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Het voorkomen van agressie van burgers, klanten, cliënten of patiënten gericht tegen uw
medewerkers is een speerpunt van beleid binnen veel organisaties. Daarnaast zijn het nemen van
maatregelen gericht op agressiepreventie en agressiebeheersing een wettelijke taak vanuit de
Arbowet. BG consulting helpt u in het realiseren van een veilige werkomgeving voor uw
medewerkers door u te ondersteunen bij beleidsvorming, technische beveiliging,
competentieversterking en opvang en nazorg.
Op het gebied van beleidsvorming ondersteunen wij u onder andere met:
 Het ontwikkelen van agressiepreventiebeleid
 Het ontwikkelen en vaststellen van de organisatie- en teamnorm
 Het vergroten van de meldingsbereidheid
 Het opzetten en uitvoeren van RI&E’s Agressie en Geweld
 Het opzetten, opleiden en inzetten van interventieteams
 Het opzetten, opleiden en inzetten van opvang en nazorgteams
Trainen in het voorkomen en beheersen van agressie doen wij zo veel als mogelijk functiegericht
(wat zijn de werkzaamheden); rolgericht (wat wordt van de medewerker verwacht); risicogericht
(wat is het risico); leerdoelgericht (waar ligt ieders belangrijkste leerpunt). Samenwerking tussen
rolhouders zoals baliepersoneel en interventieteam is standaard onderdeel van onze trainingen. Ook
is een kenmerk van onze trainingen dat wij zo veel als organisatorisch mogelijk trainen op de eigen
werkplek van medewerkers binnen de context van het eigen team. De volgende trainingen worden
door ons verzorgd: Veilig aan de Telefoon; Veilig in de Spreekkamer; Veilig aan Receptie/balie en
loket; Veilig op Huisbezoek; Veilig in het Publiek domein; en Veilig Handhaven.
Naast trainingen en workshops verzorgen wij de onderstaande specialistische opleidingen.
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Wilt u een gesprek over het opzetten van een effectief agressiepreventiebeleid?
Neem contact op met Rob van den Biggelaar
BG consulting
Businesspark Het Kabinet
Le Havre 11
5627 ST, Eindhoven
T: 040 - 292 72 11
M: 06 - 52 53 8007
E: info@bgconsulting.nl
W: www.bgconsulting.nl

