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Nieuw: de Toolkit agressie en
Met de onlangs verschenen toolkit agressie en geweld kunnen organisaties in bos
en natuur systematisch werken aan een
sociaal veilige omgeving voor hun medewerkers. Waarom is dat nodig, wat staat
er in en hoe kun je hem het beste gebruiken? Vijf vragen aan de samenstellers van
de toolkit: preventieadviseur Mirjam de
Groot en arbeid- en organisatiekundige
Marlies Kamps van Stigas.
Een toolkit agressie en geweld, waarom is dat
nodig?
“De Monitor Arbeid van TNO geeft aan dat een
kwart van de Nederlandse werknemers last heeft
van ongewenst of agressief gedag door externen”,
vertelt Marlies Kamps. “Het onderzoek Vandaag
Werken aan morgen in bos en natuur toonde in
2011 aan dat 41 procent van de deelnemers aan het
onderzoek met geweld door publiek te maken
heeft gehad”, vult Mirjam de Groot aan. “Twintig
procent van hen geeft aan dat zij hierdoor minder
goed functioneert en minder plezier in het werk
heeft. Wanneer we dat doortrekken naar de
gehele bos- en natuursector heb je het over ﬂinke
aantallen. Overigens hebben niet alleen de mensen in het veld er mee te maken. Ook mensen met
een deskfunctie en medewerkers van bezoekerscentra worden er mee geconfronteerd.”
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Agressie en geweld overkomt je toch? Het is een
onderdeel van onze maatschappij.
“Agressief gedrag is beter te voorspellen dan
we vaak denken. Eigenlijk kun je elk incident
analyseren aan de hand van drie type factoren
die alleen of samen de aanleiding vormen”, legt
Marlies Kamps uit. “Op de eerste plaats heb je
risicofactoren bij daders: sociaal (on)vermogen,
een ziektebeeld, drank- of drugsgebruik of een
traumatische ervaring. Daarnaast zijn er risicofactoren bij medewerkers. Hun gedrag kan –meestal
onbedoeld– agressie oproepen. Denk aan de manier waarop een medewerker communiceert met
klagend publiek. Heftig reageren, onvoldoende
lichamelijke afstand bewaren ten opzichte van de
klager of een onverwachte beweging maken, kan
bijvoorbeeld agressie oproepen. Daarnaast zijn
er risicofactoren in het bedrijf of de organisatie.
Het werk kan zo georganiseerd of gecommuniceerd zijn dat er misverstanden ontstaan die tot
frustratie bij het publiek leiden. Onduidelijke bewegwijzering is daar een mooi voorbeeld van. Dat
kan leiden tot misverstanden over waar je wel
en niet mag lopen. Door al deze factoren goed te
analyseren kun je gericht afspraken maken om
de veiligheid te verbeteren”, aldus Marlies Kamps.
Mirjam de Groot: “Het zou mooi zijn als we van
een cultuur van ‘het overkomt mij’ gaan naar een
cultuur van ‘het is niet geaccepteerd, we zijn er
goed op voorbereid en hebben - mocht het toch
gebeuren - oog voor nazorg.’”

Hoe werkt de toolkit?
Marlies Kamps: “De toolkit beschrijft stap voor
stap hoe je preventie, beleid en nazorg organiseert. Als je die systematiek volgt, weet je zeker
dat je niets vergeet. Overigens is het goed mogelijk dat je er achter komt dat je al veel hebt geregeld.” Mirjam de Groot: “De toolkit geeft alleen
handvatten, dus je bepaalt zelf waarmee je aan de
slag gaat. Daarom kunnen ook kleine bedrijven er
prima mee uit de voeten. Wat het allerbelangrijkste is: door er aandacht aan te besteden verander
je langzaam de cultuur en ontstaat steeds meer
een gevoel van veiligheid.”
De toolkit is vooral geschreven voor werkgever,
preventiemedewerkers en personeelsvertegenwoordigingen. Staat er ook iets in voor medewerkers?
“Jazeker, er is een aparte pagina voor werknemers”, aldus Mirjam de Groot. “Daar vind je bijvoorbeeld een instructiekaart met do’s en don’ts
bij het reageren op agressie.”
Waar is de toolkit te vinden?
www.vbne.nl/toolkit-agressie-geweld/

Meer info: Annika van Dijk, VBNE,
a.vandijk@vbne.nl

Wat is agressie en geweld?
Alle vormen van gedrag waardoor medewerkers
zich onveilig of bedreigd voelen of waarvan zij
slachtoffer zijn:
 ?]]kl]dabc2e]lkl]en]j`]^Çf_khj]c]f$
schreeuwen, schelden, vloeken, dreigen,
chanteren, vernederen, lastig vallen, intimideren, discrimineren en pesten. Dit kan
bij persoonlijk, schriftelijk en telefonisch
contact.
 Da[`Ye]dabc2kdYYf$k[`ghh]f$lj]cc]f$\mwen en spugen.
 ?]nYYjdabc]gZb][l]fg^_]nYYjdabc]e]l`gden: bedreigen met een wapen, hond of
gereedschap, beroven, gijzelen, moord.
 Af\aj][l2_]lma_]rabfnYfY_j]kka]$`gj]f
over agressie of zien of lezen dat anderen
(collega’s) slachtoffer zijn geweest van
geweld. Getuige zijn van brand, vernielen of
vandalisme.

John Didderen
Didderen, boswachter en BOA
bij het Goois Natuurreservaat

Ronald Vorenhout
Vorenhout, boswachter bij
Natuurmonumenten

“Mensen zoeken de natuur op om de zorgen
van alledag even achter zich te laten en tot
zichzelf te komen. Dan komen ze een boswachter tegen die hen aanspreekt op hun gedrag en
misschien wel een bon wil uitschrijven. Dat is
onverwacht en roept weerstand op. Sommige
mensen reageren dan agressief. Als boswachter
kun je je dan niet terugtrekken. Uit hoofde van
je functie moet je iets met deze mensen en inderdaad - misschien wel een bon uitschrijven.
De crux is dat je zorgt dat het niet uit de hand
loopt. Dat blijft een spagaat: je bent bevoegd
om mensen staande te houden en in het uiterste geval zelfs geweld toe te passen.”
“Ik heb niet zo’n dikke huid en vind het altijd
vervelend. Ik ben aan het werk en bescherm de
natuur. Ik weet dat ik het niet persoonlijk moet
opvatten; het gaat om mijn pak en mijn functie,
niet over mij.”
“Een uitlaatklep op de werkplek is heel belangrijk. Voor politieagenten is dat eenvoudig: die
lopen na een incident het bureau binnen en
Z]_jabh]f]dcYYje]l]]f&Rg¿fl`makhd]c`]Zb]
als boswachter niet. Mijn belangrijkste tip aan
leidinggevende en collega’s is dan ook: let op
elkaar, neem mensen die regelmatig te maken
hebben met agressie en geweld serieus.”

“Agressie en geweld, daar hebben we het liever niet over. Is er het afgelopen weekeind iets
voorgevallen? Het wordt niet benoemd. Daar
moeten we vanaf. Ik pleit er voor dat we het
onderwerp bespreekbaar gaan maken. Waar
die schroom om erover te praten vandaan
komt? Ik denk dat het met ego’s te maken
heeft. Als je krachtig genoeg bent, overkomt je
dat niet, zoiets. Je aanzien zou minder worden.
Dat is natuurlijk onzin! Het kan iedereen
overkomen.”
“Daarnaast ben ik voor een opvangteam per
Z]\jab^$\Yl*,mmjh]j\Y_Z]j]acZYYjak&Rg¿f
team zou bemand moeten zijn met mensen
uit de praktijk, die weten wat er allemaal kan
_]Z]mj]faf`]ln]d\&Rg¿fl]Ye^mf[lagf]]jl
als eerste uitlaatklep.”
“En we moeten de incidenten gaan vastleggen.
Hoe vaak niet wordt gevraagd hoeveel het
voorkomt en dat we het antwoord schuldig
moeten blijven. Harde cijfers helpen altijd om
mensen tot actie aan te zetten.”
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