
 
  
 

Verschillende vormen van 

agressie leren herkennen 

De Stichting PVP heeft in 2014 studiedagen voor haar medewerkers 

georganiseerd rondom het thema ‘veiligheid’. Tijdens deze 

studiedagen zijn ervaringen met agressie en geweld door cliënten 

uitgewisseld. Wat eigenlijk al snel duidelijk werd was dat de 

medewerkers behoefte hebben aan ondersteuning om beter en 

effectiever om te kunnen gaan met agressie. Daarom hebben zij 

met hun team actiepunten opgesteld. 

 

De Stichting heeft de volgende actiepunten overgenomen: (1) het 

verbeteren van het veiligheidsbeleid, (2) het aanpassen van de 

procedure van het melden van incidenten en (3) het organiseren 

van een training agressiehantering voor patiëntenvertrouwens-

personen. Dit derde actiepunt heeft geleid tot een tweedaagse 

training agressiehantering die georganiseerd werd voor alle 

medewerkers. Een training die in het teken stond van 

bewustwording, het herkennen van verschillende soorten agressie 

en handvatten hoe hier mee om te gaan. De training was met name 

effectief omdat de deelnemers de ruimte hadden zich kwetsbaar op 

te stellen. Dit heeft het leren van elkaar enorm bevorderd.  

 

Vanaf nu is het thema ‘incidenten en veiligheid’ een vast onderwerp 

tijdens de maandelijkse teambesprekingen en delen medewerkers 

op de werkvloer hun ervaringen met elkaar. Deze veranderingen 

hebben als gevolg dat in 2015 driemaal zoveel incidenten zijn 

gemeld dan in 2014. De organisatie is blij dat dit niet komt door 

een toename van het aantal incidenten, maar door een grotere 

bewustwording bij de medewerkers rondom (de benadering van) 

agressie. De Stichting blijft continu werken aan een veiligere leef- 

en werkomgeving.  

 

 

Kijk voor meer goede voorbeelden op: 

http://www.duidelijkoveragressie.nl/praktijkvoorbeelden 
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Voor dit praktijkvoorbeeld is gebruik gemaakt van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig werken in de Zorg’. De Ondersteuningsrege ling 
is onderdeel van actieplan ‘Veilig werken in de Zorg’, een initiatief van ActiZ, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Neder land, 
Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS 
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