
	  
Training	  

Communicatie	  bij	  Agressie	  

	  
	  “Hij	  zei	  dat	  hij	  zou	  slaan	  als	  ik	  hem	  zou	  aanraken.	  Ik	  heb	  dat	  als	  zeer	  
dreigend	  ervaren	  en	  kan	  na	  zo’n	  incident	  de	  rest	  van	  de	  dag	  eigenlijk	  
niet	  meer	  gewoon	  mijn	  werk	  oppakken”	  

“Er	  blijft	  ons	  blijkbaar	  weinig	  anders	  over	  dan	  de	  jongere	  te	  vloeren.	  
Dit	  heeft	  kwalitatief	  op	  mij	  steeds	  een	  grotere	  impact.	  Zelfs	  het	  zien	  
ervan	  is	  walgelijk”	  	  

Twee	  citaten	  die	  we	  te	  horen	  kregen	  toen	  we	  een	  training	  gaven	  aan	  goed	  gekwalificeerde	  
professionals,	  met	  verstand	  van	  zaken.	  Daaraan	  viel	  helemaal	  niets	  toe	  te	  voegen.	  En	  
desondanks,	  steeds	  opnieuw,	  van	  baliepersoneel	  tot	  beveiligingsbeambte,	  van	  
onderwijspersoneel	  tot	  politiefunctionaris,	  ook	  als	  het	  kwantitatief	  maar	  weinig	  voorkomt,	  
heeft	  agressie	  voortdurend	  een	  grote	  impact	  op	  mensen.	  Maar	  wat	  is	  dat	  dan,	  waarom	  is	  
deze	  impact	  dan	  zo	  groot	  ?	  	  
	  
Gaan	  we	  twijfelen	  aan	  onze	  kennis	  of	  aan	  onze	  vaardigheden	  ?	  	  
Is	  het	  de	  schrik	  dat	  veronderstelde	  controle	  een	  illusie	  lijkt	  te	  zijn	  ?	  	  
Kunnen	  we	  eigenlijk	  wel	  vertrouwen	  op	  onze	  waarneming	  en	  inschattingsvermogen	  ?	  	  
Worden	  we	  zodanig	  geconfronteerd	  met	  onze	  eigen	  angsten	  en	  onzekerheden	  dat	  we	  
terugvallen	  op	  onze	  primaire	  reflexen	  en	  of	  gaan	  vechten,	  of	  vluchten	  of	  bevriezen	  ?	  	  
	  
De	  training	  Communicatie	  bij	  Agressie	  geeft	  praktische	  handvaten	  die	  helpen	  om	  angst,	  
twijfel	  en	  onzekerheid	  effectief	  aan	  te	  pakken.	  Hiermee	  wordt	  de	  weg	  vrij	  gemaakt	  om	  op	  
een	  succesvolle	  wijze	  de	  aangeleerde	  interventies	  te	  plegen.	  	  
	  
Door	  de	  training	  verandert	  de	  beleving	  van	  chaos	  	  en	  oncontroleerbaarheid	  naar	  herkenning,	  
hanteerbaarheid	  en	  controle.	  

	  	  	  

	  
	  



Het	  wordt	  mogelijk	  om	  snel	  een	  juiste	  inschatting	  te	  maken	  van	  de	  situatie.	  	  Juist	  door	  grip	  
te	  krijgen,	  worden	  onzekerheid	  en	  twijfels	  minder.	  Pas	  dan	  worden	  interventies	  effectiever.	  
	  
Om	  dit	  goed	  onder	  de	  knie	  te	  krijgen	  starten	  we	  bij	  het	  begin.	  En	  het	  begin	  ligt	  niet	  bij	  het	  
oefenen	  van	  interventies	  of	  bij	  het	  aanbieden	  van	  kennis	  van	  conflictcommunicatie.	  Dat	  
komt	  later.	  We	  starten	  met	  de	  zoektocht	  naar	  de	  werking	  van	  perceptie	  en	  vooroordelen.	  
Vanuit	  het	  (her)kennen	  van	  je	  eigen	  vooroordelen	  kun	  je	  er	  effectief	  gebruik	  van	  maken.	  Een	  
goede	  manier	  om	  jezelf	  te	  leren	  kennen,	  met	  al	  je	  kwaliteiten	  en	  je	  valkuilen,	  is	  ook	  je	  
vooroordelen	  te	  kennen.	  
	  
	  
	  
Vooroordelen	  en	  Perceptie.	  
	  

“Als	  er	  geen	  werkelijkheid	  bestond,	  zou	  de	  wereld	  er	  heel	  anders	  uitzien”.	  
Theo	  Maassen.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

In	  de	  training	  wordt,	  ter	  ondersteuning	  van	  kennisoverdracht,	  veel	  gebruikt	  gemaakt	  van	  
muziek,	  afbeeldingen	  en	  videofragmenten.	  Bovenstaand	  twee	  voorbeelden	  die	  gebruikt	  
worden	  in	  de	  training.	  Wie	  ziet	  in	  het	  linkse	  figuur	  de	  slechte	  karaktertrek	  ?	  Zie	  je	  in	  de	  
afbeelding	  rechts	  een	  vrijend	  stel	  of	  de	  dolfijnen	  ?	  	  

	  

Conflictcommunicatie.	  

In	  de	  training	  wordt	  tevens	  stilgestaan	  bij	  “conflictcommunicatie”.	  Welke	  communicatie	  
mechanismen	  kunnen	  ten	  grondslag	  liggen	  aan	  een	  conflict	  en	  hoe	  wordt	  dit	  (onbedoeld)	  
versterkt.	  	  

We	  zoomen	  in	  op	  het	  gegeven	  dat	  communicatie	  verschillende	  gelaagdheden	  kent	  en	  hoe	  
de	  verschillende	  aspecten	  van	  communicatie	  een	  rol	  spelen	  bij	  misverstanden	  als	  beginpunt	  
van	  conflicten.	  	  



Psychologische	  escalatiemechanismen	  die	  aan	  bod	  kunnen	  komen	  zijn:	  

	  I.	  Cognitieve	  beperkingen:	  
selecteren	  en	  simplificeren	  
stereotype	  imago’s	  
polarisatie	  /	  zwart	  wit	  denken	  
fundamentele	  attributiefout	  

II.	  Behoefte	  aan	  consistentie:	  
cognitieve	  dissonantie	  
foutieve	  hypothesetoetsing	  	  
zelfvervullende	  profetie	  

	  

Gedrag	  

Welk	  effect	  heeft	  het	  gedrag	  van	  de	  ander	  op	  jouw	  gedrag.	  Hoe	  kun	  jij	  het	  gedrag	  van	  de	  
ander	  beïnvloeden	  door	  je	  eigen	  gedrag	  te	  veranderen.	  En	  wat	  maakt	  dit	  nu	  zo	  moeilijk.	  Dit	  
zijn	  allemaal	  vragen	  die	  in	  de	  training	  aan	  bod	  komen.	  

	  

Agressief	  gedrag	  

Voordat	  er	  geoefend	  wordt	  met	  effectieve	  interventies	  is	  het	  noodzakelijk	  om	  de	  
verschillende	  vormen	  van	  agressief	  gedrag	  te	  herkennen.	  Dit	  bepaalt	  namelijk	  welke	  
interventies	  effectief	  zijn	  en	  welke	  niet.	  Daarvoor	  werken	  wij	  met	  een	  model	  dat	  agressie	  
indeelt	  in	  4	  verschillende	  categorieën;	  A,	  B,	  C	  en	  D	  gedrag.	  

	  

	  



Zoals	  uit	  bovenstaande	  afbeelding	  blijkt,	  ligt	  er	  een	  belangrijke	  grens	  tussen	  B	  en	  C	  gedrag,	  
dus	  met	  name	  daar	  waar	  de	  richting	  van	  de	  agressie	  zich	  verplaatst	  van	  algemeen	  (de	  
organisatie)	  naar	  (het	  individu)	  de	  persoon.	  Hoe	  stel	  je	  grenzen.	  Hoe	  krijg	  je	  invloed	  op	  de	  
ander.	  

Er	  wordt	  stilgestaan	  bij	  de	  eigen	  veiligheid	  en	  er	  worden	  adviezen	  gegeven	  hoe	  om	  te	  gaan	  
met	  de	  eigen	  spanning.	  	  

	  

Effectieve	  interventies	  

Hierbij	  maken	  we	  onderscheid	  tussen	  enerzijds	  A,	  B	  en	  anderzijds	  C,	  D	  gedrag.	  Voor	  beide	  
hoofdgroepen	  wordt	  benoemd	  wat	  effectieve	  en	  niet	  effectieve	  interventies	  zijn.	  Alle	  
interventies	  worden	  getraind	  in	  afwisselende	  oefenvormen.	  	  

Ook	  wordt	  in	  de	  training	  stilgestaan	  bij	  de	  noodzakelijke	  opvang	  na	  heftige	  incidenten.	  	  

	  

Tot	  slot	  

De	  inhoud	  van	  de	  training,	  zoals	  hierboven	  beschreven,	  dient	  gezien	  te	  worden	  als	  een	  
schets	  hoe	  een	  training	  Communicatie	  bij	  Agressie	  er	  uit	  zou	  kunnen	  zien.	  De	  trainingen	  
worden	  op	  basis	  van	  de	  vraag	  steeds	  op	  maat	  gemaakt.	  	  

Wilt	  u	  het	  meer	  weten	  over	  een	  training	  Communicatie	  bij	  Agressie	  neem	  dan	  contact	  met	  
ons	  op	  om	  geheel	  vrijblijvend	  een	  afspraak	  te	  maken	  voor	  een	  oriënterend	  gesprek.	  

	  


