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Agressie tegen werknemers aanpakken

Fysiek en verbaal geweld; maar liefst een op de vier werknemers krijgt er  
tijdens het werk mee te maken. Een nare ervaring.  En daarnaast vormen 
agressie en geweld voor ondernemingen ook een aanzienlijke kostenpost. 
Reden om uw medewerkers én uw organisatie te beschermen. In deze  
whitepaper leest u hoe u dat doet. 

Agressie en geweld door 
derden wordt lang niet altijd 
herkend door werkgevers

Verbale en fysieke agressie spelen een grote 
rol op de werkvloer, blijkt uit onderzoek van 
TNO. Volgens TNO-onderzoeker Seth van 
den Bossche krijgen 1,6 miljoen werkne-
mers (23%) een of meerdere keren per jaar 
te maken met agressie of geweld door der-
den. Ze worden uitgescholden, bespuugd of 
mishandeld. 200.000 werknemers zijn zelfs 
(zeer) vaak slachtoffer van geweld. 
Volgens Van den Bossche zijn vooral zorg-
personeel, medewerkers bij woningcorpora-
ties, winkelpersoneel en docenten slachtof-
fer van agressie. Het gaat dan om agressief 
gedrag van bijvoorbeeld klanten, leerlingen, 
passagiers of patiënten. Externe agressie 
leidt volgens hem - naast de vervelende 
gevolgen voor werknemers - tot maar liefst 
2,9 miljoen extra verzuimdagen per jaar. 

Verschillende soorten agressie
TNO onderscheidt verschillende vormen van 
agressie:

-  Frustratieagressie - Het agressieve gedrag 
is een uiting van frustratie; een emotionele 
uitbarsting voortkomend uit (een opeen-
stapeling van) negatieve ervaringen.

-  Instrumentele of doelgerichte  
agressie - Agressief gedrag wordt ingezet 
als middel om een bepaald doel te berei-
ken; het is erop gericht macht te krijgen 
over de ander.

-  Agressie onder invloed van een stoornis of 
middelengebruik - Agressief gedrag vindt 
plaats onder invloed van alcohol, drugs,  
medicijnen en/of een psychische stoornis.

Agressors uiten zich vaak verbaal met 
woorden, maar ook schriftelijk via brieven, 
e-mail, sms en social media. Andere uitings-
vormen van agressie zijn het maken van 
gebaren, gezichtsuitdrukkingen, het zoeken 
van lichamelijk contact en het dreigen met of 
gebruik van objecten/wapens. Veel voorko-
mende vormen van ongewenst gedrag zijn 



Mensen lijken vaker instrumenteel boos te worden,  
in de hoop sneller hun zin te krijgen

intimidatie (19%), lichamelijk geweld (6,1%) 
en pesten (5,8%). 

Meer onderzoeksresultaten vindt u in de 
factsheet van TNO

Agressie herkennen
‘Opmerkelijk is dat agressie en geweld door 
derden lang niet altijd wordt herkend door 
werkgevers’, zegt Van den Bossche. ‘Het is 
een groot probleem dat gericht moet wor-
den aangepakt. Agressie vormt een serieuze 
bedreiging voor de gezondheid en duur-
zame inzet van werknemers. In organisaties 
en bedrijven is met name preventie daarom 
erg belangrijk.’
‘Als er een agressie-incident voorkomt, 
zijn we geneigd naar de directe oorzaak te 
kijken’, zegt Van den Bossche. Toch is het 
volgens hem belangrijk verder te kijken. Een 
incident ontstaat vaak door een samenspel 
van factoren, waarvan een deel binnen het 
domein van de organisatie ligt. Zo kan er 

sprake zijn van werkgerelateerde risico’s 
zoals werkdruk en/of rolonduidelijkheid. 
Gebleken is dat werknemers in bepaalde 
branches vaker met agressie te maken 
krijgen (monitorarbeid.tno.nl) en dat vooral 
vrouwen, jongeren en middelbaar opgelei-
den met agressie geconfronteerd worden. 
Werknemers die parttime werken, nachtwerk 
doen, en/of veel contact hebben met klanten 
zijn het kwetsbaarst voor agressie en geweld 
door derden. 

Knelpunten opsporen
TNO heeft een instrument ontwikkeld 
om agressie te helpen voorkomen: GAIA 
(Geweld Analyse, een Integrale Aanpak). 
Het gaat om een tool waarmee knelpunten 
worden opgespoord die agressie in de hand 
werken. Door middel van een systematische 
incidentenanalyse wordt in kaart gebracht 
hoe agressie binnen een organisatie ont-
staat. In een tweedaagse opleiding kunnen 
veiligheidsprofessionals worden opgeleid tot 
GAIA- consultant. Ook kunnen organisaties 
een GAIA-analyse laten uitvoeren door een 
gekwalificeerde consultant. 

Agressie op de werkvloer is volgens de 
onderzoeker zeer goed aan te pakken met 
een combinatie van:

- Fysieke maatregelen
- HR-maatregelen
- Organisatorische maatregelen

http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/45647/20151026-Factsheet-Agressie.pdf?v=0
http://www.monitorarbeid.tno.nl/cijfers/visualisaties/agressie/agressie
http://www.werkenveiligheid.nl/preventie/de-praktijk/agressie-bij-de-wortels-aanpakken-met-gaia


Een incident ontstaat vaak door een samenspel van factoren, 
waarvan een deel binnen het domein van de organisatie ligt

Tien effectieve maatregelen 
Tien maatregelen die organisaties kunnen 
nemen om agressie op de werkvloer aan te 
pakken zijn:

1. Breng risico’s in kaart
Houd bij hoeveel agressie- en geweldsinci-
denten plaatsvonden bij bepaalde werkzaam-
heden op bepaalde plaatsen en wat de aard 
van deze incidenten was. Met een risico-in-
ventarisatie & evaluatie krijg je inzicht in waar 
en wanneer medewerkers met agressie en 
geweld in het werk te maken kunnen krijgen. 

2. Stimuleer melden, registreren en  
analyseren
Stimuleer werknemers elk voorval van agressie 
en geweld te melden. Zorg voor een procedure 
om de incidenten te melden, te registreren en te 
analyseren. Koppel de resultaten van je analyse 
en de acties die daaruit voortvloeien terug naar 
de melders en bespreek agressie- en gewelds-
incidenten ook in werk- en/of teamoverleg.

3. Train werknemers
Geef voorlichting aan medewerkers die 
geconfronteerd kunnen worden met agressie 
en geweld over de risico’s en de maatregelen 
in de organisatie. Train werknemers in het 
voorkomen van en omgaan met agressie en 
geweld.

4. Maak een protocol
Maak een protocol waarin staat hoe medewer-
kers agressief gedrag van derden door een 
klantvriendelijke en servicegerichte opstelling 
zoveel mogelijk kunnen voorkomen.  
Vermeld daarin ook hoe zij met agressief 
gedrag moeten omgaan, assistentie kunnen 
inroepen en agressie- of geweldsincidenten 
moeten melden.



5. Stem de organisatie af op het risico
Stem de organisatie van het werk en de 
inzet van het personeel af op het risico dat 
bij bepaalde taken en bepaalde locaties of 
werktijden hoort. Stel vast hoeveel mensen 
minimaal moeten worden ingezet en zorg 
ervoor dat deze mensen over voldoende 
opleiding, training en ervaring beschikken 
om adequaat op mogelijke situaties met 
agressie of geweld in te kunnen spelen. 
Het inzetten van beveiligingspersoneel kan 
preventief werken.

6. Neem technische en bouwkundige 
maatregelen 
Tref bouwkundige en technische voorzie-
ningen waarmee je agressie en geweld 
voorkomt of beperkt. Zorg voor goed 
verlichte, open, verzorgde en overzichte-
lijke ruimtes. Besteed ook aandacht aan 
de directe omgeving van het gebouw, de 
openbare ruimte. Voldoende parkeergele-
genheid vermindert agressie, evenals vrij 
parkeren, voldoende licht en toezicht op de 
parkeerplaats. 

7. Installeer een alarmsysteem
Zorg ervoor dat medewerkers waar nodig 
over een betrouwbaar alarmsysteem of een 
goedwerkend communicatiemiddel beschik-
ken. Hiermee roepen ze gemakkelijk hulp 
in als ze met agressie of geweld te maken 
krijgen. Zorg daarnaast voor een betrouw-
bare alarm- of waarschuwingsprocedure om 

ervoor te zorgen dat medewerkers snelle 
assistentie krijgen als ze alarm slaan.

8. Zorg voor opvang en nazorg
Zorg voor een opvangregeling voor mede-
werkers die slachtoffer zijn van agressie of 
geweld. Geef het slachtoffer informatie over 
professionele opvang en bied de juiste profes-
sionele hulp van bijvoorbeeld de bedrijfsarts, 
bedrijfsmaatschappelijk werker of bedrijfs-
psycholoog. Praktische ondersteuning kan 
bijvoorbeeld bestaan uit het aanbieden van 
andere werkzaamheden, het vergoeden van 
schade, of hulp bij aangifte bij de politie.

9. Pak de dader(s) aan
Leg in een regeling vast hoe daders van 
agressie- en geweldsincidenten worden aan-
gepakt. Hierin staat welke acties je richting 
de daders onderneemt, afhankelijk van de 
ernst van het incident. Het gaat hierbij bij-
voorbeeld om het geven van een waarschu-
wing, het opleggen van een toegangsverbod 
of het beëindigen van de dienstverlening. 
Reageer binnen 48 uur naar de dader en 
bevorder het doen van aangifte van strafbare 
feiten.

10. Evalueer het beleid en de maatregelen
Evalueer regelmatig het beleid en de getrof-
fen maatregelen tegen agressie en geweld. 
Uit de evaluatie komen eventueel onderde-
len naar voren die bijgesteld/geactualiseerd 
moeten worden.

http://nieuws.securitas.nl/2015/09/24/amicimi-in-beeld/


Bedankt voor het lezen van de whitepaper. Heeft u nog vragen over het onderwerp?  
Neem dan gerust contact met ons op via info@securitas.nl of 088 322 11 00. 

Securitas. Eerst luisteren, dan beveiligen.
Door de juiste inzet van mens, kennis en techniek vinden we de ideale veiligheidsbalans 
voor iedere situatie. Dat begint altijd met heel goed luisteren om zo te doorgronden 
wat de specifieke omstandigheden en wensen van de klant zijn. Vervolgens groeien we 
samen naar de gewenste situatie waarin de continuïteit van bedrijfsprocessen wordt 
gewaarborgd.

088 322 11 00 
securitas.nl 

Trainingen en handvatten
‘Het lijkt of mensen een korter lontje hebben’, 
zegt Hendrik-Jan Kaptein, hoofd lokale pro- 
 jecten bij het Centrum voor Criminaliteits- 
preventie en Veiligheid (CCV). ‘Ging een 
ontevreden klant vroeger het gesprek aan,  
nu komen ze soms al boos binnen. Mensen 
lijken ook vaker instrumenteel boos te worden, 
in de hoop sneller hun zin te krijgen.’

Het CCV geeft (groeps)trainingen die werk-
nemers handvatten geven om goed om te 
gaan met ongewenst gedrag. Ook kunnen 
ondernemers bij het CCV een stappenplan 

vinden voor het ontwikkelen van een werkbaar 
agressiebeleid in hun organisatie. 
Handig voor ondernemers is het voorbeeld-
document voor het opstellen van huisregels 
dat op de CCV-site te vinden is. Het instellen 
van huisregels is zowel volgens het CCV als 
TNO een belangrijk middel bij het voorkomen 
van agressie. Van den Bossche: ‘Laat derden 
weten wat de organisatienorm van acceptabel 
gedrag is. Stel huisregels vast voor bezoekers 
en cliënten. Benoem welk gedrag wel en welk 
gedrag niet wordt geaccepteerd. Zie erop  
toe dat de regels worden nageleefd en stel 
sancties in op het overtreden van de regels.’

http://www.securitas.nl/
http://www.hetccv.nl/
http://www.hetccv.nl/instrumenten/Geweld+tegen+ondernemers/index?filter=Stappenplan.

