
IVP Alarmnummer 0418-683444 
 

Dag en nacht bereikbaar 

 

 

 

Politieke ambtsdragers worden regelmatig geconfronteerd met bedreigingen, intimidatie of 

agressie. Naarmate het vaker gebeurt kan er gewenning ontstaan en het gedrag geaccepteerd 

worden door te denken “het hoort bij de functie”. En zo kan het gebeuren dat deze nare 

ervaringen niet besproken worden met collega’s, naasten of hulpverleners. 

Vanuit contacten met mensen die dit meemaken en uit onderzoek is echter gebleken dat het wel 

degelijk impact heeft op de bedreigde en zijn familie. Het kan niet alleen het professioneel 

functioneren beïnvloeden maar ook de persoonlijke levenssfeer. Als de bedreiging of agressiviteit 

zeer ingrijpend en acuut is, kunt u via IVP psychosociale ondersteuning inschakelen. 

 

Voor wie?  

Dit alarmnummer is bedoeld voor overheden, bedrijven, organisaties en politieke ambtsdragers.  

 

Wanneer kunt u het alarmnummer bellen?  

Als er een ingrijpend incident heeft plaatsgevonden en acuut psychosociale hulp nodig is.  

 

Hoe werkt het?  

Als u het IVP alarmnummer belt, neemt een IVP-hulpverlener binnen 30 minuten telefonisch 

contact met u op. Hij/zij zal u vragen om enkele gegevens omtrent het incident en vervolgens in 

overleg met u zorgen voor professionele advisering telefonisch of incidenteel ter plaatse.  

 

Praktische zaken  

Het is belangrijk dat het IVP de naam, het adres en de functie van de getroffene heeft, en een 

telefoonnummer waarop hij/zij bereikbaar is. Ditzelfde geldt voor u  als u niet de getroffene zelf 

bent (bijvoorbeeld de leidinggevende), omdat IVP naar u over de voortgang terugkoppelt.  

 

Privacy  

Het IVP werkt met BIG-geregistreerde hulpverleners en houdt zich aan de wet op de privacy. 

Over de inhoud van de gesprekken wordt geen informatie aan derden verstrekt.  

 

Voor wie zijn de kosten?  

Het IVP werkt voor werkgevers of voor organisaties die als werkgever optreden (voor lokale 

politieke ambtsdragers is dat de gemeente). Zij krijgen de kosten vanuit IVP gefactureerd.  

 

Meer informatie over het IVP  

Zie hiervoor www.ivp.nl of mail uw vraag naar info@ivp.nl.  

Tijdens kantooruren is het IVP bereikbaar op telefoonnummer 020 840 7600. 
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