
5 Stappen
Cultuurladder Agressie
in organisaties

‘Agressie hoort nu 
eenmaal bij de 
aard van het werk.’

Houding: Probleem 
wordt ontkend. Bij ons 
gaat het prima. 

Kenmerken 
organisatie en beleid: 
Ad-hoc beslissingen, 
direct na een incident. 
In de organisatie 
wordt weinig tot 
niets geïnvesteerd 
in verbetering van 
gedrag.

‘Agressie is een 
probleem van
de individuele 
professional.’

Houding: Probleem 
wordt te licht  
ingeschat.

Kenmerken 
organisatie en 
beleid: (enkel) 
Agressietrainingen 
voor professionals 
met klantcontact en 
een agressieprotocol. 
De organisatie heeft 
pas de neiging om 
te veranderen nadat 
er zaken zijn mis 
gegaan. Binnen de 
organisatie voelen 
medewerkers zich 
eerder slachtoffer, dan 
zelf verantwoordelijk. 
‘Maar dat is toch 
niet mijn schuld?’ 
Verandergedrag is 
vaak van korte duur.

‘Agressie is een
arbo-probleem.’

Houding: Wij passen 
de arbo-regels toe, 
dit heeft lage prioriteit. 

Kenmerken 
organisatie en 
beleid: Overstijgende 
verantwoordelijkheid 
met betrekking tot 
veiligheid op de 
werkvloer door een 
arbo-insteek. Er staat 
veel op papier, maar 
de implementatie 
hapert. De organisatie 
heeft bepaald wat 
belangrijk is binnen 
de onderneming. 
Zij stelt zich kwetsbaar 
op, neemt haar 
verantwoordelijkheid, 
echter vaak uit 
eigenbelang. 
‘Wat levert het de 
onderneming nou op?’ 

‘Agressie is een 
kwestie van goed 
beveiligen.’

Houding: Agressie 
wordt niet 
geaccepteerd. We 
handelen volgens 
het protocol, waarbij 
agressie wordt 
voorkomen of 
begrensd, waarbij we 
beveiliging kunnen 
inschakelen. 

Kenmerken 
organisatie en beleid: 
Duidelijke normstelling, 
afspraken over 
omgaan met 
grensoverschrijdend 
gedrag, 
meldingsbeleid en 
ketenafspraken met 
politie over aangifte 
doen. 
Veiligheid is zichtbaar 
verankerd. Er wordt 
geïnvesteerd in 
verbetering van het 
veiligheidsbewustzijn, 
waarbij medewerkers 
en derden die 
werkzaamheden 
uitvoeren binnen de 
onderneming, worden 
aangespoord elkaar 
aan te spreken op 
onveilige situaties en 
gedrag. 

‘Een veilig werk-
klimaat is een 
verantwoordelijk-
heid van ons 
allemaal.’

Houding: Denken in 
risico’s, veiligheids-
maatregelen, 
consequent handelen 
volgens het protocol 
en de norm is 
vanzelfsprekend. 
Er wordt gestuurd 
op gewenst gedrag 
en regelmatig 
geëvalueerd (ook wat 
goed gaat). 

Kenmerken 
organisatie en beleid: 
Veilig werken zit 
compleet verweven in 
alle bedrijfsprocessen 
en de bedrijfscultuur. 
Er is sprake van een 
lerende organisatie, 
die staat voor een 
veilig werkklimaat. 
Agressie wordt gezien 
als graadmeter 
voor de cultuur en 
werkprocessen van 
de organisatie. Het is 
een vast onderdeel bij 
reflectie en evaluatie 
binnen de eigen 
organisatie én met 
ketenpartners en 
branchegenoten. 
Bewustzijn hierover 
zit verankerd in het 
doen en laten van alle 
professionals; ze zijn 
niet anders gewend.
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