
 

 

Tipkaart agressie en geweld 

 

Wat te doen bij incidenten … 

….om agressie te voorkomen? 

 Wees beleefd en blijf beleefd; 
 Groet bij het komen en weggaan; 
 Vraag om uitleg als je iets niet begrijpt, en doe dat rustig en vriendelijk; 
 Als je het ergens niet mee eens bent, zeg dat op een vriendelijke manier; 
 Als je iets niet weet, draai daar dan niet omheen en zeg dat je het uitzoekt, of 

naar een oplossing zoekt; 
 Als je kritiek krijgt, reageer daar dan rustig op. 

…. om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt? 

 Raak een boos of agressief iemand nooit aan; 
 Ga niet vragen over begrip voor je eigen situatie of werkdruk. Iemand die 

agressief is vindt zijn eigen situatie hoe dan ook belangrijker; 
 Luister goed naar de ander, en laat hem of haar uitspreken; 
 Als de ander onduidelijk is, stel dan vragen; 
 Vermijdt discussie over gelijk hebben of gelijk krijgen, voorkom een machtstrijd; 
 Neem de ander serieus, probeer je te verplaatsen in de ander; 
 Laat merken dat je moeite doet om het te begrijpen bijvoorbeeld door samen te 

vatten. 'Dus als ik het goed begrijp dan...'; 
 Hou het zakelijk en betrek hetgeen de ander zegt niet op je persoon; 
 Blijf rustig, vooral vriendelijk en op z'n minst beleefd, ook als de ander bozer 

wordt en heftiger gaat spreken. Een rustige toon van jou is de beste manier om 
boosheid te verminderen; 

 Val nooit je bedrijf of je collega's af en praat op een redelijke manier over het 
werk en over je eigen werk; 

 Zoek naar een oplossing als de ander een gegronde reden heeft en doe dat in 
overleg met de ander. Misschien heeft die zelf al een voorstel. Overleg zo nodig 
met je baas; 

 Probeer een gemaakte fout te herstellen zodat de ander alsnog tevreden is; 
 Sluit het gesprek positief af; 
 Trek je conclusies: wat kan beter, kunnen we dit voorkomen, waar moeten we de 

volgende keer aan denken? Dit kun je ook inbrengen in een werkoverleg. 
 

En als het toch uit de hand loopt, pas het STOP-principe toe: 

Stoom afblazen. Laat de ander even uitrazen; 

Tot de orde roepen. Roep de ander tot de orde; 

Opnieuw beginnen. Begin het gesprek opnieuw; 

Passen bij herhaling. Valt de ander toch in herhaling stop dan direct het gesprek met:  
“Ik heb u net gezegd dat ik zo niet aangesproken wens te worden” of  
“Ik hoor u nu weer …..zeggen, dat betekent dat ik het gesprek nu stop.” 


