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Welkom



Praktijkvoorbeeld 1: Amarant 

https://www.veiligplusaanpak.nl/portfolio/amarant-maakt-
elk-gevoel-onveiligheid-bespreekbaar/

https://www.veiligplusaanpak.nl/portfolio/amarant-maakt-elk-gevoel-onveiligheid-bespreekbaar/


Veiligheid en gehandicaptenzorg

Beleid van laatste 10 jaar is succesvol  

Agressie is niet meer ‘normaal’: het taboe is doorbroken 

MAAR:

Medewerkers voelen zich nog steeds onveilig 

- Sociale partners staan voor een veilige branche:

Resultaat: 

Breed gedragen, wetenschappelijk getoetste aanpak



Wetenschappelijke achtergrond 

Beter organisatieklimaat minder lichamelijke en geestelijke 
gezondheidsproblemen en minder zorggebruik. 

Van belang voor het organisatieklimaat =  

1. Prioriteit hoger management 

2. Betrokkenheid leidinggevende 

3. Heersende groepsnormen en groepsgedrag

4. Communicatie over onderwerp

5. Participatiemogelijkheden medewerkers 



Praktijkvoorbeeld 2: Amerpoort 

Amerpoort heeft de dialoog ook met cliënten gevoerd: 

https://www.veiligplusaanpak.nl/portfolio/amerpoort-maakt-
elk-gevoel-onveiligheid-bespreekbaar/

https://www.veiligplusaanpak.nl/portfolio/amerpoort-maakt-elk-gevoel-onveiligheid-bespreekbaar/


De VeiligPlus-aanpak



De VeiligPlus-aanpak

In vier stappen naar dialoog over veiligheid



Maak onveiligheid bespreekbaar

Doel

• Dialoog over dilemma’s vanuit vakmanschap en 
professionalisering

• Dialoog van werkvloer tot bestuur en vice versa

• Met dialoog start een oplossing voor onveiligheid

Resultaat

De Veiligheidsdialoog is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons werk.



Vier rollen

Doeners zorgprofessionals op de werkvloer

Ondersteuners stafmedewerkers die helpen met kennis en 

middelen en oplossingen omzetten in beleid

Aanjagers teamcoaches die zorgen dat de dialoog binnen 

het team op gang komt en blijft

Bezieler één persoon uit de top die de VeiligPlus-aanpak 

uitdraagt in woord en daad, en de schakel is tot 

het doorzetten van oplossingen



Succesfactoren

Voorwaarden

• Iedereen doet mee: Doeners, Ondersteuners, 
Aanjagers, Projectteam en Bezieler

• Onvoorwaardelijke steun van bestuur

• Oordeelvrij de dialoog aangaan



De stappen in de Veilig+ aanpak

• Inventariseren

• Prioriteitenlijst

• Gezamenlijke intentieverklaring

• Projectteam en projectleider

• Draaiboek

• Kick-offbijeenkomst



Stap 3: Realiseren



Stap 3 verder toegelicht

3a.
Teamcoachings

sessie

3b.
Veiligheids

peiling

3c.
Veiligheids

dialoog

3d.
Veiligheids

ronde

Drie cycli 
van elk 

ongeveer 
8 weken



Praktijkvoorbeeld 3: Gemiva SVG

Patricia Kempkes vertelt over haar ervaring met 
VeiligPlus en de teamcoachingssessies: 

• https://www.veiligplusaanpak.nl/portfolio/video-
gemiva-svg-groep-maakt-elk-gevoel-onveiligheid-
bespreekbaar/

https://www.veiligplusaanpak.nl/portfolio/video-gemiva-svg-groep-maakt-elk-gevoel-onveiligheid-bespreekbaar/


Stap 4: Blijven leren

• Aanpak borgen in teams en organisatie



Resultaten 

• 18 GHZ-organisaties met 111 teams zijn met de 
aanpak aan de slag gegaan. Met 4 nieuwe 
organisaties in gesprek.  

• Projectleiders geven de VeiligPlus-aanpak 7,9 voor 
het bespreekbaar maken van  het gevoel van 
onveiligheid. 

• 2 bestuurstafels over veiligheid en agressie met in 
totaal zo’n 30 bestuurders

• Onderliggende methodiek (IZZ): 68,6 minder 
verzuim op lange termijn – Lichamelijke en 
emotionele uitputting daalt (11,5% en 15,5%)



Meer informatie

https://www.veiligplusaanpak.nl/



Uitwisseling ervaringen en 
voorbeelden

- Hoe vindt de dialoog over veiligheid nu plaats? 

- Welke dilemma’s komen jullie hierbij tegen? 



Meer informatie


