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Inleiding

In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder 

agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen als negatief ervaren, ze zouden 

willen dat het zo min mogelijk voorkwam. Gelukkig reageren mensen in de meeste gevallen 

redelijk coöperatief, maar wanneer dit niet het geval is, hangt het voor een groot deel van de 

reactie van de werknemer af of de situatie verder escaleert. Voor een adequate reactie op agressief 

of tegenwerkend gedrag, is het handig te weten wat er voor nodig is om agressie te verminderen 

en tevens de vaardigheden te beheersen, die nodig zijn om agressieve mensen te beïnvloeden.

Naast effectief de-escalerend gedrag is het van belang dat de werknemer op een zodanige manier 

met agressie omgaat dat hij of zij daar geen psychische of fysieke schade bij oploopt. Behalve het 

operationeel maken van gedragsvormen, wordt in de workshop / training ook aandacht besteed 

aan het vergroten van mentale weerbaarheid. Het kennen en gebruiken van je eigen mentale 

kracht en het daarop kunnen vertrouwen vergroot het gevoel van veiligheid en verkleint de 

kwetsbaarheid.

Essentieel is het leren vertrouwen op eigen (mentale) kracht en het inzetten van deze kracht op de 

momenten dat er grenzen aan het gedrag van de agressor gesteld moeten worden. Op het moment 

dat de medewerker in staat is zijn eigen reacties te controleren is hij beter en sneller in staat om 

de agressieve situatie te herkennen en te doorzien en zal hij zijn vaardigheden effectiever kunnen 

inzetten.
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Onze uitgangspunten

• Als zaken tegen zitten of anders lopen dan men hoopt of verwacht geeft men uiting aan deze 

ongenoegens. Het gebruik van agressie is daarbij voor een aantal van hen geworden tot 

gewoon gedrag. Agressie wordt als functioneel ervaren en behoort al lang tot het menselijke 

gedragsrepertoire. Confrontaties met agressief / grensoverschrijdend gedrag zullen blijven 

voorkomen en kunnen niet worden uitgebannen.

• Deze confrontaties vormen bronnen van spanning (stress) die op den duur ondermijnend 

kunnen werken op de kwaliteit van leven en werken van de betrokkenen. Deze stressreacties 

uiten zich zowel psychisch als lichamelijk. De medewerkers worden over het algemeen in hun 

opleiding niet getraind in het omgaan met agressie. Men is dan meestal niet voorbereid op hoe 

men met agressie moet omgaan. De training is gericht op het leren reageren op agressief 

gedrag, het stellen van grenzen en het structuren van dit gedrag waardoor de situatie 

controleerbaar en beïnvloedbaar blijft. De persoonlijke beschadiging wordt hierdoor 

geminimaliseerd.

• Fonteyn Consultancy  is bezig met gedragsverandering, in samenhang met een vooropgezet 

doel namelijk het ontwikkelen van de kwaliteit van medewerkers. Wij hanteren daarbij het 

volgende persoonlijkheidsmodel:

Identiteit


Overtuigingen/
Opvattingen


Vaardigheden


Gedrag


Effect

De meest effectieve veranderingen komen tot stand door te werken aan de intentie achter het 

gedrag, in plaats van aan het gedrag zelf. De intentie komt voort uit een achterliggende 

overtuiging, dat wat belangrijk is voor iemand. Het gaat erom dat mensen zich bezinnen op 

hun professionele handelen en niet 'eenmalige trucjes' leren. Gezamenlijk gedragen normen en 

waarden over eigen professionaliteit kunnen zorgen voor een continu besef van kwaliteit.
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Inhoud van de training

Doelen: 

• het vergroten van inzicht in soorten agressie en in de oorzaken van agressief gedrag;

• het vergroten van inzicht in eigen handelen;

• het vergroten van de vaardigheden van medewerkers in het hanteren van bedreigende 

situaties;

• het verhogen van de mentale weerbaarheid;

• kennis van, inzicht in en gebruik maken van de veiligheidsmaatregelen van de organisatie. 

Belangrijke onderdelen tijdens de training zijn het ervaren van agressie, bewust worden van het 

eigen gedrag en de eigen reacties; het leren vertrouwen op de eigen (mentale) kracht en het 

inzetten van deze kracht op de momenten dat de er grenzen aan het gedrag van een agressor 

gesteld moeten worden.

Het effect van deze aanpak is dat de men zich bewuster wordt van de eigen positie en reactie. De 

deelnemer krijgt meer kennis over en inzicht in het ontstaan van agressief gedrag waardoor het 

eerder herkend wordt en men beter en sneller in staat is om een onderscheid te maken in de 

soorten agressie en de aanpak ervan. Herkenning en onderkenning van passief en actief agressief 

gedrag stelt de medewerker in staat om eerder te reageren door het stellen van grenzen voordat 

de reactie bepaald wordt door de eigen frustratie of emotie.

De opbouw van de training kenmerkt zich door vier fasen:

• Fase 1: Het ervaren van agressie, wat doet het met jou en welke primaire reactie 

ontstaat er?

• Fase 2: Het bewust worden van de persoonlijke strategie in het omgaan van 

agressie en het inzetten van mentale kracht.

• Fase 3: Het oefenen van de persoonlijke strategie met eigen casuïstiek. 

• Fase 4: Agressie en de organisatie

Fase 1: Het ervaren van agressie, wat doet het met jou en welke primaire reactie 

ontstaat er?

Op het moment dat iemand geconfronteerd wordt met agressie loopt de spanning veelal op, 

reageert ons lijf automatisch en treden er allerlei fysieke reactie op. Daarnaast roept agressie 

emoties op en vanuit onze cognitieve ervaringen bedenken we wat we kunnen doen. Tevens 

ontstaat er gedrag als reactie of bedenken we wat we kunnen doen. De agressor ziet niets van dit 

innerlijke proces, maar naast wat er gezegd wordt ziet hij/zij wel de non-verbale gedragingen, de 
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mimiek en de lichaamsreacties. Op dat waarneembare gedrag zal de agressor reageren. Daarom is 

het van groot belang om inzicht te verwerven in eigen reacties en te leren hoe deze reacties te 

beïnvloeden zijn.

Deelnemers leren herkennen wat in hun houding en handelen agressieverhogend en 

agressieverlagend werkt. Daarnaast worden technieken geleerd waarmee men zichzelf zowel fysiek 

als mentaal onder controle kan houden.

Fase 2: Het bewust worden van de persoonlijke strategie in het omgaan van agressie en 

het inzetten van mentale kracht.

Agressie is een interactief proces dat neigt tot escalatie. In de omgang met agressief gedrag wordt 

van de individuele medewerker gevraagd door middel van het eigen gedrag deze neiging tot 

escalatie te doorbreken. 

Hoe iemand reageert op agressie wordt bepaald door: 

♦ hoe men in zijn ontwikkeling met agressie en geweld heeft leren omgaan;

♦ zijn/haar waardensysteem ten aanzien van agressie en geweld;

♦ zijn/haar eerdere ervaringen met agressie en geweld; 

♦ zijn/haar persoonlijkheid en zelfbeeld.

Op grond van deze gegevenheden bestaan er dus grote individuele verschillen in het omgaan met 

agressie. Het effectief leren omgaan met agressie betekent dan ook dat bij deze individuele 

verschillen moet worden aangesloten door het ontwikkelen, toetsen en oefenen van persoonlijke 

strategieën. In de training wordt met een ieder gewerkt aan het formuleren van een strategie en 

het oefenen daarvan in rollenspellen met professionele acteurs. 

Daarbij wordt uitgegaan van de ervaringen van de medewerkers zelf. Het leren omgaan met deze 

situaties maakt de medewerkers weerbaarder voor toekomstige gebeurtenissen.

Fase 3: Het oefenen van de persoonlijke strategie met eigen casuïstiek. 

Het oefenen met eigen casuïstiek vormt een belangrijk onderdeel binnen de training. De 

medewerkers kunnen het geleerde beter plaatsen en het vergroot de kans op overdracht van het 

geleerde naar de eigen werksituatie (transfer). 

Deelnemers analyseren in simulaties hun eigen gedragsstijl en oefenen met andere benaderingen. 

Deelnemers krijgen hiervoor gestructureerd vaardigheden aangeboden. Het agressiebeleid of 

richtlijnen van de eigen organisatie / afdeling kunnen tevens een kader bieden, zodat werknemers 

kunnen oefenen met het toepassen van geldende regels en afspraken. 

Fase 4: Agressie en de organisatie

Tijdens de training is ook aandacht voor veiligheidsaspecten in het eigen werk. Zaken die van 

belang zijn voor het agressiebeleid binnen de organisatie of andere adviezen omtrent maatregelen 
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op het gebied van preventie van agressie, verbetering van opvang en nazorg na een calamiteit 

komen beknopt aan de orde. Na de trainingen worden er aanbevelingen gedaan richting organisatie 

betreffende veranderingen en verbeteringen die tijdens de training naar voren zijn gekomen. Deze 

aanbevelingen worden tijdens een evaluatiegesprek toegelicht.

Omgaan met agressie als ‘appetizer’

Vindt u het als werkgever van belang dat werknemers die in aanraking komen met agressie, niet 

alleen ´praten over´ maar ook gestimuleerd worden om (op vrijwillige basis) deel te nemen aan de 

training? 

Dan bestaat de mogelijkheid om werknemers vooraf kennis te laten maken met de training. Dit 

kunt u doen door korte workshops te organiseren waarin een aantal onderdelen van de training 

nader belicht zullen worden. In deze workshops kan gewerkt worden met grote groepen van 

maximaal 25 mensen. De workshops duren maximaal 1 uur. Tijdens de workshop zal er gewerkt 

worden met een acteur.

Optioneel: Opvang en nazorg 

In het hele proces na de calamiteit is een steunende omgeving van essentieel belang. Nabije 

collega’s en de leidinggevende maken een groot deel uit van deze omgeving. Juist collega’s kunnen 

de sociale steun geven die het slachtoffer nodig heeft, mede doordat collega’s de toestand van het 

slacht offer vaak heel goed kunnen begrijpen. Tevens zijn collega’s zelf vaak sterk betrokken 

wanneer één van hen slachtoffer is van een calamiteit. Om deze redenen is het waardevol om 

inzicht te hebben in enkele facetten van het verwerkingsproces en te weten hoe je een collega na 

een calamiteit op een goede manier op kunt vangen en helpen.

Indien gewenst wordt tijdens het trainingsprogramma aandacht besteed aan: de verschillende 

verwerkingsvormen en –fasen die optreden na een schokkende gebeurtenis, het beleid betreffende 

de opvang & nazorg binnen de eigen organisatie en de eigen rol. 

Meer informatie

Voor aanvullende informatie of een oriënterend gesprek kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Fonteyn Consultancy

Waalbandijk 21

4051 CJ  Ochten

Tel:   0344 – 645240 / 0650554643

Fax:  0344 - 641039
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E-mail: info@fonteynconsultancy.nl
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