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Informatiebrochure voor werkgevers

Hoe zet ik een agressiepreventie-
beleid op in mijn onderneming?
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Bijna dagelijks berichten de media over agressie op de werkplek: leerkrachten worden bedreigd 

door hun leerlingen, reizigers hebben het gemunt op de treinbegeleider, artsen krijgen op de 

spoedafdeling te maken met dronken patiënten, politieagenten krijgen klappen tijdens een 

interventie,… 

Wie?

Agressie van derden tegenover medewerkers komt vaak voor. Het kan gaan om klanten, leve

ranciers, patiënten, cliënten, leerlingen, overvallers, gebruikers van openbare diensten,... 

Kortom: al wie niet tot het personeel van de eigen organisatie behoort, kan agressief uit de 

hoek komen.

Wat?

Medewerkers kunnen zich dwingend en eisend opstellen, zich niet aan regels en afspraken 

houden of helemaal uit hun dak gaan als ze niet krijgen wat ze hadden verwacht. Het begint 

vaak met licht protest (‘ja maar’). Dat kan al snel overgaan in schelden en dreigen, materiaal 

vernielen en zelfs fysiek geweld. De wettelijke definitie gebruikt de term ‘geweld’ als overkoepe

lend begrip. Bij geweld of agressie wordt een werknemer psychisch of fysiek bedreigd of aange

vallen bij de uitvoering van het werk. Ook vernederingen, dreigementen of beledigingen kunnen 

dus worden beschouwd als vormen van geweld.

Gevolgen?

Agressie ondergaan, is schadelijk voor de gezondheid. Een medewerker kan er onzeker en 

angstig van worden of prikkelbaar en kwaad. Het kan ten slotte leiden tot ziekteverzuim.
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Hoe aanpakken?

Vaak is agressie nog geen vast onderwerp van bespreking of systematisch beleid. Veel inci

denten worden afgedaan met relativerende commentaar: ‘het hoort er nu eenmaal bij’, ‘het is 

eigen aan de doelgroep’ of ‘je moet ermee leren omgaan’. Het is echter niet iedereen zomaar 

gegeven in lastige situaties kordaat op te treden. Alhoewel doeltreffend gedrag via training kan 

worden aangeleerd, is training op zich niet voldoende. Heel wat zaken in de organisatie moeten 

goed worden geregeld en afgesproken. Voor een beleidsmatige aanpak is het alleszins belang

rijk dat (dreigende) agressie bespreekbaar wordt gemaakt. Op die manier kunnen gerichte 

acties incidenten voorkomen en de gevolgen beperken. Maar hoe pakt u dat concreet aan?

Wat zijn de wettelijke bepalingen?

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om een 

beleid te ontwikkelen om ongewenst grens

overschrijdend gedrag vanwege derden tegen 

te gaan en de schade te beperken. Een 

werkgever kan aansprakelijk worden gesteld 

voor schade. Bovendien bepaalt een wetsartikel 

dat de werkgever de kosten moet dragen van 

gespecialiseerde psychische ondersteuning na 

fysieke agressie.
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Uw agressiepreventiebeleid

Een goed beleid wordt op een systematische wijze gevoerd binnen het systeem voor risicobe

heersing. Het vertrekt vanuit een analyse van de problemen en de risico’s. De medewerkers, de 

leidinggevenden, de werkgever en de preventiedienst zijn de actoren van dat beleid.

Een beleid omvat het geheel van regelingen, 

afgesproken handelingen, afspraken, maatre

gelen, methoden en systemen die tot doel 

hebben:

 ongewenste gebeurtenissen   

 voorkomen; 

 schadelijke gevolgen van  

 ongewenste gebeurtenissen   

 voorkomen door in te grijpen op de  

 gebeurtenissen;

 
 opgetreden schadegevolgen zoveel  

 mogelijk beperken.

De verantwoordelijkheid voor dat agressiepreventiebeleid ligt bij de werkgever. Er wordt een 

actieve medewerking vereist van de werknemers. De Groep IDEWE kan deskundige onder

steuning bieden. De overheid voorziet in een wettelijk kader en in extern toezicht.
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Hoe zet ik stap voor stap een agressiepreventiebeleid op?
 
 

Stap 1: Creëer een draagvlak

Een agressiepreventiebeleid heeft enkel kans op slagen als het wordt gedragen door de hele 

organisatie. Uw engagement als werkgever en dat van alle mogelijke partners is cruciaal van 

bij de opstart. Wat zijn de motieven? Wat willen we bereiken? Wie heeft welke verantwoorde

lijkheden en bevoegdheden? Een visietekst ontwikkelen, is een middel om het thema ‘agressie 

op het werk’ bespreekbaar te maken en om aandacht en erkenning voor het beleid te verkrijgen.

Stap 2: Zet overlegstructuren op

Richt een interne werkgroep op die de voortrekkersrol neemt in het preventiebeleid. De 

werkgroep kan bestaan uit leden van de directie, leden van de personeelsdienst, de interne en 

externe preventieadviseur, de preventieadviseurarbeidsgeneesheer, een afvaardiging van het 

personeel,… Door mensen te betrekken via een werkgroep wordt er al aan de motivatie gewerkt 

en wordt het draagvlak versterkt.

Stap 3: Bepaal de behoeften en de risico’s

Een beleid moet gebaseerd zijn op voldoende correcte informatie. 

Om die informatie te verzamelen, voert u een risicoanalyse uit. 

Welke risicoverhogende factoren zijn er in uw organisatie? Welke 

risico’s zijn daarmee verbonden? In hoeverre krijgen uw medewer

kers momenteel te maken met vormen van agressie? De Groep 

IDEWE kan u helpen om die risicoanalyse uit te voeren.
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Stap 4:  Ontwikkel een veranderingsplan

Nadat de risicoanalyse is uitgevoerd, kunt u op basis van de resultaten verder gaan met de 

uitwerking van een agressiepreventiebeleid en preventiemaatregelen nemen. U kunt structu

rele veiligheidsmaatregelen nemen, afspraken en procedures vastleggen in een agressie 

protocol, medewerkers vormen en sensibiliseren, een registratiesysteem opzetten,…

Stap 5: Voer het veranderingsplan uit

Na goedkeuring door de directie voert u het (meerjaren)plan uit. Communicatie van het imple

mentatieplan naar alle medewerkers is zeer belangrijk. 

Stap 6: Evalueer en stuur bij

Na een vooraf afgesproken periode komt de werkgroep opnieuw samen om de realisaties te 

evalueren en bij te sturen waar nodig.

Stap 7: Veranker

Om een agressiepreventiebeleid levensvatbaar te houden op lange termijn, moet het worden 

gekoppeld aan bestaande structuren en activiteiten in de organisatie. Het beleid krijgt het best 

een plaats binnen het personeelsbeleid door het als thema op te nemen in opleidingen en als 

aandachtspunt in functioneringsgesprekken. 
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Wat kan Groep IDEWE u bieden?

Om u te ondersteunen bij het opzetten van een agressiepreventiebeleid in uw organisatie, biedt 

de Groep IDEWE volgende diensten aan:

 begeleiding bij het proces van beleidsontwikkeling- en implementatie;

 uitvoeren van een risicoanalyse over agressie op het werk;

 opleiding agressiepreventie voor medewerkers en voor leidinggevenden;

 opleiding agressiecoach;

 begeleiding van intervisiesessies voor medewerkers die vaak met agressie worden 

geconfronteerd.

Daarnaast kan Groep IDEWE ook opvang bieden na een agressie-incident. Dit optreden is dan 

voornamelijk gericht op het beperken van de psychische schade en het vergemakkelijken van 

de werkhervatting.



Antwerpen
Tel. 03 218 83 83
Fax 03 230 56 78
antwerpen@idewe.be

Brussel
Tel. 02 237 33 24
Fax 02 230 05 69
brussel@idewe.be

Gent
Tel. 09 264 12 30
Fax 09 264 12 39
gent@idewe.be

Hasselt
Tel. 011 24 94 70
Fax 011 22 35 62
hasselt@idewe.be

Leuven
Tel. 016 39 04 38
Fax 016 39 04 02
leuven@idewe.be

Mechelen
Tel. 015 28 00 50
Fax 015 28 00 60
mechelen@idewe.be

Namur
Tel. 081 32 10 40
Fax 081 30 13 71
namur@idewe.be

Turnhout
Tel. 014 40 02 20
Fax 014 40 02 29
turnhout@idewe.be

Roeselare
Tel. 051 27 29 29
Fax 051 27 29 59
roeselare@idewe.be

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij uw preventieadviseur-
psychosociale aspecten of regionaal kantoor van de Groep IDEWE.
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