TEAMGERICHT SOCIAAL
VEILIG WERKEN
Agressie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag heeft op medewerkers én
organisatie een enorme impact. Het slokt het werkplezier in een rap tempo op, het is
vaak reden voor ziekmelding of erger nog, voor arbeidsongeschiktheidsontslag.

“Grensoverschrijdend gedrag is een belangrijke oorzaak
van werkstress, de beroepsziekte nummer 1”

van en voor de mens

MAAK WERK VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Wij zorgen voor duidelijkheid over agressie en ander grensoverschrijdend gedrag in je dagelijkse
werk. Die duidelijkheid is belangrijk omdat in de praktijk blijkt dat je agressie alleen succesvol kunt
verminderen en voorkomen wanneer je dit samen doet en allemaal op dezelfde manier. En dat wil
iedereen, want minder agressie zorgt voor veiligheid, een prettiger werkklimaat, minder uitval en
verzuim en geeft meer energie.

WEET JE DIT AL?
Stress is niet wat ons overkomt. Het is ons respons op wat ons
overkomt en dit respons is wat wij kunnen leren.
Agressie en ander grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer mogen we NOOIT tolereren! Daar
moet je als individu, team en organisatie met elkaar helder en duidelijk over zijn. Start daarom NU
met deze “op maat” workshop die de sociale veiligheid vergroot.

WORKSHOP TEAMGERICHT SOCIAAL VEILIG WERKEN
In een paar heldere sessies helpen wij teams (of afdelingen) om samen succesvol agressie aan
te pakken. Je bespreekt samen met je team in drie sessies ervaringen met gewenst gedrag
(‘groen gedrag’), emotioneel gedrag (‘oranje gedrag’) en agressief gedrag (‘rood gedrag’) op jullie
werkvloer. Je stelt een gezamenlijke norm vast – wat vinden we acceptabel, wat niet – en bepaalt
samen hoe je groen gedrag kunt stimuleren, oranje gedrag kunt ombuigen en rood gedrag kunt
stoppen. Ook bespreken jullie samen welke maatregelen jullie nemen bij ongewenst gedrag, zodat
voor iedereen duidelijk is wat je wanneer kunt doen.

WERKWIJZE
De afspraken die tijdens de gezamenlijke
besprekingen gemaakt worden,
worden tijdens de bespreking samen
geformuleerd en vastgelegd op het
invulvel van de betreffende opdracht.
Denk daarbij aan afspraken over het
reageren op en het afhandelen van groen,
oranje en rood gedrag.

Als je weet wat er speelt, kun je het
verbeteren. Daar begint de oplossing.

“De teamgerichte aanpak waarin we met
elkaar het gesprek zijn aangegaan heeft
de samenwerking enorm versterkt.”

DOEL
Na afloop van de workshop beschik je over een duidelijk beeld over grensoverschrijdend gedrag,
weten jullie welke rollen en taken jullie hebben en kunnen deze ook toepassen. Jullie kunnen
elkaar aanspreken op de gemaakte afspraken en geven elkaar op een goede manier feedback.
Er ligt een plan om op een preventieve manier om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

VOOR WIE
Iedereen die werk wil maken van agressie en ander grensoverschrijdend gedrag.
Leer alles over het herkennen, voorkomen en tegengaan van ongewenst gedrag.
• De duur van deze workshop is twee tot drie dagdelen;
• AanZ staat ingeschreven in het CRKBO register, de workshop is vrijgesteld van btw.
Aantal deelnemers: max 12 deelnemers

MEER ONDERSTEUNING NODIG BIJ DE KANTELING VAN
ONGEWENST GEDRAG NAAR SOCIALE VEILIGHEID?
NEEM CONTACT OP MET:
Wilma Remeijsen via wilma@aanz.biz of via 06-25292359
Renske Walsarie Wolff via info@senangconsultancy.nl of via 06-13347878

De workshop “Teamgericht sociaal veilig
werken in de zorg” is ontwikkeld door:
AanZ | Lokerse Consultancy

van en voor de mens

www.aanz.biz

