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OVER ONS  

"Ons doel is het verbeteren 

van de inzetbaarheid en ar-

beidsproductiviteit van mede-

werkers, door middel van 

praktische  oplossingen voor 

knelpunten bij fysieke belas-

ting, ergonomie en agressie 

op de werkvloer. 

 

We zijn pragmatisch, gedre-

ven en werken voor opdracht-

gevers in heel Nederland. 

 

Op www.corpussanum.com 

leest u meer over hoe we u 

kunnen helpen.” 

Doel  

In deze training leer je hoe je preventief risicovolle situaties (samen met het team) kunt analyseren, hiervoor verbetervoor-

stellen doet en deze vertaalt naar concrete acties. Je leert hoe je collega’s op de werkvloer kan informeren, coachen en in-

strueren en op welke wijze je een bijdrage levert aan het veiligheidsbeleid op een afdeling en in de organisatie. 
 

Instroomniveau 

De veiligheidscoach moet op teamniveau processen kunnen doorzien en teamgesprekken kunnen leiden terwijl er gevoelige 

onderwerpen op de agenda staan. Dit alles maakt dat de veiligheidscoach over flink wat competenties moet beschikken om 

zich goed te kunnen bewegen. Denk aan aandacht en begrip tonen, kunnen luisteren/vragen/doorvragen, analyseren, over-

tuigen en beïnvloeden. In het algemeen stellen we dat het werk-/denkniveau MBO+ is. 
 

Programma inhoud 

De training Veiligheidscoach is een maatwerkprogramma. De trainer begint met een  gerichte intake op locatie bij de op-

drachtgever en verzamelt informatie over onder andere de beginsituatie en het gewenste resultaat. Daarnaast vult elke deel-

nemer een intakeformulier in. Hierin wordt o.a. gevraagd naar ervaringen met agressie, casuïstiek, verwachtingen en leer-

wensen. Op basis van het verzamelde materiaal maakt de trainer het programma op maat. 

Tijdens dag 1 komen de volgende onderwerpen onder meer aan de orde: 

 Verkrijgen van inzichten in agressie: vormen, ontstaan en effecten van agressie op 

mens en organisatie; 

 Rollen en de invloed van de (eigen) houding; 

 De-escalatietechnieken; 

 Oefenen van vaardigheden; 

 Wat is nodig voor een veilige omgeving? 

 Risicovolle situaties signaleren en analyseren (m.b.v. basisregels, modellen); 

 Preventieve maatregelen en de vertaling naar het zorgleefplan; 

 Borging; agressie als blijvend aandachtspunt in de organisatie. Middelen, maatrege-

len, teamgesprekken en –discussie (bege)leiden. 

Op dag 2  

 Terugkoppeling van de voorgaande periode; 

 Coaching en coachingsrollen; 

 Gespreksvaardigheden; 

 Weerstand; 

 Geven van feedback; 

 Oefenen van vaardigheden en casuïstiek met acteur. 

 

Tr a i n i n g  v e i l i g h e i d s c o a c h  

 I n c o m p a n y    2  d a g e n    S p e c i f i e k  v o o r  n o n - p r o f i t    

Lastig gedrag en agressie op de werkvloer voorkomen vraagt om een samen-

hangend pakket van maatregelen, gericht op preventie en permanente aan-

dacht. De VeiligheidsCoach speelt hierin een belangrijke rol als aanspreek-

punt, aanjager, motivator maar ook als verbindende schakel tussen beleids-

makers en uitvoerenden.  De VeiligheidsCoach kijkt samen met het team 

hoe werkzaamheden veiliger kunnen worden gemaakt zodat lastig gedrag en agressie worden voorkomen.  
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Eerste Oude Heselaan 340 - 6541 PH - NIJMEGEN  

Kantoor@corpussanum.com 

Bel voor meer informatie of een offerte  (024) 348 24 95 

ONZE TRAINERS  

Alle trainingen, workshops en 

opleidingen worden verzorgd 

door senior trainers met ruime 

ervaring in profit en/of non-

profit branches. Zij werken 

vanuit een totaalvisie op Ge-

zond en Veilig Werken.  

 

De aanpak en werkwijze van-

uit het gedragsmodel zijn 

onderscheidend en  toonaan-

gevend. 

 

WERKWIJZE 

We hanteren een unieke werk-

wijze waarin ervaringsgericht 

(experimenteel) en oplossings-

gericht leren centraal staat. 

Kernwoorden zijn: doen, an-

ders en eenvoud.  Deelnemers 

krijgen opdrachten en worden 

gevraagd casuïstiek in te bren-

gen. 

 

OPEN INSCHRIJVING  

Veel trainingen bieden we ook 

aan als Open Inschrijving. Kijk 

op www.corpussanum.com of 

www.ergocoach-academie.nl 

voor meer informatie. 

Verwachte resultaten 

Na afloop van de training ken je 

 de verschillende vormen van agressie en oorzaken van het ontstaan; 

 de invloed van het eigen gedrag op ontstaan van agressie; 

 de verschillende de-escalatietechnieken; 

 de 7 fases van de aanpak Veiligezorg; 

 het belang van een goede individuele en teamopvang na een incident; 

 effectieve maatregelen om agressie te voorkomen. 

kan je 

 risicovolle situaties in de directe zorgverlening en de organisatie vroegtijdig signale-

ren, herkennen en analyseren; 

 risicovolle situaties en/of agressie-incidenten in teams bespreekbaar maken; 

 (samen met het team) verbetervoorstellen doen en uitvoeren; 

 een bijdrage leveren aan de teamdiscussie over de wijze waarop men met agressie 

van cliënten en hun familie om wil gaan; 

 collega’s op de werkvoer voor te lichten, te coachen en te instrueren naar veilig ge-

drag en zo agressie-incidenten te voorkomen; 

 collega’s stimuleren om incidenten te melden; 

 visie en aanpak op agressie en geweld uitdragen; 

 een bijdrage leveren aan preventie van agressie door cliënten; 

 een bijdrage leveren aan het veiligheidsbeleid op de afdeling/in de organisatie. 

begrijp je 

 het belang van een structurele aanpak van agressie; 

 dat registratie en analyse van incidenten bijdraagt aan een veilige werkomgeving. 
 

Materiaal 

Er wordt gebruik gemaakt van, voor de sector relevant bronmateriaal. Alle deelnemers ont-

vangen een uitgebreid handboek Veiligheidscoach van Corpus Sanum. 
 

Kosten 

Op verzoek stellen we binnen 2 werkdagen een offerte op maat samen. 

“ Hiermee versterk je de verbinding tussen de 

mensen op de werkvloer en de beleidsmakers 

” 


