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“Riks Ytsma training en advies” is de specialist  als het gaat om trainen, adviseren en begeleiden van medewerkers en organisaties op het gebied van sociale veiligheid,  grensoverschrijdend gedrag, agressie en geweld.

Schijf van 5
Over bewustwording sociale veiligheid in uw zorgorganisatie 

Congres Veiligezorg
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ervaren jaarlijks grensoverschrijdend gedrag en
er is een toename van emotionele belasting
door verzwaring van het werk

1,6 MILJOEN PROFESSIONALS 

De feiten -
landelijk

in Europa hebben Nederlandse professionals
het meest last van agressie en geweld

NEDERLAND 20% | EUROPA 12%

extra per jaar

2,9 MILJOEN VERZUIMDAGEN

willen aanvullende maatregelen tegen
intimidatie, agressie of geweld door klanten

552.000 PROFESSIONALS

Bron: Jij moet je bek houden, Caroline Koetsenruijter



Het ligt niet aan
de medewerkers. 



 voorkom de situatie
 voorkom schade
 beperk schade

1.
2.
3.

'Spreken is
zilver, zwijgen is
fout'?



Europees kampioen
agressie
Hoe kan dat in ons mooie
Nederland?
3 mythes
Wat moet een werkgever
doen als een werknemer
met agressie en geweld
te maken krijgt?

Het agressie
paradijs



Jaren '90

Het hoort erbij 

Geen norm.

Als je er niet tegen kunt,
ben je niet geschikt voor

dit vak.

Aanpak: ad hoc
maatregelen.

Geen beleid aanwezig . 

2000

De weerbare
medewerker

Eigen grens is norm.

Je moet er mee leren
omgaan.

Aanpak: training is de
oplossing.

 Beleid op papier.

2010

Het is onderdeel van
de interactie 

Organisatienorm:
grensoverschrijdend

gedrag is onacceptabel.

Je bespreekt met je
collega's gezamenlijk de

norm. 

Totaal aanpak: ook
preventie en afhandeling

 Beleid gericht op de
praktijk. 

Heden

Maatschappelijk
probleem

 
Het ligt nooit aan de

medewerker

Gerichte actie naar
daders.

 
 

Totaal aanpak: gericht op
brandhaarden. 

Beleid: melden hoort!
Verinnerlijking. 

Grensoverschrijdend gedrag: vroeger en nu



Collectieve norm
bij grensover-
schrijdend gedrag

Wij trekken samen een grens:
grensoverschrijdend gedrag houd je nooit
stil. Want onze norm is: melden hoort!

Wij spreken duidelijk af bij wie en hoe
grensoverschrijdend gedrag intern
gemeld moeten worden. 

Als wij grensoverschrijdend gedrag
melden laten we aan elkaar zien dat wij
dit gedrag afkeuren, tegen wie en waar
het ook gebeurt. 

We reageren naar de dader.

Verinnerlijken norm.



Wat is er
aan de
hand?

Professionals komen regelmatig in
aanraking met diverse vormen agressie/
grensoverschrijdend gedrag 

Geen tot weinig meldingen en registraties

Organisaties voldoen vaak  niet aan de
wettelijke eisen (Arbowetgeving,
zorgplicht)

Organisaties hebben vaak geen adequate
risicoanalyse en beheersplan



De schijf van
vijf 

voor 
sociaal veilige
zorg

Moreel vraagstuk 
bijvoorbeeld goed werkgeverschap, managers en directie als
beschermer publiek moraal, signalering o.a. desk.gebied HR,
organisatie psychologie 

Juridisch 
Arbowet/zorgplicht o.a. desk.gebied advocatuur, juridisch
advies, veiligheidswetenschappen 

Management vraagstuk 
agressie als gevolg van beleid o.a. desk.gebied
bedrijfskunde, managementwetenschappen

Risico
gevolgen voor/ effecten op doelstellingen o.a. desk.gebied
risicowetenschappen

(Communicatie) vaardigheden 
voor medewerkers o.a. desk.gebied toepasbare trainingen,
toegepaste psychologie



Ja

Nee

Hangt van de situatie af

Weet ik niet

1.

2.

3.

4.

Kernvraag 1.

Gaat dit over de
grens van jullie
organisatie?



Ja

Nee

Hangt van de situatie af

Weet ik niet

Niet

Collega (gewoon om even stoom af te blazen)

Leidinggevende

1.

2.

3.

4.

 

Bij wie gaan jullie dit melden?

1.

2.

3.

Kernvraag 2.  

Gaan jullie dit
melden?



 Telefoontje van leidinggevende met inzet excuus

Formele brief leiding inzet excuus

Melding politie

Aangifte politie

Anders

1.

2.

3.

4.

5.

Kernvraag 3.

Wat is het
vervolg richting
medewerker en
richting dader?



2 - 10

10 - 20

20 - 100

100 +

1.

2.

3.

4.

Kernvraag 4.

Hoeveel
meldingen
kunnen we het
komende jaar
verwachten?



Uitgangspunten  
beleid 
(Arbo, biza, inspectie) 

‘Elk incident is één incident te veel!'

Grensoverschrijdend gedrag mag op geen
enkele wijze geaccepteerd worden.

Niet de werknemer is verantwoordelijk
voor agressie (het hoort nou eenmaal bij
je werk), maar de werkgever.

Niet de werknemer is schuldig aan
agressie, maar de dader (iemand mag
ontevreden of boos zijn, maar er bestaat
geen legitieme reden voor agressie tegen
werknemers). 



Borging
afspraken is
beleid sociale
veiligheid

Fasering

Alle medewerkers die met agressie te
maken hebben:

Voorlichten over de werkwijze en
uitgangspunten

Trainen van de nieuwe uitgangspunten

Aanscherpen en vastleggen sociaal
veiligheidsbeleid

Regelmatige herhaling voor alle
medewerkers



Praktisch
borgen sociale
veiligheid

Incidenten bespreken
Leidinggevenden bespreken elk kwartaal in
werkoverleg/intervisies meldingen en incidenten sociale
veiligheid

De norm intern en extern duidelijk 
Leidinggevende maakt zowel intern als extern  de norm van
grensoverschrijdend gedrag duidelijk

Medewerkers beschermen
Medewerkers die (tijdelijk) over onvoldoende
basisvaardigheden beschikken vervullen geen functie
waarbij ze in aanraking komen met klanten

Kalibreersessies 
Organiseer jaarlijks kalibreersessies om de zogenaamde
kleine incidenten te bespreken

Risicoportefeuille
Neem grensoverschrijdende gedrag van klanten/sociale
veiligheid expliciet op in de risicoportefeuille 
van elk project



Zo gaan we om
met grensover-
schrijdend gedrag

Reageer op grensoverschrijdend gedrag,
ontmasker!

Straal uit ‘Ik accepteer
grensoverschrijdend gedrag niet’

‘Klanten van 'links' krijgen geen voorrang’



Training
vaardigheden

direct boodschap brengen 

grenzen aangeven toelichten en afronden 

tot de orde roepen

voor de keuze stellen dienstverlening stoppen

consequenties vertellen boven/samen gedrag

de regie voeren

Voorbeelden functionele directieve vaardigheden:

De-escalatie-technieken, situationeel inzetten
technieken theorie Thomas Kilmann



WELKE STRATEGIE KIES JE? 
 hulpmiddel Thomas-Kilmann



Wat gaat goed en wat moet beter

Altijd incident
nabespreken



Stap 1: 
Met iedere
betrokkene in
gesprek

Hoe heb je de situatie ervaren? 

Ben je tevreden over de inschatting van
de situatie? 

Heb je signalen gemist voorafgaand aan
het incident? 

Wat was je rol als docent/ manager/
deelnemer etc.? 

Hoe verliep de communicatie? 

Hoe verliep het handelen? 

Wat ging er goed en wat kan er beter?



Stap 2: 
Samen met direct
verantwoordelijken

Reconstructie                                                               

Oorzakenboom Prisma (kijk voor een
verdieping op de volgende pagina's) 

Benoem de oorzaken  

                                                                          
Benoem de verbetermaatregelen en
organiseer de uitvoer, borging en
evaluatie daarvan  



Stap 3: 
Verdeel oorzaken
in de volgende
categorieën 

Organisatorische factoren
 

Technische factoren 

Medewerker factoren 

Klant-factoren

Cultuurfactoren



Stap 4:
 
Bepaal voor iedere geclassificeerde
oorzaak of er actie ondernomen
dient te worden. Eindverslag en film
(realistisch nagespeeld) 




