
 
  

Eén duidelijke aanpak 

waar iedereen achter staat 

Mede door het veranderen van doelgroepen merkten medewerkers 

van Adelante dat agressie op hun werkplek toenam. Nieuwe 

problematieken ontstonden, zoals agressief gedrag van jongeren 

die voor het eerst het ouderlijk huis uit zijn en daarom grenzen van 

medewerkers niet zomaar accepteerden. Daar hadden de 

medewerkers weinig ervaring mee en dus ontstond de vraag ‘wat 

mag nu wel en niet in Adelante?’.  

 

Om antwoord te krijgen op deze vraag organiseerde de instelling 

vier studiemiddagen rondom het thema agressie. Tijdens één van 

de studiedagen speelden acteurs herkenbare casussen na uit de 

praktijk. Het besef ontstond dat agressie soms voorkomen kan 

worden door een andere aanpak. Maar ook realiseerden 

medewerkers zich dat het niet normaal is om gespuugd of 

uitgescholden te worden. Als reactie heeft de organisatie een 

gedragscode opgesteld en is vastgelegd welke maatregelen 

Adelante neemt bij grensoverschrijdend gedrag. Deze informatie is 

ook gecommuniceerd naar medewerkers. Als laatste heeft de 

instelling op locaties waar agressie-incidenten gemeld worden 

interne trainers opgeleid die hun collega’s kunnen trainen in het 

omgaan met agressie. 

 

Waar leidinggevenden en artsen voorheen niet op de hoogte waren 

van de ernst en hoeveelheid agressie-incidenten, is dat nu wel het 

geval. Er is een aanpak waar medewerkers én management achter 

staan met heldere afspraken, scholing op maat en voldoende steun 

bij grensoverschrijdend gedrag. Doordat het beleid gedragen wordt 

door de hele organisatie, voelen medewerkers zich gesteund door 

hun collega’s, leidinggevenden en management. Bij Adelante is het 

onderwerp ‘agressie’ niet meer vaag, maar duidelijk!  

 

 

Kijk voor meer goede voorbeelden op: 

http://www.duidelijkoveragressie.nl/praktijkvoorbeelden 
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Meer informatie? 

Contactpersoon Marcella de Wit 

Functie Adviseur arbo & 

preventie 

E-mail m.wit@adelante-

zorggroep.nl 

 

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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