
Agressie op de werkplek

Wapenen tegen agressie
Dat is beter.



Agressie is een aandachtspunt in vele 
sectoren. Door het toenemende geweld in 
de samenleving, lopen ook werknemers een 
verhoogd risico om in aanraking te komen 
met agressie en geweld op de werkvloer.

Gewelddadig gedrag heeft verschillende 
oorzaken en uitingsvormen. Zowel verbaal 
agressief, psychisch agressief als fysiek 
agressief gedrag komen steeds vaker voor. 
Een ontwikkeling die de noodzaak van een 
actief beleid omtrent agressie en geweld 
benadrukt. 

De interpretatie van agressie en het reageren 
op agressief en gewelddadig gedrag kan per 
persoon en per situatie verschillen. Het is 
van belang medewerkers weerbaar te maken 
en een gemeenschappelijk kader te creëren 
waar vanuit medewerkers op een effectieve 
wijze kunnen handelen. 

Definitie van agressie en geweld:

‘Agressie en geweld zijn gedragingen 
van externe individuen die fysieke of 
psychologische schade veroorzaken bij de 
werknemer(s) en die plaatsvinden in een 
werk gerelateerde context’ (NVAB, 2013).

Agressie en geweldadig gedrag hebben 
een grote impact op iedereen die ermee te 
maken krijgt. Gedrag, inzicht en het handelen 
van de betrokken medewerkers zijn aspecten 
die van invloed zijn op de afhandeling van 
agressieve situaties. 

Voor medewerkers is het van belang te 
weten hoe ze effectief om kunnen gaan 
met de verschillende vormen van agressie 
en hoe ze het gedrag op een juiste manier 
kunnen interpreteren om effectieve acties te 
ondernemen.

Belangrijk is daarom dat protocollen helder 
vertaald zijn in praktische handvatten, zodat 
medewerkers weten waar ze desbetreffende 
informatie kunnen vinden en hoe ze deze 
informatie op een juiste manier kunnen 
gebruiken. 

Risico’s inschatten & grenzen stellen
Effectief handelen, train het Beter.

• Verbaal agressief gedrag houdt stemverheffing, schelden, vloeken 
en schreeuwen in. 

• Psychisch agressief gedrag is onder andere dreigen, chanteren, 
vernederen en intimideren. 

• Fysiek agressief gedrag staat voor onder andere het duwen en 
spugen.

‘In 2014 had ruim 1 op de 3 werknemers met 
een publieke taak te maken met agressie 
en geweld. De bijbehorende kosten van 
bijvoorbeeld ziekteverzuim bedragen naar 
schatting meer dan € 350 miljoen per jaar’ 
(Monitor Veilige Publieke taak, 2015).

Wapenen tegen agressie, dat is beter.



Trainingsomgeving

• Interactief
• Veilige omgeving (screening & nazorg)
• Trainers zijn geschoold in opvang & nazorg
• Oefeningen met acteurs 
• Passende casuïstiek voor het aanleren van 

effectief gedrag & beinvloeding

Inzicht in gedrag, het beinvloeden van dit 
gedrag en het omgaan met verschillende 
vormen van agressie en geweld, creëren een 
werkomgeving waar iedereen vanuit eenzelfde 
kader en persoonlijke zekerheid kan handelen. 

Belangrijk voor een juiste bedrijfsvoering en 
een werkomgeving waarin iedereen bevlogen 
aan het werk kan. Hoe hoog staat het thema 
‘Agressie’ bij uw organisatie op de agenda? 

Onderstaande checklist is een goede basis om 
het thema en de bij u spelende behoefte verder 
in kaart te brengen. 

Wij denken graag met u mee want, ‘Wapenen 
tegen agressie’ zien wij als basis voor gezond 
werken en de start van een omgeving 
waar medewerkers zich veilig voelen, en 
weloverwogen en zelfverzekerd handelen. 

Medewerkers die goed in hun vel zitten 
verzuimen minder, zijn meer betrokken en zijn 
over het algemeen veerkrachtiger in stressvolle 
en eventueel agressieve situaties. 

De training ‘omgaan met Agressie’ gaat in op 
de risco’s van agressie en geweld, geeft inzicht 
in gedrag en beïnvloeding, leert gedrag om te 
buigen en effectief te reageren in agressieve 
situaties op het werk.

Checklist organisatie

• Zijn de risico’s van agressie en geweld bekend en zijn deze in kaart gebracht?
• Bestaat er een algemeen beleid met betrekking tot agressie en hetgeen er onder agressie 

verstaan wordt binnen de organisatie? 
• Weten medewerkers deze informatie te vinden en is het beleid vertaald in praktische handvatten?
• Kennen medewerkers de rollen en procedures met betrekking tot het melden en registreren van 

incidenten?
• Worden eventuele incidenten bijgehouden en wie is verantwoordelijk voor de opvang van 

eventuele slachtoffers?
• Worden medewerkers getraind in omgang met agressie?



Meer informatie?
Meer informatie met betrekking tot onze trainingen, maatwerk trajecten en het trainen 
van leidinggevenden.

Neem dan contact op met Beter. Wij denken graag met u mee!

Trainingen@beter.com | www.beter.com | 020-9090200 

Incidenten met agressie en geweld zijn nooit helemaal te voorkomen, maar door 
bewustzijn en inzicht te creëren zijn medewerkers beter in staat zelfstandig 
preventieve maatregelen te nemen. Het inschatten van risico’s, het ombuigen 
van emoties en het beïnvloeden van gewenst gedrag, kan gerealiseerd worden 
door het aanleren van inzicht in agressief gedrag en de eigen manier van omgaan 
daarmee.

De nadruk in onze trainingen ligt op het interpreteren van gedrag en de invloed 
van eigen gedrag en handelen. Op deze manier wordt er gebouwd aan een 
duurzame en effectieve benadering vanuit het eigen inzicht van de medewerkers. 

Weerbaar tegen agressie, dat is beter!

Pijlers training

• Het herkennen van emoties & agressie 
• Het inschatten van risico’s
• Het effectief reageren op gedrag
• Weerbaarheid
• Zelfinzicht & beïnvloeding gedrag 
• Focus op preventie 
• Ombuigen van emoties
• Situaties uitspelen met acteur


