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Aan de slag met agressie
In je dagelijkse werk kun je als (jeugd)zorgprofessional te maken hebben  

met agressief gedrag van cliënten, patiënten of anderen. Het is dus belangrijk 

dat je weet hoe je met ongewenst gedrag om moet gaan en hoe je het kunt 

voorkomen. Samen met je collega’s moet je daarover praten en afspraken  

maken om agressie succesvol te verminderen en te voorkomen.

In deze brochure vind je vijf gratis hulpmiddelen uit verschillende zorgbranches  

die je daarbij helpen. Maak kennis met de AgressieWijzer, het Agressiespel,  

de Agressie Analyse Kaarten, de Checklist Agressie Risico Inschatting Huisbezoek  

en Beestenboel. Bepaal met je collega’s welke jullie het meest helpt en ga er 

samen mee aan de slag. Succes!



Samen afspraken maken  
met de AgressieWijzer

AgressieW
ijzer



Waarom  
de AgressieWijzer?

Hoe ziet de AgressieWijzer eruit?

Voor duidelijke afspraken op onze werkvloer  Onze AgressieWijzer
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Drie sessies: groen, 
oranje en rood gedrag

Grofweg kun je verschillende soorten gedrag onderverdelen in drie kleuren.  

Gedrag waar jij blij van wordt, noemen we ‘groen gedrag’. ‘Oranje gedrag’  

is emotioneel gedrag dat zou kunnen leiden tot agressie. Agressie is altijd  

ongewenst en onacceptabel: zogenaamd ‘rood gedrag’. In drie sessies besteden 

jullie aandacht aan deze drie typen gedrag, toegespitst op jullie werkvloer.

herkennen

reactie/omgang

afhandeling

Gewenst gedrag

Stap 1.Jouw ervaringen

BorgingHoe houden we het op onze agenda?

Stap 2.Hoe creëer en stimuleer je het?

Groen gedrag

45 min

Emotioneel gedrag (acceptabel)

BorgingHoe houden we het op onze agenda?

Stap 1.Jouw ervaringen

Stap 3. Wat doe je na afloop?

Stap 2.Hoe ga je ermee om?
Ombuigen en de-escaleren

Oranje gedrag

90 min

Agressief gedrag(onacceptabel)

BorgingHoe houden we het op onze agenda?

Stap 1.Jouw ervaringen

Stap 3. Wat doe je na afloop?

Stap 2.Hoe reageer je erop?Stoppen, ombuigen en  
afstand houden

Rood gedrag

90 min
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Jouw ideeën

Ombuigen en de-escaleren

Ombuigen wil zeggen dat je zo reageert op oranje gedrag, dat het niet escaleert tot 

rood gedrag. Je kunt iemand kalmeren en er voor zorgen dat het gedrag acceptabel 

blijft. Hieronder staan voorbeelden van reacties op oranje gedrag. Al deze voor      beelden 

zijn gebaseerd op tips van (jeugd)zorgmedewerkers en adviezen van deskundigen.

Vink aan welke ombuigtechnieken in jullie werk belangrijk en toepasbaar zijn:

  Zelfcontrole en inlevingsvermogen.  

Strijd voorkomen door zelfcontrole en inlevingsvermogen.

  Contact maken. 

Niet alleen luisteren naar de woorden, maar ook naar de achtergrond  

en beleving.

  Aandacht voor beleving. 

Ruimte geven, luisteren naar beleving, samenvatten, doorvragen,  

begrip tonen en benoemen, inleven.

  Uitleg geven. 

Uitleg geven in termen van individuele en algemene belangen,  

met begrip voor het standpunt.

  Time-out. 

Tot rust laten komen en later terugkomen op de kwestie.

Hoe ga je om met oranje 

gedrag?

Tip!
Wees zo specifiek 

mogelijk voor jullie 

werkvloer.

1.   Vul individueel in hoe 

je oranje gedrag kunt 

ombuigen.

2.  Bespreek daarna samen 

hoe jullie oranje gedrag 

willen ombuigen. Schrijf 

jullie afspraken op het 

invulvel ‘Zo buigen wij 

oranje gedrag om’.

In deze stap

oranje stap 2

1 Je bepaalt samen met je collega’s jullie 
gezamenlijke norm.

2 Je maakt praktische en werkbare afspraken om  
de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

3 Je spreekt samen af hoe jullie handelen bij 
incidenten.

4
Je krijgt inzicht in hoe je agressie kunt voorkomen 
door gewenst gedrag bij jullie cliënten te 
stimuleren en hoe je gedrag kunt ombuigen.

Voor wie?
De AgressieWijzer is 
ontwikkeld vanuit actieplan 
‘Veilig Werken in de Zorg’ 
voor iedereen die werkt in  
de (jeugd)zorg. 



Hoe werkt de AgressieWijzer?
De AgressieWijzer bestaat uit een werkboek, een instructie voor de procesleider, 

invulvellen en een poster voor de gezamenlijke afspraken die je maakt. In drie sessies 

bespreek en bepaal je samen met je collega’s:

• Wat gewenst en acceptabel gedrag is en hoe je dat stimuleert. 

• Wat onacceptabel gedrag is en welke vormen van agressie je meemaakt.

• Wat jullie gezamenlijke norm is.

• Hoe je reageert op agressie.

• Hoe je een agressievoorval afhandelt.

Voorbeeld uit de AgressieW
ijzer

Jouw ervaring met groen gedrag

Groen gedrag is het gedrag van een cliënt waar jij blij van 
wordt. Het liefst wil je dit gedrag zoveel mogelijk zien.

Aan de slag!
Je kunt de volledige AgressieWijzer gratis downloaden via 
www.duidelijkoveragressie.nl/hulpmiddelen

Opdracht
•  Beschrijf een voorbeeld van groen gedrag  

dat jij hebt meegemaakt in je werk.

• Beschrijf hoe je dit gedrag kunt stimuleren.



Jouw ervaring met oranje gedrag

Oranje gedrag is verbaal en non-verbaal 
gedrag van een cliënt/derde dat vooraf kan 
gaan aan agressie (rood gedrag), maar dat 
voorstelbaar en acceptabel is. Het is vaak 
(zeer) emotioneel gedrag.

Jouw ervaring met rood gedrag

Rood gedrag bestaat uit onacceptabele verbale en 
non-verbale (re)acties die we agressie noemen.

Opdracht
•  Beschrijf een voorbeeld van rood gedrag dat  

jij hebt meegemaakt in je werk.

• Beschrijf hoe je dit gedrag kunt stoppen.

Opdracht
•  Beschrijf een voorbeeld van oranje gedrag  

dat jij hebt meegemaakt in je werk.

• Beschrijf hoe je dit gedrag kunt ombuigen.

Voorbeeld uit de AgressieW
ijzerVo
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In gesprek over agressie met 
het Agressiespel

Agressiespel



Hoe ziet het Agressiespel eruit?Waarom  
het Agressiespel?
1 Je maakt agressie in de dagelijkse praktijk bespreekbaar 

en hoort hoe collega’s met agressie omgaan.

2 Je wordt je bewuster waar de grenzen van jou en je team 
liggen en pakt agressie samen aan.

3 Je deelt met je collega’s kennis over agressie en het 
agressiebeleid van jullie organisatie.

4 Je ontdekt welke maatregelen je kunt nemen om agressie te 
voorkomen.

5 Je wordt je bewust van de gevolgen van agressie en de 
noodzaak om er actief mee aan de slag te gaan.

Voor wie?
Het Agressiespel is door  
FCB samen met jeugd  - 
zorg organisaties en 
-professionals ontwikkeld 
voor de jeugdzorg, maar 
bruikbaar voor iedereen  
die werkt in de zorg. 
Sommige voorbeelden  
zijn wel specifiek voor de 
jeugdzorg. 
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4. Noteer drie positieve punten aan de aanpak van agressie en geweld op het werk binnen jullie 

organisatie.  

1.   
 
2.   
 
3. 
 

5. Noteer drie punten die nog verbeterd kunnen worden en geef aan of dit binnen het team 

geldt of in de organisatie  

1.   
 
2.   
 
3. 
 

6. Overige opmerkingen:  
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Tijdens het spel zijn agressie en geweld op het werk aan bod gekomen. Vul meteen na afloop samen de 

evaluatie in. 

Gebruik daarbij de onderwerpen die tijdens het spel aan bod zijn gekomen. Voeg geen nieuwe aspecten of 

interpretaties toe. De evaluatie helpt om aandacht te krijgen voor wat verbeterd kan worden en om ook te 

blijven zien wat al goed gaat. Geef de evaluatie aan je leidinggevende en maak samen een actieplan. 

Download evaluatieformulieren via www.fcb.nl/jeugdzorg/agressiespel.  
Team/afdeling/spelers:   
Aantal spelers: 
  
Datum:  
 
 

1. Hoe vaak hebben jullie te maken met agressie op het werk?  
(gebruik de cijfers van vraag 1 van de startopdracht) Noteer alle cijfers van laag tot hoog:  

 

2. In welke mate hebben jullie last van agressie op het werk? 
(gebruik de cijfers van vraag 2 van de startopdracht) Noteer alle cijfers van laag tot hoog:  

 

3. Welke van onderstaande aspecten van omgaan met agressie en geweld zijn tijdens het spel 

aan de orde gekomen? 
 Melden van agressie-incidenten  Steun van collega’s en/of leidinggevende  Reacties op agressieve situaties  Voorzorgsmaatregelen  Verwerken van agressie-incidenten  Verantwoordelijke(n) voor veiligheid  Eigen veiligheid/ privacy op het internet  Omgaan met grenzen, wat is acceptabel?  Vormen van agressie  Overige aspecten, namelijk:  

 
 
 
 
 



Hoe werkt het Agressiespel?
Het Agressiespel bestaat uit een kaartenset, een dobbelsteen en een evaluatieformulier.

•  Je speelt het Agressiespel samen met collega’s. Maar je kunt ook 1 of 2 kaarten bespreken 

in een teamoverleg.

•  Door het spelen van het spel krijgt iedereen vragen, stellingen en opdrachten voorgelegd 

over situaties waar je in de praktijk mee te maken kunt hebben.

•  Met het evaluatieformulier krijg je inzicht in wat er al goed gaat en wat er verbeterd kan 

worden. Input voor een actieplan!

Stelling 

Agressie hoort bij ons werk. Als je er niet 
tegen kunt, moet je ander werk zoeken.

Aan de slag!
Je kunt het Agressiespel aanvragen via de website van  
FCB Jeugdzorg: http://www.fcb.nl/agressiespel/

Opdracht
•  Vertel of je het eens of oneens bent met deze 

stelling.

• Geef een toelichting op je keuze.

Voorbeeld uit het Agressiespel



Incidenten analyseren met de
Agressie Analyse Kaarten

Agressie Analyse Kaarten

Je brengt voor de eerste keer een huisbezoek aan een vader (35) en 
zijn dochtertje (3). Je weet dat er zorgen zijn over het meisje, maar 
er is weinig informatie bij je bekend. Zodra hij de deur open doet, 
merk je dat hij dronken is en verbaal agressief reageert. Je weet 
dat zijn dochtertje bij hem in huis is.

Opdracht
•  Wat doe je? Ga je naar binnen om het gesprek  

aan te gaan? Zo niet, wat doe je dan wel?

• Vraag dit ook aan een collega.

Vo
or

be
el

d 
ui

t h
et

 A
gr

es
si

es
pe

l



Waarom  
de Agressie Analyse Kaarten?
1 Je verruimt je blikveld door naar de oorzaak van 

incidenten te kijken en ze aan te pakken.

2 Je leert dat je zelf invloed hebt op veel factoren die 
bijdragen aan een incident.

3 Je krijgt zicht op wat er verbeterd kan worden om agressie  
in jouw werk te voorkomen.

Hoe zien de Agressie Analyse 
Kaarten eruit?

Voor wie?
De Agressie Analyse  
Kaarten zijn ontwikkeld  
door GGZ Nederland voor  
de ggz-branche, maar zijn 
ook bruikbaar voor 
medewerkers uit andere 
zorgbranches. 



Hoe werken de 
Agressie Analyse Kaarten?
De Agressie Analyse Kaarten bestaan uit een kaartenset en scoreformulieren. 

•  Je analyseert één of meerdere dezelfde incidenten uit jullie praktijk samen  

met je leidinggevende, je team, een collega of een cliënt of patiënt.

•  Iedereen die meedoet laat met de kaarten zien welke factoren volgens  

hem of haar hebben bijgedragen aan het incident.

•  Op een scoreformulier wordt  

in één oogopslag duidelijk  

waar de knelpunten zitten: het 

startpunt van verbeterplannen  

of –maatregelen.

Samen met je collega’s bespreek je een incident met een 
cliënt dat recent heeft plaatsgevonden. Jullie gaan op zoek 
naar de oorzaak van het gedrag van de cliënt.

Aan de slag!
Je kunt de Agressie Analyse Kaarten aanvragen door een 
e-mail te sturen naar rlandaal@ggznederland.nl

Opdracht
•  Kies een kaart die van toepassing is op het incident. Bijvoorbeeld ‘de patiënt is onrustig’,  

‘de medewerker geeft grenzen onvoldoende aan’ of ‘er is geen agressieprotocol aanwezig’.

• Vul de oorzaken in op het scoreformulier en bepaal welke maatregelen jullie kunnen nemen.

Voorbeeld Agressie Analyse K
aarten



Checklist AR
IH

 (veilig op huisbezoek)

Veilig op huisbezoek 
met de Checklist ARIH*

*Agressie Risico Inschatting Huisbezoek



VOORZORGSMAATREGELEN

  GROEN: Heb je alléén groene antwoorden aangekruist (kolom 1 en 2): 

  Op basis van jouw inschatting zijn er geen bijzondere risicofactoren aan dit gesprek verbonden. 

 Denk wel aan de volgende algemene voorzorgsmaatregelen:

  Kies op basis van de risicofactoren het risiconiveau. Het kan zijn dat binnen jouw organisatie andere 

voorzorgsmaatregelen afgesproken zijn. Het is aan jou om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen.

®  Bel, tenzij er sprake is van een onaangekondigd bezoek, de cliënt vooraf en leg bij het maken van de 

afspraak duidelijk aanleiding en het doel van het gesprek uit. Uit de reactie kun je opmaken hoe de 

 cliënt aan kijkt tegen het bezoek. Op basis van deze reactie bepaal je eventuele voorzorgsmaatregelen.

® Zorg dat je op tijd bent en informeer de cliënt als je later komt. 

®  Parkeer je auto (of ander vervoermiddel) op een plek die je gemakkelijk kunt bereiken met de neus in 

de richting van de weg. 
®  Zorg dat je voor je vervoer niet afhankelijk bent van degene waar je op bezoek gaat (dus niet af laten 

halen van het station bijvoorbeeld).

® Houd de auto- of fietssleutels, tas, persoonlijke spullen altijd binnen handbereik.

® Zorg dat collega’s weten waar je bent door bijv. (digitale of groeps-) agenda up-to-date te houden.

® Neem een mobiele telefoon mee en sla alarmnummers in je telefoon onder een snelkeuzetoets op. 

® Zorg ervoor dat de batterij van de telefoon opgeladen is. 

® Ga bij het aanbellen niet frontaal voor de opening staan maar dwars zodat je snel kunt reageren.

® Ga pas naar binnen als de cliënt je heeft uitgenodigd. 

® Let op hoe de cliënt de deur dicht maakt.

® Wees ervan bewust dat je het privédomein van een ander betreedt: gedraag je als gast.

® Bekijk bij het binnengaan de mogelijke vluchtroute. 

® Neem de omgeving in je op.
® Ga strategisch zitten waar je weg kunt komen.

  ORANJE: Heb je één of meer oranje risicofactoren (kolom 3 en 4 en onbekend) aangekruist:

  Naar jouw inschatting zijn er risicofactoren voor het optreden van agressie tijdens het huisbezoek 

  aanwezig. Overleg met een collega over de te nemen voorzorgsmaatregelen. Denk, buiten de 

 algemene (groene) voorzorgsmaatregelen, ook aan de volgende maatregelen:

® Plan het gesprek tijdens kantooruren.

® Ga met een collega op huisbezoek, kondig wel vooraf altijd aan dat je samen komt.

® Spreek een tijd af voor telefonisch contact met een collega, bijv. tien minuten na binnenkomst.

® Een andere mogelijkheid is dat je contact houdt via een open telefoonverbinding.

® Spreek met een collega af om contact op te nemen als het gesprek ten einde is.

® Neem een mobiele alarmknop met GPS mee (indien beschikbaar in jouw organisatie)

® Plan het risicovolle gesprek op een veilige locatie, kantoor of bijvoorbeeld een veiligheidshuis.

® Maak werkafspraken met collega’s over hoe de veiligheid tijdens het gesprek gewaarborgd is. 

 ROOD: Heb je één of meer rode risicofactoren aangekruist:

  Naar jouw inschatting zijn er ernstige risicofactoren voor het optreden van agressie tijdens het 

  huisbezoek aanwezig. Overleg met een inhoudelijk verantwoordelijke (bv. je leidinggevende of de 

gedragswetenschapper) over de te nemen voorzorgsmaatregelen is noodzakelijk. Denk hierbij, naast 

de eerder genoemde voorzorgsmaatregelen, ook aan de volgende voorzorgsmaatregelen: 

®  Plan het risicovolle gesprek op een veilige locatie, een kantoor, veiligheidshuis of politiebureau en voer 

het gesprek samen met een collega.

®  Maak werkafspraken met politie/collega’s over hoe de veiligheid tijdens het gesprek op deze locatie 

gewaarborgd is.
® Als huisbezoek toch noodzakelijk is, ga je samen met een collega of de politie. 

®  De politie kan zo nodig uit het zicht blijven om geen extra agressie op te roepen. Voer dan het gesprek 

samen met je collega en maak  afspraken over hoe je contact houdt met de dichtbij aanwezige politie. 

Dit kan bijvoorbeeld met een open telefoonverbinding. 

Het invullen van deze vragenlijst en opvolgen van de adviezen draagt bij aan de veiligheid tijdens huisbezoeken maar 

garandeert niet dat het huisbezoek zonder agressie verloopt.

 WWW.FCBJEUGDZORG.NL

Naam invuller: 

Naam cliënt en/of dossiernummer: 

Invuldatum: 

Indien bekend: datum geplande huisbezoek:

 
  

 

  

1 2 3 4 5

Hoe groot schat je gevoelsmatig de kans in op agressie tijdens dit bezoek?  

1 = Heel laag – 5 = heel hoog 

          

Hoe veilig voel je je om dit huisbezoek af te leggen? 

1 heel veilig – 5 = heel onveilig

Checklist Agressie Risico Inschatting Huisbezoek  (ARIH)

Kruis aan wat van toepassing is. 

Nee Ja  Onbekend

Ga je op huisbezoek om zaken te controleren? 

     n.v.t.

Ga je slecht nieuws brengen of een correctiegesprek voeren? 
     n.v.t.

Ga je onaangekondigd op huisbezoek? 

     n.v.t.

Is er sprake of sterk vermoeden van zedendelicten door leden van het gezin? 
       

Zijn er belangrijke veranderingen in het leven van de cliënt of ouders/verzorgers? 

Bijvoorbeeld: verandering van school, verhuizing, huisuitzetting, echtscheiding?

Is het pand/wooncomplex bekend om eerdere geweldssituaties, misdaad e.d.? 
       

Is het tijdstip meer risicovol? Bijvoorbeeld buiten kantooruren of in het donker? 
     n.v.t.

Brengen factoren in de omgeving risico met zich mee (gevaarlijke buurt, 

donker tunneltje, enz.)? 

       

Gaat het om een gedwongen uithuisplaatsing?  

    n.v.t.

Is verslaving, alcohol- of drugsgebruik aan de orde? 

   

Zijn er zware geweldsdelicten in de historie van het gezin? 

   

Zijn er recentelijk agressieve uitingen tegen werkers aan de orde geweest? 
   

Is er sprake of sterk vermoeden van georganiseerde misdaad in of rondom het gezin?        

Zijn er (vermoedelijk) wapens aanwezig? 

       

Zijn er psychische factoren aanwezig die kans op agressie (verbaal, bedreiging, 

fysiek geweld) vergroten (onvoorspelbaarheid, stemmingswisselingen)

Zijn er overige risicofactoren aanwezig? Zo ja vul hierin welke en schat het 

risico in  (laag, gemiddeld, hoog):

•  

•   

 

    

 

  

 

  

1 2 3 4 5

Hoe weerbaar voel je je op dit moment om in deze casus met 

mogelijke (non) verbale agressie zoals schelden en bedreiging om te gaan?

1= heel weerbaar – 5 = helemaal niet weerbaar 

         

In hoeverre voel je je op dit moment in staat om bij deze casus je grenzen te bewaken?

1= voldoende in staat – 5= helemaal niet in staat 

          

Hoe vaardig voel je je op dit moment om (non)verbale agressie en 

bedreigingen in deze casus te hanteren?  1= zeer vaardig – 5 = helemaal niet vaardig           

Hoe is op dit moment de werkrelatie met het gezin? 1 = heel goed, 5= heel slecht           

Totaal aantal keren groen, oranje, rood: 

   

Het invullen van deze vragenlijst en opvolgen van de adviezen draagt bij aan de veiligheid tijdens huisbezoeken maar garandeert 

niet dat het huisbezoek zonder agressie verloopt.

Waarom  
de checklist ARIH?
1 Je krijgt inzicht in de factoren die kunnen duiden op een 

verhoogd risico op agressie bij een huisbezoek.

2 Je krijgt voorafgaand aan een huisbezoek zicht op hoe 
groot het risico op agressie is. 

3
Je treft de juiste voorzorgsmaatregelen voordat je op 
huisbezoek gaat om de kans op agressie aanzienlijk te 
verminderen.

Hoe ziet de 
Checklist ARIH eruit?

Voor wie?
De Checklist ARIH is door 
FCB in samenwerking met 
jeugdzorgorganisaties 
William Schrikker Groep 
(WSG), Altra, Bureau 
Jeugdzorg Noord-Holland 
(BJZNH) en Spirit ontwikkeld 
voor de jeugdzorg, maar is 
bruikbaar voor iedereen die 
ambulant werkt. 



Hoe werkt de Checklist ARIH?
De Checklist ARIH is te downloaden als een computerprogramma of als pdf die je zelf kunt printen.

•  Door het beantwoorden van vragen over de situatie van de cliënt, het verleden en de reden van het 

bezoek wordt een inschatting gemaakt van de risico’s van het huisbezoek.

•  Je krijgt direct tips en concrete voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen om veilig op huisbezoek  

te gaan.

• Je kunt de checklist voor ieder huisbezoek opnieuw gebruiken. 

Voorbeelden van vragen 

•  Ga je slecht nieuws brengen of een correctiegesprek voeren? 
• Ga je onaangekondigd op huisbezoek? 
•  Zijn er psychische factoren aanwezig (onvoorspelbaarheid, 

stemmingswisselingen) die de kans op agressie (verbaal, 
bedreiging, fysiek geweld) vergroten?

Aan de slag!
Je kunt de Checklist ARIH downloaden via de website van FCB Jeugdzorg:  
http://www.fcb.nl/jeugdzorg/arbo/aanpak-agressie/checklist-veilig-huisbezoek/

Voorbeeld uit de checklist ARIH



W
erkbladen B

eestenboel

Maak agressie bespreekbaar 
met Beestenboel

Voorbeelden van voorzorgsmaatregelen

•  Groen: Zorg dat collega’s weten waar je bent door  
bijvoorbeeld de (digitale of groeps-) agenda up-to-date  
te houden.

•  Oranje: Spreek een tijdstip af voor telefonisch contact met  
een collega, bijvoorbeeld tien minuten na binnenkomst.

•  Rood: Als huisbezoek toch noodzakelijk is, ga je samen  
met een collega of de politie.
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Waarom  
Beestenboel?
1 Je maakt agressie en geweld met opdrachten bespreekbaar.

2 Je gaat met je collega’s in gesprek over de vormen van  
agressie waarmee jullie in de praktijk te maken hebben.

3 Je zoekt samen naar oplossingen die passen bij jullie werkwijze  
en jullie cliënten/ patiënten.

4 Je leert hoe je zelf invloed kunt uitoefenen op jouw 
werkomstandigheden.

Hoe ziet Beestenboel eruit?

Voor wie?
Beestenboel is ontwikkeld 
voor de gehandicaptenzorg 
door Stichting Arbeidsmarkt 
Gehandicaptenzorg, maar 
bruikbaar voor medewerkers 
in alle zorgbranches. 

OPVANG IS EN
BLIJFT BELANGRIJK

Notities:

Schenk aandacht aan het voorval

Een confrontatie met agressie kan veel invloed hebben. Door aandacht te schenken aan

de gebeurtenis kun je het voorval verwerken. De eerste dagen na een (bijna-)agressie-

incident heb je waarschijnlijk niet te klagen over spontane steun van anderen. Maar

meestal ebt die belangstelling na een tijdje weg. Toch hebben veel mensen langere tijd

nodig om een gebeurtenis goed te verwerken. Als er dan niemand meer voor je klaar-

staat, kun je het gevoel krijgen in de kou te staan. Opvang op een later tijdstip is dus

net zo belangrijk. 

Uit: Werkpakket Agressie!, Sectorfondsen Zorg en Welzijn, VGN, 2003. Publicatienummer 920.022.72.

Hoe voel je je?
Heb je te maken gehad met agressie, sta dan regelmatig stil bij hoe je je voelt. Wat

vragen om je op weg te helpen:

1. In welke situaties voel je je goed en wanneer juist niet? Sta stil bij je gedachten 

en gevoelens.

2. Waar ligt dat aan, denk je?

3. Heb je er zelf alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat je weer goed in je vel zit?

4. Wat zou je het liefst willen dat er nog gedaan wordt? Ga hierbij na:

• hoe de organisatie kan helpen;

• hoe je team kan helpen.

5. Wat ga je zoal doen om ervoor te zorgen dat je snel weer ‘de oude’ bent?

Opvang door collega’s

Ook collega’s kunnen elkaar helpen bij de verwerking van een schokkende gebeurtenis.

Spreek je collega aan op gedrag als je vermoedt dat het niet zo goed gaat. Wat je

jezelf regelmatig kunt afvragen:

1. Gedraagt mijn collega zich weer als vanouds? 

2. Reageert mijn collega anders in bepaalde situaties dan voorheen?

3. Wat kan ik doen om te helpen? 

4. Wat kan de organisatie doen om te helpen?

5. Wat kan mijn collega zelf doen om er snel weer bovenop te komen?

STA STIL BIJ
AGRESSIE

Notities:
Wat is agressie?

Volgens jou?
Schrijf alle soorten gedrag van cliënten op die jij bestempelt als agressief. 

Volgens jouw collega’s? 
Vergelijk jouw lijstje met dat van je collega’s. 
1. Bespreek de verschillen en overeenkomsten.
2. Welke soorten gedrag bestempelen je collega’s wel als agressief gedrag, maar jij niet? 3. En andersom?

Waarom agressie?
Wat vind jij? Geef antwoord op de volgende vragen:1. Hoe komt het dat iemand agressief wordt? 
2. Wat maakt cliënten meestal agressief? Ga per cliënt na:

• Met welke soorten agressief gedrag heb je vaak te maken?• Wat zijn, denk jij, de oorzaken van die agressie?
• Welke signalen gaf de cliënt vooraf?
• Hoe gaan jullie om met die signalen?
• Wat kunnen jullie zoal doen om te voorkomen dat de cliënt uit zijn dak gaat?3. Ben je het eens met de stelling ‘Agressie is een hulpvraag’?



Hoe werkt Beestenboel?
Beestenboel bestaat uit tien werkbladen met thema’s als ‘Elkaar aanspreken moet 

kunnen’, ‘Iedereen is anders’ en ‘Tot hier en niet verder!’

• Bij ieder thema horen opdrachten waarmee je agressie bespreekbaar maakt. 

• Je kiest zelf met welke werkbladen/thema’s jij en je team aan de slag gaan.

• Je kunt de opdrachten individueel maken, of samen met je team.

• Iedere opdracht bespreek je samen.

Thema: Olifantshuid? Of toch geraakt? 

Agressie is belastender dan je misschien denkt. Dat het op je werk voor 
komt, wil niet zeggen dat je het daarom ook maar gewoon moet vinden.  
Als iemand tegen je scheldt of tiert, de deur voor je neus dichtsmijt of je 
telkens negeert, dan heeft dat invloed op je. Dat is heel normaal. 

Aan de slag!
Je kunt Beestenboel downloaden via de website van Stichting Arbeidsmarkt 
Gehandicaptenzorg: http://www.profijtvanarbobeleid.nl/agressie/beestenboel.shtml

Opdracht
Bespreek met je team:

Hoe merk jij wat agressie met je doet? 
• Hoe ga je daar meestal mee om?
• Wat vind je van die reactie?

Heb je wel eens gemerkt dat agressie invloed had op een collega? 
• Hoe merkte je dat? 
• Heb je je collega daarop aangesproken? 

Voorbeeld uit Beestenboel



Thema: Iedereen is anders

Wat vind je van de volgende drie uitspraken:
1. ‘Dat je het dáár nou zo moeilijk mee hebt!...’
2. ‘Dat doet ie bij mij nou nooit!...’ 
3. ‘Agressie hoort nou eenmaal bij mijn werk...’

Opdracht
Sta stil bij elke uitspraak  
en ga voor jezelf na: 
1.  Heb je dit wel eens 

gedacht? 
 • Wanneer?
 • Waarom?

2.  Bespreek in je team wat  
je hierover kwijt wilt.Vo
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Dit boekje met hulpmiddelen is een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg  

en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn Actiz, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV,  

GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.


