
	

	 	 	

																		Training	agressie	en	geweld	
 

 

Primair is het doel van de training het kunnen hanteren (de-escaleren) van situaties waarin zich ongewenste 

omgangsvormen (waaronder agressie- en geweld) door cliënten/bezoekers kunnen voordoen. 

 

De focus zal liggen op oefenen met concrete, bij voorkeur eigen ingebrachte praktijksituaties, geënt op de 

eigen werksituaties.  

 

De leerdoelen voor de deelnemers kunnen als volgt worden gedefinieerd: 

• Deelnemers kennen de verschillende primaire eigen reacties op agressie; 

• Deelnemers herkennen de verschillende vormen van agressie; 

• Deelnemers weten hoe te handelen bij elke vorm van agressie; 

• Deelnemers weten hoe zij agressie kunnen voorkomen (de-escalaties); 

• Deelnemers weten hoe te handelen - eerste opvang - bij incident met betrekking tot agressie en geweld; 

• Indien noodzakelijk kunnen fysieke componenten van zelfverdediging worden toegevoegd. 

 

De training omvat twee aaneengesloten dagdelen (ochtend- en middagprogramma). De training wordt 

gegeven door een ervaren en gecertificeerd arbeids-en organisatiedeskundige en een trainingsactrice. 

Het ochtenddeel zal handelen over de verschillende vormen van agressie. Welke zijn dat en hoe zijn ze te 

herkennen. We staan stil bij het beleid, de protocollen en de meldingen omtrent ongewenst gedrag van de 

organisatie. 

 

Het middaggedeelte zal geheel in het teken staan van het “oefenen” in eigen praktijksituaties om 

ongewenst gedrag te de-escaleren.  

Eerst hanteren en dan evalueren is het motto. Omdat de-escaleren vooral te maken heeft met 

gesprekstechnische vaardigheden (bijvoorbeeld feedback geven) zal hieraan ook de nodige aandacht worden 

geschonken. 

In onze visie trainen we vooral door ervarend te leren. Dat wil zeggen dat als deelnemers een andere manier 

krijgen aangereikt om een situatie te de-escaleren en ze ervaren deze als een persoonlijk voordeel, ze deze 

nieuwe manier snel gaan omarmen. 

Dat betekent dat we niet iedere situatie uitkauwen, maar zoveel mogelijk korte situaties “oefenen”. Immers 

veel “oefenen” geeft veel inzicht. 

De training is sterk interactief en voorzien van allerlei werkvormen.   

Vanzelfsprekend wordt iedere training zowel mondeling als schriftelijk geëvalueerd met de deelnemers. De 

eerste evaluatie met de opdrachtgever zal plaatsvinden na drie trainingen. 

Iedere deelnemer ontvangt hand-outs over de trainingen en ontvangt een certificaat van deelname. 

	


