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Agressie

Ook al staan agressieve uitingen 

meestal niet direct op de voorgrond bij 

een cliënt, toch heeft het veel impact op 

de kwaliteit van leven. Het is voor zowel 

de cliënt als de medewerker goed om 

agressie zoveel mogelijk te beperken. 

Archipel gaat al ruim 7 jaar op structurele 

en professionele wijze om met agressieve 

uitingen van cliënten. We hebben 

diverse trainingen ontwikkeld, die we 

zowel binnen Archipel als daarbuiten 

aanbieden. Ons aanbod is dóór en vóór 

de praktijk ontwikkeld. Het richt zich 

specifiek op kwetsbare cliënten die  

niet of slechts deels verantwoordelijk 

gehouden kunnen worden voor hun 

handelen. 

Fijn dat u ons gevonden hebt. Om u 

verder te helpen verwijzen we u naar de 

menuwijzer.

Werken met gecertificeerde 
trainers en ervaringsdeskundigen
Archipel beschikt over een aantal 

speciaal gecertificeerde DDG trainers 

die deze trainingen verzorgen. Inmiddels 

is zowel binnen de eigen organisatie als 

daarbuiten, brede ervaring opgedaan en 

worden onze trainingen al jaren met 

gemiddeld een 8,5 tot 9 gewaardeerd.

Menuwijzer  

(dus hoe moet ik deze menukaart lezen)  

•  We hebben een trainingsaanbod 

afgestemd op de doelgroepen 

psychogeriatrie, somatiek en 

thuiszorg. Aangemerkt als  

basismenu.

•  We bieden ook trainingen aan t.b.v. 

borging/implementatie binnen de 

eigen werkplek en trainingen  

m.b.t. omgaan met lastige familie/

bezoekers, te vinden onder onze 

specials.  

•  Mocht u geïnteresseerd zijn in 

(alleen) specifieke onderdelen van 

het omgaan met agressie dan 

bieden wij deze onderwerpen ook 

als losse modules aan, te vinden 

onder à la carte.

•  Naast genoemde trainingsmogelijk-

heden, heeft Archipel ook een brede 

ervaring in het opzetten van 

maatwerktrainingen. 



Basismenu

Basistraining Psychogeriatrie

Basistraining Somatiek

Inhoud
• Theorie agressie 

• Signaleringsplan

• Territoriumleer

• Basisprincipes weerbaarheid

Inhoud
•  Theorie agressie

•  Signaleringsplan

•  Verbale agressie en de A-B-C-D-methode

•  Basisprincipes weerbaarheid

Tijdsduur
• 3 dagdelen van 3 uur

Tijdsduur
• 3 dagdelen van 3 uur

Resultaat
• Ik ben me beter bewust van mijn eigen houding en de mogelijke impact  

 daarvan op de cliënt

• Ik heb kennis van de principes van het signaleringsplan en territoriumleer en 

 kan dit toepassen in mijn eigen praktijk

• Ik kan agressieve uitingen (vroeg)tijdig signaleren en analyseren

• Ik weet hoe ik moet handelen om agressieve uitingen te voorkomen

• Ik ben in staat intuïtief handelen om te buigen naar professioneel handelen

Resultaat
• Ik ben me beter bewust van mijn eigen houding en de mogelijke impact  

 daarvan op de cliënt

• Ik heb kennis van de principes van het signaleringsplan en kan dit toepassen  

 in mijn eigen praktijk

• Ik ken verschillende vormen van verbale agressie en weet hoe ik hier mee om  

 kan gaan (de-escaleren)

• Ik heb geleerd om op professionele wijze contact met de cliënt te maken en  

 indien nodig, te verbreken

• Ik ben in staat intuïtief handelen om te buigen naar professioneel handelen



Basistraining Thuiszorg

Follow-Up Basistraining

Inhoud
• Theorie agressie

• Verbale agressie en de A-B-C-D-methode

• Mentale en fysieke weerbaarheid

• Vaardigheden trainen met acteur 

Inhoud
• Herhaling van onderdelen uit de basistraining 

• Bespreken van ‘lastige’ praktijksituaties

Tijdsduur
• 3 dagdelen van 3 uur

Tijdsduur
• 1 dagdeel van 3 uur

Resultaat
• Ik ben me beter bewust van mijn eigen houding en de mogelijke impact  

 daarvan op de cliënt

• Ik ken verschillende vormen van verbale agressie en weet hoe ik hier mee  

 om kan gaan (de-escaleren)

• Ik ben in staat mezelf weerbaar op te stellen

• Ik heb geleerd om op professionele wijze contact te maken met een cliënt,  

 mantelzorger en/of burger en, indien nodig, te verbreken

• Ik ben in staat om intuïtief handelen op lastig en agressief gedrag om te  

 zetten naar professioneel handelen

Resultaat
• Ik heb voor mij lastige onderdelen uit de basistraining herhaald

• Ik heb geoefend met praktijksituaties van mezelf en anderen



Specials

Training voor aandachtsfunctionarissen

Inhoud
• Rol en verwachting aandachtsfunctionaris agressie

• Leerstijlen

• Basisprincipes van coachen

• Spanningsvelden in het werk als aandachtsfunctionaris

• Borgen van omgaan met agressie en rol aandachts- 

 functionaris daarbij

Tijdsduur
• 4 dagdelen van 3 uur

Resultaat
• Ik ken het beleid en de protocollen van de organisatie met betrekking tot  

 preventie en omgaan met agressie

• Ik heb kennis genomen van de basisprincipes van leerstijlen en coachen  

 op gedrag

• Ik heb geleerd mijn collega’s te coachen en te begeleiden op het gebied van  

 preventie en omgaan met agressie

• Ik heb, als aandachtsfunctionaris omgaan met agressie, inzicht in mijn eigen  

 rol en spanningsvelden die bij deze functie horen

• Ik weet hoe ik preventie en omgaan met agressie kan borgen op mijn  

 eigen afdeling

• Ik heb een individueel actieplan waarmee ik verder inhoud kan geven  

 aan mijn rol als aandachtsfunctionaris



Omgaan met agressie van familie en / of bezoekers

Inhoud
• Verbale agressie en de A-B-C-D-methode

• Bevorderen van eigen weerbaarheid (5 G’s)

• Vaardigheden trainen met acteur

Tijdsduur
• 2 dagdelen van 3 uur

Resultaat
• Ik ben me bewust van mijn eigen houding en de mogelijke impact hiervan  

 op een mantelzorger/burger

• Ik ken verschillende vormen van verbale agressie en weet hoe ik hier mee  

 om kan gaan (de-escaleren)

• Ik heb geleerd om op professionele wijze contact te maken met een  

 mantelzorger/burger en dit contact, indien nodig, te verbreken

• Ik herken mijn eigen persoonlijke grens en die van de organisatie en ik kan  

 deze op een effectieve wijze aangeven



À la carte

Module signaleringsplan - Behandelaars

Inhoud
• Signaleringsplan

• Aan de hand van praktijkcases werken met  

 het signaleringsplan

• De rol van de professional bij het uitwerken en  

 onderhouden van het signaleringsplan

Tijdsduur
• 1 dagdeel van 3 uur

Resultaat
• Ik ken de theorie en de basisuitgangspunten van het signaleringsplan

• Ik weet wat mijn rol is bij het tot stand komen van het signaleringsplan en  

 de mogelijke knelpunten daarbij

• Ik kan het theoretisch schema van het signaleringsplan vertalen naar  

 praktijksituaties en daarbij samenwerken met de medewerkers van  

 een afdeling

Module Territoriumleer

Inhoud
• Territoriumleer

• Toepassing in de praktijk

Resultaat
• Ik ken de principes van territoriumleer

• Ik heb kennis van de principes van territoriumleer en kan dit toepassen in  

 mijn eigen praktijk

• Ik ben in staat mijn houding bewust in te zetten in het contact met een cliënt

Tijdsduur
• 1 dagdeel van 3 uur



Module signaleringsplan – V & V

Inhoud
• Signaleringsplan

• Aan de hand van praktijkcases werken met  

 het signaleringsplan

• De rol van de V&V-medewerker bij het uitwerken  

 en onderhouden van het signaleringsplan

Tijdsduur
• 1 dagdeel van 3 uur

Resultaat
• Ik ken de theorie en de basisuitgangspunten van het signaleringsplan

• Ik kan dit toepassen bij het signaleren en analyseren van agressieve uitingen  

 in mijn eigen werkpraktijk

• Ik weet wat mijn rol is bij het tot stand komen van het signaleringsplan en  

 de mogelijke knelpunten daarbij 

Module verbale agressie 

Inhoud
• Verbale agressie en de A-B-C-D-methode 

• Spanningscontrole

• Vaardigheden trainen met acteur

Tijdsduur
• 2 dagdelen van 3 uur

Resultaat
• Ik ben me beter bewust van mijn eigen houding en de mogelijke impact  

 daarvan op de cliënt

• Ik ken verschillende vormen van verbale agressie en weet hoe ik hier mee om  

 kan gaan (de-escaleren)

• Ik heb geleerd om op professionele wijze contact te maken met een  

 mantelzorger/burger en dit contact, indien nodig, te verbreken



Module mentale & fysieke weerbaarheid

Inhoud
• Rots & Water vaardigheden

• De-escalerende vaardigheden & technieken

Tijdsduur
• 1 dagdeel van 3 uur

Resultaat
• Ik weet hoe ik de-escalerende interventies en technieken kan toepassen

• Ik heb geleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag 

 en de eigen veiligheid

• Ik ben in staat mezelf weerbaar op te stellen



“Ik heb de training als erg interessant ervaren en  

ben blij een stukje over mezelf geleerd te hebben.”

“Nieuwe dingen opgedaan die ik zeker in de praktijk  

kan toepassen, top!”

“Op een interactieve manier, met voldoende ruimte  

voor eigen inbreng en wat humor gegeven.”

“Ik ben me door de training bewuster geworden  

van mijn eigen handelen.”

“Na deze ochtend voel ik mezelf steviger  

in mijn schoenen staan.”

“Ik heb handvatten gekregen hoe om te gaan  

met agressie in mijn eigen praktijk.”

Lees de ervaringen van onze klanten
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Contact
Voor meer informatie over de agressietrainingen en 
de mogelijkheden om deze binnen uw organisatie 
te ontvangen, kunt u contact opnemen met: 

Programmaleider Suzan Linders 
suzan.linders@archipelzorggroep.nl
040 251 80 00
www.archipelzorggroep.nl/agressie
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suzan.linders@archipelzorggroep.nl
040 251 80 00
www.archipelzorggroep.nl/agressie


