
WEBINAR: JIJ MOET JE BEK 
HOUDEN!



CAROLINE KOETSENRUIJTER

• Trainer agressie- en conflicthantering 
• Onderzoeker, mediator 
• ‘Jij moet je bek houden! Omgaan met 

boze burgers, ouders, klanten en 
patiënten’

• Lievelingszintuig: smaak
• Van nature conflict-vermijdend!



NOT SO FUN FACTS…

• 1,7 miljoen professionals hebben last van conflicten, agressie en 
geweld! Dat is 1 op de 3. Conflicten zorgen voor stress, 
emotionele belasting, burn-out en PTSS.

• Wij scoren het slechtst ten opzichte van alle andere Europese 
professionals!

• Overheid en openbaar bestuur scoort hoog en staat in de top 5
• Met conflicten omgaan leer je tussen de 3-jarige en 4-jarige 

leeftijd.

Werk aan de winkel….



TIP 1: HERKEN HET CONFLICTGEDRAG

• Vier smaken!

• Rationeel

• Gefrustreerd

• Manipulatief

• Psychopathologisch



HERKEN HET CONFLICTGEDRAG

•Onsamenhangend, 
opvliegend, 
verward, paniek, 
hyperactief

•Gecontroleerd, 
rationeel, 
toekomst, 
persoonlijk, eisend

•Onrustig, oud 
zeer, onmacht, 
opstapeling, kan 
niet/slecht 
luisteren

•Rustig, rationeel, 
oneens met 
inhoud, kan 
luisteren

Rationeel Gefrustreerd

PsychopathologischManipulatief



TIP 2: KALMEREN BIJ FRUSTRATIE

•Herkennen
•Erkennen  
•Verkennen



TIP 3: BEGRENZEN

Ik hoor dat u mij domme prutser noemt.
Daar ben ik niet van gediend.
Ik wil dat u daarmee stopt.

Als u doorgaat stopt dit gesprek, als u ermee 
ophoudt kunnen we praten over uw probleem. 
Aan u de keuze.



ESCALATIE VOLGENS GLASL



TIP 4: ZELFZORG



ZELFZORG

G: Gedachtesturing
A: Ademhaling

S: Spierspanning



HOE DOET DE GEMEENTE HET ALS 
WERKGEVER?

• Omgeving

• Kwaliteit en service

• Inrichting

• Medewerker

• Burgers/klanten in beeld?



TIPS: VOOR DE WERKGEVER

• Breng risico’s in beeld

• Maak een protocol

• Licht voor, train en instrueer
• Zorg voor huisregels en alarmsysteem

• Regel opvang, ondersteuning en nazorg
• Pak daders aan

• Evalueer

Meer dan 550.000 professionals missen bovenstaande van hun werkgever…

Strengere aanpak. De politie kan tegenwoordig ook alleen 
voor extreme agressie komen, niet voor “minder zware” 
agressie.



SLOTAKKOORD

• Conflicten horen bij het leven…

• Maar agressie en geweld naar professionals accepteren we niet!

STOP!



DANK VOOR UW AANDACHT!

Conflictvrije groet,

Caroline Koetsenruijter

www.instituut-kcb.nl

06-45604545

DERDE DRUK NU VERKRIJGBAAR BIJ 

MANAGEMENTBOEK

http://www.instituut-kcb.nl/

