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• Zijn ambtenaren en gezagsdragers 
in de huidige samenleving 
voldoende geëquipeerd 
om effectief om te kunnen gaan 
met mondige burgers en 
met instrumenteel gedrag, agressie of geweld?

• Welke lessen kunnen we inmiddels trekken 
uit onderzoek en praktijk?

• Wat zijn belangrijke uitdagingen voor de toekomst?

Toekomstbestendig Goed Bestuur



Agenda

• Wat is agressie?

• Waaruit bestaat een professionele aanpak van agressie?

• Van onderzoek naar beleid: herhaald slachtofferschap

• Van onderzoek naar beleid: bestuur in actie

• Afsluiting



Wat is agressie?



Agressie is functioneel …
……………………in de jungle





Waarom mannen van 
voetbal houden
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Waar ligt de grens?



Slachtofferschap (VPT-Monitor 2014)



Impact van agressie en geweld
Slachtoffers
• vaker een matige/slechte algemene 

gezondheid
• minder tevreden over hun werk en 

arbeidsomstandigheden
• vaker burn-outklachten dan niet-

slachtoffers
• melden zich vaker ziek en verzuimen 

langer

Werkgever/organisatie
• Kosten en tijd 

(Afwegingsmodel/Business Case)

Omgeving
• Familie
• Collega’s

https://www.youtube.com/watch?v=JunwCzjWsP8
https://www.youtube.com/watch?v=Q5jWXdqK3X0&list=UUXp4ZTeoYR2ec68yI9CyT7A


Verder strekkende gevolgen agressie

• Ondermijning integriteit openbaar bestuur
• Ondermijning democratie, rechtstaat

Zonder veiligheid geen kwaliteit,
Zonder veiligheid geen professionaliteit,
Zonder veiligheid geen integriteit,
Zonder veiligheid géén dienstverlening! 



Wat is een professionele aanpak van agressie?



Veranderde beeldvorming rond agressie tegen werknemers

Najaar 2015



Programma Veilige Publieke Taak (2007-2016)

• Onderzoek en ontwikkeling
• Implementatie en borging

8 maatregelen voor agressievrij werk
Eenduidige Landelijke afspraken politie en OM
16 VPT-regio’s (gemeenten en werkgevers)
Campagne Duidelijk over Agressie

• Monitoring (landelijk; sectoraal; regionaal) 

• 2.100.000 werknemers met publieke taak
6 Sectoren:   - Openbaar Bestuur  - Veiligheid

- Onderwijs - Zorg
- Sociale Zekerheid   - Openbaar Vervoer



Professionele aanpak van agressie in 8 maatregelen
Bespreekbaar maken 

en norm stellen  Trainen Melden Registreren

Aangifte doen Reageren naar dader Schade verhalen Nazorg en evaluatie

https://www.youtube.com/watch?v=phURrRdHuIg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B3vFc7d8mjE&list=PL0E210B2C763B1B02
https://www.youtube.com/watch?v=Q5jWXdqK3X0&list=UUXp4ZTeoYR2ec68yI9CyT7A


Van onderzoek naar beleid 1: 
herhaald slachtofferschap

• Hangt samen met 
verschillende factoren

• Training alleen zin als je 
goed naar die factoren 
kijkt

• Dus: training op maat

Weinig
geweld

- 45% van de 
medewerkers
- 1% van de 
incidenten

Matig 
geweld 

- 28% van de 
medewerkers
- 10% van de 

incidenten

Veel geweld 
- 19% van de 
medewerkers
- 18% van de 

incidenten

Extreem 
veel geweld 
- 8% van de 
medewerkers
- 71% van de 

incidenten



Trainingen ter voorkoming van (herhaald) 
slachtofferschap

Traditionele trainingen:

• Face-to-face

• Herhaling, kosten en tijd

• ‘Bulk-trainingen’ (iedereen 
hetzelfde)

• Voor ‘vinkje’ van de inspectie 
SZW

Innovatieve trainingen
(op basis van onderzoek):

• Digitaal (e-learning) 
voorafgaand aan face-to-face

• Op elk tijdstip  te volgen

• Op maat op basis van 
risicoanalyse organisatie en 
persoon

• Als onderdeel van 
totaalaanpak agressie binnen 
de organisatie



http://youtu.be/KQBbu-vp-qU


Wat is jouw primaire stijl?



DAPPR: zelftest

http://www.wijzijndappr.nl/


DAPPR: e-learning



Van onderzoek naar beleid 2: Bestuur in Actie
Onderzoek Bestuur in Actie (2014) Simulatie Samenspel

• Sessie van 4 uur, alle lagen 
uit de organisatie

• Wie doet wat in de 
organisatie?

• Welke werkafspraken hebben 
we?

• Welke informatie willen we?



Afsluiting
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