
 
 
  

Een agressiecoach op iedere 

locatie van Sevagram 

Agressie en ongewenst gedrag staan bij VVT-organisatie 

Sevagram hoog op de agenda. Mede door een bijdrage uit de 

Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ werd een 

extra impuls gegeven. Coördinator Arbo & Veiligheid Anouk 

van Ditmars vertelt hoe papieren beleid en een werkbare 

praktijk in de twintig zorg- en verpleegcentra zijn 

samengekomen. “Agressie staat nu veel nadrukkelijker op 

de kaart!” 

 

Directe aanleiding was de constatering dat de rol van de 

agressiecoaches in de organisatie niet duidelijk was. Anouk: “Op 

één van onze locaties waren agressiecoaches opgeleid, maar het 

was niet helder wat er van hen werd verwacht en hoe het beleid 

goed geborgd kon worden.” Het resultaat is nu niet alleen 

duidelijkheid over de coaches, maar ook één aanpak voor alle 

locaties van Sevagram, ondersteund door het MT en de Raad van 

Bestuur. 

 

Een coach voor iedere afdeling 

De eerste stap was het opzetten van een projectgroep ‘Ongewenst 

gedrag’ die onderzocht op welke manier de agressiecoaches in de 

praktijk medewerkers kunnen ondersteunen. Al snel werd het MT 

daarbij betrokken. Anouk: “Hun steun is noodzakelijk voor succes. 

De projectgroep heeft na het onderzoek aan het MT geadviseerd 

om de agressiecoaches organisatiebreed in te zetten. Het 

uitgangspunt is nu dan ook dat iedere afdeling of cluster van 

afdelingen beschikt over een opgeleide agressiecoach.” 

 

“We zijn op zoek gegaan naar de juiste personen daarvoor”, vertelt 

Anouk. Ze legt uit dat je daar echt aandacht aan moet besteden. 

“Je kunt een goede agressiecoach niet aanwijzen. Je moet zeker 

zijn dat hij of zij de juiste competenties en vaardigheden heeft. 

Daarom heeft de projectgroep een duidelijk profiel voor de 

agressiecoaches opgesteld.” Inmiddels zijn in totaal negentien 

nieuwe agressiecoaches opgeleid. 
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Lees verder 

http://www.duidelijkoveragressie.nl


 
 

Anouk: “Maar het stopt niet bij de opleiding, we blijven ze 

begeleiden. Dat is onderdeel van de borging. Zo is er bijvoorbeeld 

ook een evaluatie geweest, waaruit bleek dat de coaches de 

behoefte hadden aan een duidelijke introductie binnen de 

organisatie. Daar zijn we dus ook mee aan de slag gegaan.”  

 

Duidelijkheid 

En wat is het resultaat van deze aanpak? Anouk: “Enthousiaste en 

gedreven agressiecoaches! Er is duidelijkheid en agressie staat veel 

nadrukkelijker op de kaart. Elke locatie heeft nu een agressiecoach 

en de rol en positie van de coaches is voor iedereen helder. Ook 

omdat ze zijn opgenomen in het beleid. De projectgroep zorgt voor 

de borging. Zij sturen de coaches centraal aan en zorgen voor 

richtlijnen en protocollen voor agressie en onbegrepen gedrag.” 

 

Anouk is trots, maar benadrukt dat Sevagram niet ‘klaar’ is: “We 

werken aan nog meer draagvlak en bieden de training ‘Omgaan 

met agressie’ organisatiebreed aan. We zijn op de goede weg, maar 

we zijn er nog niet.”  

 

 

 

Kijk voor meer goede voorbeelden op: 

http://www.duidelijkoveragressie.nl/praktijkvoorbeelden 
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