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Wateropleidingen brengt praktijkgerichte waterkennis op een hoger peil

OMGAAN MET AGRESSIE EN GEWELD

Algemeen

Type: Cursus
Doelgroep: Medewerkers van waterschappen met directe publiekscontacten en

risico op agressie
Instapniveau: vmbo/mbo
Variant: Dag cursus
Vakgebied: Arbo

Doel

Medewerkers van waterschappen kunnen in hun dagelijkse werk te maken krijgen met bedreigingen,
intimidatie, discriminatie en misschien geweld en vernieling. Agressie komt veel voor en kan een
behoorlijke impact hebben op het functioneren van de medewerkers. Herkennen, erkennen en hier goed
mee omgaan helpt om escalatie te voorkomen. De sectorale richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in de
Arbocatalogus sector Waterschappen, deel 1 (Agressie en geweld). Per waterschap zijn de specifieke
risico's in kaart gebracht, maatregelen genomen en afspraken gemaakt over het verlenen van nazorg.

Deze cursus behandelt de goede praktijken en inzichten van deskundigen op het gebied van agressief
gedrag. Je leert jouw eigen reactie op agressie en geweld kennen. Ook krijg je inzicht in verschillende
vormen van agressie en de handvatten om hier adequaat mee om te gaan.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod

• Wetgeving
• Wat is agressief gedrag?
• Herkennen van verschillende vormen van agressie
• Feedback geven en ontvangen
• Reacties op frustratie agressie, do’s and dont’s uit de praktijk
• Reacties op instrumentele agressie, het stellen van grenzen
• Gedrag beïnvloeden
• Omgaan met eigen emoties (spanningscontrole)
• Oefenen met de-escalatie technieken
• Collegiale ondersteuning en nazorg

Vorm

Tijdens deze lesdag worden de verschillende vormen van agressie besproken. Je oefent samen met een
acteur in het bepalen en bewaken van eigen grenzen. Samen met jouw collega's vertaal je de
uitgangspunten van het beleid van de eigen organisatie naar jouw werkpraktijk.
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Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de Arbocatalogus sector Waterschappen en kent een duidelijke
“waterschapsidentiteit”.


