
In bepaalde gevallen is het nodig 
om een klant thuis te bezoeken.
Bijvoorbeeld voor een sociaal 
huisbezoek of controleonderzoek.

Sociale Dienst Drechtsteden

Huisbezoek

Voorkom onveilige situaties door:
 het bezoek goed voor te bereiden,
 de juiste werkwijze te volgen,
 bij risicogesprekken de 
 mobiele alarmknop te dragen.
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3 Risicogesprek? Draag de mobiele alarmknop

Doe goed vooronderzoek, dat voorkomt irritatie.
Verzamel actuele informatie over de veiligheidssituatie.
Ken de omstandigheden: buurt, straat, pand.
Ken de situatie: wie zijn er nog meer op het adres?
Als je met z’n tweeën gaat, 
bepaal dan een duidelijke rolverdeling.
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Bepaal wie er 
aanwezig is in het huis.
Scan de omgeving op 
risico's (gevaren, vluchtroute).

Neem een 
veilige positie in:

Bereid je goed voor

2 Volg de juiste werkwijze

Schat de 
situatie in:

Soms ga je alleen,
maar dat beslis je altijd

samen met een
collega of leidinggevende.

Zorg dat je 
mobiel bent:

Betreed het 
huis zorgvuldig:

Gebruik de dienstauto (of je privé-
auto, maar houd die uit het zicht).
Parkeer de auto zo dat je eenvoudig 
en snel weg kunt rijden.
Houd autosleutel en andere 
belangrijke spullen in jas of tas.

Stel je bij het
aanbellen niet kwetsbaar op.
Ga pas naar binnen als je daarvoor 
uitgenodigd wordt.
Sta niet doe dat de deur 
achter je op slot gaat.

Bewaar bij een 
risicogesprek de nodige afstand.
Ga zo staan of zitten dat er obstakels 
tussen jou en de klant staan.
Zorg dat je oogcontact kunt 
houden met je collega.

altijd GSM-
verbinding

geluidsopname
bij alarm

GPS plaats-
bepaling

alarm door drukken,
trekken of vallen

Samen voor veilige dienstverlening op locatie

tweeweg 
spraak mogelijk

alarmknop

rec

onopvallend
uiterlijk 

(achterzijde)

vi
su

al
: e

ric
 m

el
s

Met de mobiele alarmknop kan je direct 
verbinding maken met de alarmcentrale. 
Draag deze als je mogelijk agressie verwacht of bij 
het bezoeken van nog onbekende klanten.


