
De stichting Keurmerk Sociale Veiligheid verzorgt  voor uw congres de experimenteer en leer 
workshop  
 

“Wanneer de klant van links komt” 
 
Grenzen stellen aan grensoverschrijdend gedrag; over agressieve en onredelijk eisende burgers. 
Inzichtelijk wordt hoe het komt dat de registratie van agressie-incidenten vaak lastig is voor 
medewerkers en leidinggevenden. U krijgt tips op welke wijze u hier het beste mee om kunt gaan. 
 

 
Agressie is een groot probleem. Bij vrijwel alle (overheids)instellingen is er jaarlijks een stijging van 
het aantal agressie en geweldsincidenten.  
 
Agressie is gewoon 
We vinden we het al (bijna) gewoon dat er gebruik gemaakt wordt van agressie door boze burgers, 
fanatieke supporters, zich benadeeld voelde medeweggebruikers, zwartrijders in het openbaar 
vervoer ,  slecht beoordeelde leerlingen,  burgers die te lang op een antwoord van de Provincie 
wachten en patiënten van de spoedopvang die niet onmiddellijk worden geholpen.   
 
Agressie vinden we steeds gewoner. Douglas McGregor(1960) was een van de eersten die er op wees 
dat in het omgaan met mensen de self-fulfilling prophecy een leidend principe is. Mensen gaan zich 
gedragen zoals ze behandeld worden. Doordat we agressie steeds gewoner  vinden wordt de 
drempel om agressie in te zetten als middel steeds lager. Als agressie-incidenten niet gemeld 
worden, lijkt het alsof we de zaak onder controle hebben. Wanneer burgers niet aangesproken 
worden na een agressie-incident op het Provinciehuis lijkt het alsof we de zaak accepteren.   
 
Te hoge eisen stellen aan medewerkers 
Doordat organisaties steeds hogere eisen stellen aan de mentale veerkracht van medewerkers wordt 
het steeds aantrekkelijker voor burgers om die veerkracht te testen.  
Meeveren met de boosheid van de klant wordt door velen als de ultieme vaardigheid gezien in het 
omgaan met de schreeuwende, agressieve klant. Ongeveer 95 % van de deelnemers aan onze 
trainingen melden ons dit bij de intake. 
 
Pavlov de vader van de conditioneringexperimenten en Skinner de grondlegger van het gedragsleren 
lieten zien dat: 
 
1. Mensen doorgaan met gedrag waarmee je iets prettigs voor elkaar krijgt  
2. Ons gedrag  grotendeels bepaald wordt door de omgeving waarin we verkeren 
3. Deze omgeving  prikkels op ons af  sturen (stimuli en responsen) 
4. Gedrag dat beloont wordt  doorgaat, gedrag dat bestraft wordt langzaam uitdooft   
 
Conclusie: Het steeds veerkrachtiger gedrag van doortrainde medewerkers, het niet aanspreken van 
burgers na agressie-incidenten zullen over de schreef gaande klanten zien als beloning voor goed 
gedrag.  
  
Wij horen van deelnemers aan onze seminars dat boze klanten steeds vaker gelijk krijgen en dat 
medewerkers  hierdoor onzeker worden en uiteindelijk hun veerkracht kwijtraken.  
 
De omgekeerde wereld 
Dat we agressie steeds gewoner vinden, blijkt uit de reacties van deelnemers aan onze trainingen : 

 Ik heb deze burger maar even uit laten razen, het was tenslotte ook onze fout. 



 Bij onze Provincie krijgen we steeds meer te maken met agressie van klanten. Ik begrijp dat wel, 
onze dienstverlening wordt steeds  zakelijker. Alles moet de burger zelf doen of betalen. 

 Sommige van onze ambtenaren lokken zelf agressie uit. 

 Een burger moet je altijd gelijk geven, klanten komen van rechts dat weet je toch. 

 Wanneer onze dienst besluit om een klant geen geld te geven is het toch logisch dat hij kwaad 
wordt. 

 De ambulancebroeders waren net 5 minuten vertrokken toen mijn baas tegen mij zei :“Wat deed 
jij waardoor de klant agressief werd”. Logisch toch dat ik hem toen helemaal verrot heb 
gescholden. 

 Wij hebben in onze hal erg duidelijk aangegeven dat het verboden is om onze medewerkers met 
messen of pistolen te bedreigen, te spuwen of te slaan. Dit maakt het voor onze klanten een stuk 
duidelijker. Bovendien voelen onze medewerkers zich hierdoor een stuk veiliger. Ze hoeven nu 
alleen naar de borden te wijzen waarop dit staat. 

 
De klant komt in deze voorbeelden van links en wordt behandeld alsof hij van rechts komt.  
 
Maak kennis en experimenteer 
Maak kennis met een nieuwe directieve  agressie-beheersingsmethode.  Onze methodiek is 
gebaseerd op de principes van de Stress Inoculatie Training, Evelyn Marcus.(2000 ) 
 
1. “Reageer op agressie “, spreek burgers aan en registreer incidenten 
2. “Onze medewerkers pikken geen agressie”, mogelijkheden zijn : waarschuwingsbrief of gesprek, 
schadevergoeding, aangifte etc. 
3.”Klanten van links krijgen geen voorrang”, bijvoorbeeld contactverbod, gebouwontzegging etc. 
 
Deelnemers reageren als volgt na de workshop: 

 Ik wist niet dat het goed was om incidenten te registreren 

 Ik snap nu waarom ik er nooit eens iets over heb gezegd tegen mijn leidinggevende 

 Ik heb geleerd om zo vroeg te reageren 

 Ik heb weer zin om aan het werk te gaan 

 Staat onze baas hier ook achter? 

 Fijn om te merken dat het management ons steunt 

 Wij als medewerkers doen het natuurlijk ook niet altijd even correct 

 Nu mogen ze mij als medewerker ook aanspreken op klantonvriendelijk gedrag 
  
De Workshop: 
Omgaan met agressieve burgers 

 Wat is het 

 Hoe werkt het 

 Wat moet je kunnen 

 Wat hoeven medewerkers niet te kunnen 

 Wat hebben medewerkers en leidinggevenden te leren 

 Gebruikte methodiek voorbeelden en live scènes gespeeld door een acteur en trainer 
 
Aandachtspunten, risico’s en oplossingen voor: 

 persoonlijke, organisatorische en situationele maatregelen waaronder 
- slachtoffergerichte maatregelen 
- sanctiebeleid agressieve klanten 
- professionele opvang na een incident 

 eisen vanuit arbo en de rol van de arbeidsinspectie 
 



www.riksytsma.nl en www.sksv.nl  
 

 

http://www.riksytsma.nl/
http://www.sksv.nl/

