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Formulier veilig melden (bijna) incidenten 

 

Waarom dit formulier?  

Incidenten kunnen een behoorlijke impact hebben. Voor jou als medewerker, maar ook voor de 

klant, voor jouw team of de organisatie. Via dit formulier vragen we je alle (bijna) incidenten te 

melden, zoals agressie-incidenten, onenigheden, een overlijden van een klant en andere 

incidenten. We kunnen dan met elkaar ervoor zorgen dat er gepaste nazorg wordt ingezet. Ook 

kijken we als organisatie op welke manier we van incidenten kunnen leren en waar we mogelijk 

verbeteringen kunnen doorvoeren. Stuur daarom dit formulier na het invullen altijd naar 

incident@incluzio.nl 

 Contactgegevens melder 1.

Naam medewerker  

Functie  

Telefoon  

E-mailadres  

Naam leidinggevende/regiocoach  

 

 Gegevens incident 2.

Datum incident   

Tijdstip incident   

Wat voor een incident betreft het? 

Er zijn meerdere antwoorden 

mogelijk. 

 

 

 

 

 

o Agressie > Verbaal geweld 
o Agressie > Non-verbaal geweld 
o Agressie > (Serieuze) bedreiging 
o Agressie > Onveilige situatie 
o Ongeval met een klant 
o Overlijden van een klant 
o Anders, namelijk… 
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Aanvullende gegevens incident 

Waar vond het incident plaats? 

 

 

 

 

Beschrijf hier  het incident en de aanleiding.  Wie waren er betrokken/aanwezig bij het incident?  

 

 

 

 

Welke actie heb je ondernomen? 

 

 

 

 

Wat zijn – naar jouw inschatting – mogelijke oorzaken van het incident? 

 

 

 

 

Wat is je gevoel dat je hebt bij het incident? 

 

 

 

 

 

Hoe schat je de ernst van het incident in? 

niet ernstig                                                                                                                                           heel ernstig 
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         0               1               2               3                4                5                6             7               8                9             10 

Met wie heb je het incident besproken binnen het team? 

 

 

 

 

 Nazorg (in te vullen door regievoerder van incident) 3.

Wat zijn de (eventuele) gevolgen van het incident voor alle betrokkenen? 

 

 

 

Welke gevolgen heeft het incident voor de betreffende medewerker/klant? 

o Geen gevolgen, medewerker werkt door 
o Gaat naar huis                
o Gaat na behandeling bij EHBO/huisartsenpost verder met werk 
o Gaat na behandeling bij EHBO/huisartsenpost naar huis 
o Gaat na behandeling bij EHBO/huisartsenpost naar ziekenhuis ter observatie 
o Gaat direct naar ziekenhuis 
o Anders, namelijk 

 

Is er sprake van letsel?  

o Geen blijvend letsel 
o Tijdelijk letsel, namelijk … 
o Blijvend letsel * 
o Dodelijk incident* 

* verplicht melden bij HR om melding bij arbeidsinspectie te doen. 

Zo ja, wat is de aard van het letsel? * ziekenhuisopname binnen 24 uur na ongeval melden aan arbeidsinspectie 

 

 

 

Welke nazorg is wenselijk?  

o Gesprek tussen medewerker coördinator  / leidinggevende/ adviseur veiligheid &preventie 
o Contact met vertrouwenspersoon 
o Contact met maatschappelijk werker 
o Contact met psycholoog 
o Anders, namelijk  
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  4. formulier verzenden

 

 

Let op! Verstuur dit document z.s.m. naar incident@incluzio.nl 

De adviseur veiligheid en preventie neemt zo spoedig mogelijk contact met je op. 

 

NB: Dit formulier is onderdeel van het protocol  Agressie en geweld 
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