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Contactpersonen bij politie 

en Openbaar Ministerie 
 

Na geweld in de zorg moet de politie direct opvolging geven aan meldingen en 

aangiften. Bij de politie en het Openbaar Ministerie zijn verschillende 

functionarissen met wie je te maken kunt krijgen en contact kunt leggen. Wie dat 

zijn, lees je in dit document. 

 

Als er een strafbaar feit is gepleegd en de dader bekend is, moet de politie altijd een 

opsporingsonderzoek doen. En de aangifte wordt altijd opgenomen: als er twijfel is over 

strafbaarheid van het feit moet de politie contact leggen met het OM. Daar zijn landelijke 

afspraken over gemaakt: de Eenduidige Landelijke Afspraken. 

 

Het kan gebeuren dat de politiemedewerker op jouw lokale politiebureau niet op de hoogte is 

van die afspraken. Komen jullie er niet uit? Dan kun je altijd opschalen naar de VPT-

contactpersoon (Veilige Publieke Taak-contactpersoon) in jouw eenheid bij de politie. En je 

kunt ook altijd terecht bij de VPT-portefeuillehouder van het arrondissementsparket van het 

OM in jouw regio. 

 

Contactpersonen bij de politie  

De landelijke politie is ingedeeld in tien regionale eenheden. In elke eenheid zijn twee 

functionarissen van belang voor Veilige Publieke Taak (VPT). Daarnaast is contact met de 

wijkagent van belang. 

 Lokale politie: de wijkagent 

Alle eenheden werken met politiebureaus, waar wijkagenten onder vallen. Via 

www.politie.nl, kun je op postcode zoeken wie de plaatselijke wijkagent is. 

 Contactpersoon samenwerking politie en zorg 

Er is in iedere regionale eenheid een contactpersoon voor de samenwerking tussen 

politie en zorg: die persoon houdt zich niet alleen bezig met agressie en geweld 

tegen medewerkers, maar ook met andere onderwerpen. 

 Contactpersoon voor alle beroepen met een publieke taak 

Daarnaast heeft iedere regionale eenheid een VPT-contactpersoon voor alle beroepen 

met een publieke taak.  

 

Contactpersonen bij het Openbaar 

Ministerie 

Het OM is ook ingedeeld in 10 eenheden: de 

arrondissementsparketten. Die vallen precies samen met 

de eenheden van de politie. Elk parket heeft één of meer 

VPT-portefeuillehouders. Meestal is dat een officier van 

justitie of een beleidsmedewerker. De plaatsvervangend 

hoofdofficier van het parket Rotterdam is landelijke 

portefeuillehouder. 


