
Agressiebeheersing
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Agressie op de werkvloer

Agressiebeheersing

Lees meer over de cursus agressiebeheersing op 
www.bocopleidingscentrum.nl

Als werkgever is het van groot belang om aan te geven aan je werknemers waar je voor 
staat en wat er wel of niet getolereerd wordt. Het defi niëren van het begrip agressie en 
aangeven wat wel en niet wordt getolereerd bij uw werknemers is de norm. Voor 
iedereen is de drempel voor agressie immers anders en gaat hier verschillend mee om. 
Om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat, geef een werkgever vooraf de kaders 
af, waarbinnen er veilig en met respect gewerkt kan worden.

Beleid tegen agressie en geweld wordt ontwikkeld door het opstellen van een Risico 
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Welke situaties kunnen uw werknemers mee te 
maken krijgen als het gaat om agressie en geweld. Hiermee brengt u alle risico’s in kaart 
om vervolgens een plan van aanpak te maken (pva). Om te checken of u als werkgever 
op de juiste weg zit en voldoende doet tegen agressie en geweld, kunt u ook de 
zelfi nspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag gebruiken. Klik hiervoor op 
onderstaande link:
https://www.zelfi nspectie.nl/zelfi nspectie/werkdruk-en-ongewenst-gedrag/aanpak-van-agressie-en-geweld-door-derden

Tip 1: RI&E

Tip 2: Bepaal de norm

Tip 3: Meten is weten

Het is belangrijk om alle voorvallen die de norm overschrijden, te registeren. Door goed 
in kaart te brengen welke afdelingen te maken krijgen met agressie, kan hierop 
specifi eke maatregelingen getroffen worden. 

Een agressieprotocol maken, delen en vastleggen zijn stappen in de juiste richting, maar 
daarmee is het niet klaar. Een protocol gebruiken in de dagelijkse praktijk en actueel 
houden zijn de vervolgstappen. Houd de protocollen actueel en zet deze regelmatig op 
de agenda van het werkoverleg.

Tip 4: Een protocol maken, delen en vastleggen. Klaar?

Als goede werkgever is het belangrijk om een beleid te 
voeren die uw werknemers beschermen tegen agressie 
en geweld op de werkvloer. Veel werknemers ervaren 
werkstress (psychosociale arbeidsbelasting PSA) door 
agressie incidenten op het werk. Werkstress kan leiden 
tot een hoger ziekteverzuim en of minder werkplezier.

Heeft u als werkgever in kaart gebracht in welke 
situaties uw werknemers met agressie en geweld te 
maken kunnen krijgen? En nog belangrijker een plan 
van aanpak gemaakt om deze situaties te voorkomen?


