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DEEL 1: Het pedagogisch handboek ‘visie op agressie-

preventie en -hantering’ 
 

Inleiding  
 

Af en toe krijgen we van medewerkers de vraag naar 

een noodknop1  in geval van agressie. Medewerkers 

voelen zich niet altijd zeker en veilig en willen ten alle 

tijden en onmiddellijk beroep kunnen doen op 

anderen. Vanuit deze bezorgdheden en vanuit dit 

gevoel van onmacht is de werkgroep agressie 

ontstaan met als doel een antwoord te bieden op de 

symbolische vraag naar een noodknop. En vooral op 

de behoefte die erachter zit: de nood aan zekerheid 

en veiligheid.  Vanuit dit vertrekpunt is dit 

agressiebeleidsplan ontstaan. 

Met het agressiebeleidsplan willen we stilstaan bij de mogelijke alternatieven in de 

aanpak van lastig gedrag, met uitbreiding van agressief en eventueel gevaarlijk 

gedrag. 

Deel 1 van het agressiebeleidsplan is een vertaling van de pedagogische visie van 

het MFC naar een visie op agressiepreventie en –hantering en naar concrete 

methodieken en kaders die de pedagogische visie ondersteunen. Dit is geldig voor 

het ganse KOC Sint-Gregorius, voor het MFC, BuSO, BuBaO, OC De Beweging. Het is 

geschreven vanuit de pedagogische visie van MFC Sint-Gregorius, maar in principe 

kan iedereen het lezen en begrijpen. Binnen het KOC dient het als richtinggevend 

kader naar de toekomst.  

In ons agressiebeleidsplan geven we aan wat we verstaan onder agressief gedrag, 

hoe we de cliënten/leerlingen, die agressief gedrag stellen, willen ondersteunen en 

op welke manier we ons personeel willen vormen, trainen en opvangen in het 

voorkomen van en omgaan met agressie. 

 

  

 
1 Een noodknop verwijst naar een alarmsysteem waarbij mensen aan de hand van een duw 

op een knop anderen kunnen oproepen ter ondersteuning. 
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1. Definitie van agressie 
 

Onder agressie verstaan we elk gedrag dat een negatieve fysieke, emotionele of 

materiële impact heeft. Het is gericht op zichzelf, anderen of op materialen. Dit alles 

ongeacht de intentie, de duur, de frequentie, de intensiteit, de context, de 

problematiek van de agressor.  

 

2. Visie op agressie 
 

KOC Sint-Gregorius begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen 

met een beperking op pedagogisch, psychologisch, medisch en paramedisch vlak 

om hun welbevinden te verhogen en zo tot optimale ontwikkeling te komen. Tijdens 

dit proces worden medewerkers en cliënten/leerlingen geconfronteerd met 

agressief gedrag2. Agressief gedrag kan het leef- en werkklimaat negatief 

beïnvloeden en zo de optimale ontwikkeling(skansen) verstoren en de draagkracht 

van de medewerkers op de proef stellen. Dit kan een impact hebben op het 

emotioneel en fysiek welbevinden van iedereen. Met het agressiebeleid willen we 

hierop inspelen.  

Heel wat agressie ontstaat vanuit emotie (angst, boosheid, verdriet…) en het niet 

weten hoe hier mee om te gaan. Met deze emoties is er niets mis, maar als het 

gedrag dat hieruit vloeit een negatieve impact heeft, willen we er mee aan de slag 

gaan. 

We geloven dat welbevinden leidt tot optimale ontwikkeling. We stellen we dat 

agressie niet kan, ook al begrijpen we wat erachter zit.  

We streven ernaar om agressie-incidenten tot een absoluut minimum te herleiden. 

We profileren ons als een zorgzame voorziening en vertrekken voor het uitstippelen 

van ons beleid vanuit de preventiepiramide en het crisisontwikkelingsmodel. 

Verschillende methodieken die we gebruiken in onze organisatie krijgen hierin hun 

plaats. 

Het is ons doel om op alle niveaus van preventie een aantal maatregelen uit te 

werken, zodat voor iedereen duidelijk is waar we voor staan, wat we kunnen en 

moeten doen en waar we terecht kunnen, indien we geconfronteerd worden met 

agressief gedrag.  

 

  

 
2 Agressief gedrag kan te maken hebben met de problematiek van de kinderen en jongeren: 

mentale beperking, disharmonisch ontwikkelingsprofiel met gevaar op 

overschatting/overvraging, moeilijke thuissituatie, negatieve levensgeschiedenis/ervaringen, 

negatief zelfbeeld ….  

 



6 
 

3. Crisisontwikkelingsmodel3 
 

 

 
3 Bron: http://tijdvooragressiebeleid.be/wp-content/uploads/2014/01/A3-ICOBA-

AGRESSIEINCIDENT-WEB.pdf 

http://tijdvooragressiebeleid.be/wp-content/uploads/2014/01/A3-ICOBA-AGRESSIEINCIDENT-WEB.pdf
http://tijdvooragressiebeleid.be/wp-content/uploads/2014/01/A3-ICOBA-AGRESSIEINCIDENT-WEB.pdf
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Dit model beschrijft het verloop van frustratieagressie in vijf fasen. Elke fase beschrijft 

signalen en gedragingen van de agressor. Het model geeft per fase weer wat de 

aangewezen reactie is om het incident te de-escaleren of te stoppen.  

In de opstartfase en het begin van de escalatiefase probeer je mee te veren om het 

gedrag om te buigen.  

Tijdens de escalatiefase, als er sprake is van bewustzijnsvernauwing en 

grensoverschrijding, en tijdens de crisisfase stel je je kordaat op.  

Bij frustratieagressie is er sprake van bewustzijnsvernauwing door het verhoogde 

adrenalinepeil.  

Bij instrumentele agressie is dit zelden het geval, tenzij de kick de adrenaline opvoert. 

Hier wordt de agressie bewust en strategisch ingezet om de andere onder druk te 

zetten en zoiets te verkrijgen. De agressor tast doelgericht af hoe hij macht krijgt over 

het slachtoffer.  

Frustratieagressie is emotioneler gekleurd en meer gericht op het systeem of de 

situatie die onmacht bij hem oproept.  

Instrumentele agressie is doorgaans weloverwogen en persoonlijk. Of het is minder 

bewust en maakt deel uit van een gedragspatroon. Let wel: krijgt de agressor zijn zin 

niet, dan kan hij toch nog doorschieten in frustratieagressie. Vandaar dat 

instrumentele agressie een krachtig optreden nodig heeft.  

Naast frustratieagressie en instrumentele agressie heb je ook agressie naar 

aanleiding van middelengebruik of een ziektebeeld. Bijvoorbeeld door gebruik van 

alcohol of drugs, bij drugsverslaving, psychiatrische stoornis, NAH… Het verloop van 

deze agressie is vaak minder voorspelbaar. 
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4. Kaders en methodieken binnen agressiepreventie – en 

hantering 
 

Inleiding  
 

In onze keuze voor bepaalde methodieken en kaders binnen agressiehantering 

vertrekken we vanuit de pedagogische visie van het MFC en bouwen we verder op 

het algemeen pedagogisch kader.  

 

4.1. Contextueel denken  

 

De contextuele benadering is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater 

I. Boszormenyi Nagy. Het woord ‘context’ geeft de verbondenheid binnen relaties 

weer die ieder mens heeft met belangrijke mensen om zich heen. Deze 

verbondenheid werkt door van generatie op generatie. Binnen het netwerk van 

familie of belangrijke andere mensen zijn motiverende krachten werkzaam: een 

daarvan is de dynamische balans van geven en nemen, een andere kracht is de 

loyaliteit. Loyaliteit heeft te maken met vragen als: Hoe doe je ertoe voor elkaar? 

Hoe betrouwbaar ben je?  

De balans van geven en nemen wordt zichtbaar aan de hand van vragen als: Hoe 

geef jij aan de ander, en hoe geeft de ander aan jou? Wordt dat geven gezien? 

Door wie? Kun je ontvangen? 

Contextuele hulpverlening en supervisie kijkt naar  

- De feiten 

- De psychologie van ieder mens 

- Het systeem waarin deze leeft 

- De ethische kant die speelt binnen een relatie zoals: 

• Hoe kun je op een gepaste manier er voor de ander zijn of is het juist beter om 

afstand te nemen? 

• Is het goed om veel voor de ander te zorgen of nu juist eens niet? 

• Wat is fair binnen een relatie? 

• Wordt er binnen de relatie recht gedaan aan de ander en aan mijzelf? 

De contextuele hulpverlening werkt via de methode van de meerzijdige 

partijdigheid wat betekent dat de hulpverlener recht doet aan alle betrokkenen en 

hun belangen.4 

 

  

 
4 Bron: www.contextuele-hulpverlening.net  

http://www.contextuele-hulpverlening.net/
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4.2. Schaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)  

 

Cliënten/leerlingen met een beperking hebben vaak een zogeheten "disharmonisch 

ontwikkelingsprofiel": de verschillende aspecten in de ontwikkeling zijn niet in 

evenwicht met elkaar. Een disharmonisch profiel maakt een cliënt/leerling vooral 

emotioneel kwetsbaar en vergroot het gevaar op over- of onderschatting door 

hulpverleners, maar ook door de naaste omgeving. Die emotionele kwetsbaarheid 

kan bij cliënten/leerlingen resulteren in psychische problemen en/of moeilijk 

verstaanbaar gedrag. 

Willen we dit vermijden en actief werken aan groeikansen bij onze 

cliënten/leerlingen, dan biedt het denkkader rond emotionele ontwikkeling heel wat 

mogelijkheden. Door een correcte inschaling van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van een cliënt/leerling, kunnen wij hem aanspreken op een niveau dat 

bij hem past en kan een cliënt/leerling vanuit een veilig gevoel de aangeboden 

ontwikkelingskansen nemen.   

Grondlegger van het ontwikkelingsdynamisch kader is Anton Došen. Hij ontwikkelde 

de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO). Hij stelt dat het inschatten van en 

afstemmen op de emotionele ontwikkeling een noodzakelijke stap is in een 

adequate beeldvorming en ondersteuning van mensen met een verstandelijke 

beperking. Deze schaal werd onder zijn peterschap in Vlaanderen geïntroduceerd 

door een groep geëngageerde experten, eerst in samenwerking met SEN-vzw en 

later ook met de HoGent. 5 

  

 
5 Vrij naar: 

https://kenniskringen.kennisplein.be/SENSEO/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Over%20SEN-

SEO.aspx  

https://kenniskringen.kennisplein.be/SENSEO/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Over%20SEN-SEO.aspx
https://kenniskringen.kennisplein.be/SENSEO/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Over%20SEN-SEO.aspx
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4.3. Nieuwe autoriteit  

 
‘AUTORITEIT’ staat vaak synoniem voor een vorm van MACHT. Het Nieuwe Autoriteits- 

model heeft niets meer te maken met dit oude autoriteitsconcept maar biedt een 

alternatief waarbij autoriteit in de eerste plaats staat voor ‘KRACHT’.  Iedere 

autoriteitsfiguur is een gezagsdrager, geen machtshebber. Daarenboven oefen je 

dit gezag niet alléén uit, maar samen met andere gezagsdragers. Dit is een totaal 

andere kijk op het organiseren van ‘relaties tussen ongelijken’. Dit opvoedingsmodel 

wordt intussen al breed toegepast in allerlei werkcontexten en relaties. Het werd 

ontwikkeld door de universiteit van Tel-Aviv. In eerste instantie was het bedoeld voor 

ouders en later werd het aangepast naar andere opvoedingssituaties zoals scholen 

en voorzieningen.  

Het autoriteitsconcept krijgt een eigentijdse, unieke invulling. Hier kies je resoluut voor 

een nieuwe grondhouding bij gezagsrelaties, nl. het zorg dragen voor je kracht als 

gezagsdrager in plaats van het controleren van het gedrag van kind of de jongere.  

Bij deze grondhouding hoort geweldloosheid. Enkel als je grensoverschrijdend of 

problematisch gedrag, aanpakt in ‘GEWELDLOOS VERZET’, blijf je als gezagsdrager je 

zelfcontrole behouden. Het model reikt handvaten aan voor het verhogen van 

kracht en zelfcontrole in hoofde van de gezagsdragers om steeds opnieuw 

zorgzame, respectvolle en waakzame relaties met kinderen en jongeren uit te 

bouwen. 6 

 

4.4. Life Space Crisis Intervention (LSCI) 

 

LSCI is een therapeutische, verbale interventiemethodiek voor jongeren in crisis. Deze 

methodiek pas je toe op het moment van crisis(ontwikkeling) of zo snel mogelijk 

erna. De reacties van de jongeren in stresserende situaties grijp je aan om gedrag te 

veranderen, zelfvertrouwen te vergroten, angst te verminderen en het inzicht in hun 

eigen gedrag en gevoelens, alsook die van anderen, te verhogen.   

De basisvoorwaarden hebben voornamelijk betrekking op de 

communicatiemogelijkheden en het bevattingsvermogen van de betrokken 

jongere.  

Deze methodiek concentreert zich op situaties die leiden tot conflicten en crisis of 

waar zich reeds een crisis voltrok. Het kan zowel dienen ter preventie van een 

escalatie, tijdens de opbouw van een crisis, maar eveneens ter follow-up.  

   

Doorheen de jaren tekent zich een evolutie af waarbij men ruimer kijkt dan de 

‘klassieke’ crisis. De term crisis wordt opengetrokken naar alle situaties waarbij 

jongeren een negatieve onrust kennen ten aanzien van hun leefomgeving: andere 

jongeren, begeleiding, maar ook afspraken en regels. Men spreekt meer en meer 

van ‘LSCI, Not just for Crisis’. Dit heeft ook veel te maken met de ontwikkeling in de 

omkadering van LSCI. 

De omkadering van LSCI, de ‘sfeer’ rond de methodiek, is er een van zorg vóór, en 

empowerment ván, de jongeren. Je zet vooral in op relatie, aandacht en het 

 
6 Bron: www.nieuweautoriteit.be  

http://www.nieuweautoriteit.be/
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nastreven van inzicht bij de jongere. LSCI gaat feilloos samen met methodieken als 

SEO, Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit.  

Een sterk punt van LSCI is dat het taal en inhoud biedt aan jongeren en hun 

begeleiding om over gedrag in gesprek te gaan. Dit maakt dat je destructieve 

patronen kan benoemen en bespreekbaar maken.  

Die destructieve patronen bieden een houvast voor het formuleren van 

doelstellingen in een handelingsplan en zijn richtingaanwijzers voor de begeleiding 

en behandeling van de jongeren.  

LSCI-tools als het ‘zes fasen model’ en de ‘conflictcyclus’ zijn ondersteunend tijdens 

gesprekken in crisissituaties. Een houvast voor de jongere én de betrokken 

begeleider in stressvolle momenten. 

KOC Sint-Gregorius kent een rijke geschiedenis wat LSCI betreft. Overgewaaid uit de 

Verenigde Staten zette LSCI in 2002 voet aan grond in België. Sint-Gregorius was een 

van de pilootprojecten bij de landing van LSCI op het vaste land en staat zo mee 

aan de wieg van de Europese LSCI.  Sindsdien is het niet meer weg te denken uit 

onze voorziening.  

  

4.5. Rots & Water  
 

Rots & Water is een psychofysieke training voor kinderen uit het basisonderwijs, 

secundair onderwijs, bijzonder onderwijs en de jeugdhulpverlening. Het programma 

werd ontwikkeld door de Nederlander Freek Ykema en wordt vandaag in meer dan 

30 landen ingezet bij 4 – 18-jarigen.  

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en 

sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of 

verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, 

meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Rots & Water bereikt deze doelstelling door de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kind, jongere en jongvolwassene (4 - 18+) te ondersteunen en te bevorderen. Daarbij 

wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk de buurt/wijk in dit proces 

betrokken. 

Het Rots & Water programma is een weerbaarheids- en anti-pest-programma dat 

zich onderscheidt van andere door haar meervoudige doelstelling en het bredere 

pedagogische perspectief, namelijk de training gaat samen met de ontwikkeling 

van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden 

worden in balans gepresenteerd en getraind. 

Psychofysiek werken betekent dat je via een actieve, fysieke invalshoek positieve 

sociale vaardigheden aanleert. Spelenderwijs en via fysieke oefening leer je sociale-, 

communicatieve-en confrontatievaardigheden aan. 

Rots & Water wisselt spel en fysieke oefening voortdurend af door momenten van 

zelfreflectie, kringgesprek en het maken van verwerkingsopdrachten.7 

 
7 Vrij naar: https://www.rotsenwater.nl/inhoud-en-ontwikkeling/wat-is-rots-en-water/  

https://www.rotsenwater.nl/inhoud-en-ontwikkeling/wat-is-rots-en-water/
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4.6. Persoons- en teamgerichte veiligheidstechnieken (PTV)  

De persoonsgerichte veiligheidstechnieken hebben als doel de hulpverlener de 

mogelijkheid te geven zich uit een één-één situatie te bevrijden of te handhaven en 

dit met technieken waarbij veiligheid en humaniteit voor beide partijen centraal 

staan.  

De teamgerichte veiligheidstechnieken hebben als doel de gevolgen van een 

incident te beperken door een cliënt/leerling met een twee- of driemansteam onder 

controle te houden, te verplaatsen en eventueel op een veilige plaats achter te 

laten. Ook bij het gebruik van de teamtechniek is veiligheid en humaniteit het 

uitgangspunt.  

De teamtechnieken worden in de organisatie het vaakst gebruikt om iemand in 

afzondering te plaatsen bij extreme situaties die de fysieke integriteit schendt of 

dreigt te schenden. 

We willen echter nuanceren. PTV, nu een onderdeel van de procedure ‘afzonderen 

in een gesloten ruimte’, kent een waaier van mogelijkheden in de toepassing ervan, 

los van afzonderen. 

- Je kan PTV inzetten als vorm van tactiele bijsturing bij dreigend controleverlies 

of escalatie, zonder dat je overgaat tot afzonderen.8 De nadruk ligt dan op 

controle ter preventie. We vertrekken van een multidisciplinair opgesteld 

signaleringsplan (zie 5.3.3.).  

- Met PTV kan je ook via dialoog de agressor de kans geven om zelfcontrole 

en zelfverantwoordelijkheid terug te krijgen. M.a.w. de cliënt/leerling krijgt de 

kans om mee te werken en hierdoor het proces gedeeltelijk mee te bepalen.

  

 

Alternatieven op het afzonderen via PTV zijn onder meer: immobiliseren tot de 

cliënt/leerling tot rust komt, vasthouden om verdere acties te verhinderen, de 

cliënt/leerling naar een andere locatie brengen (weg van de uitlokkende 

factor; bijvoorbeeld gang, kamer, rustruimte), communicatie proberen 

herstellen, medicatie aanbieden...   

Dit kan een kortstondige tussenkomst zijn of een langdurig onder controle 

houden. Het vertrekpunt blijft echter het gepast zorg bieden en erger 

voorkomen. 

PTV maakt deel uit van een beleid rond agressie, vrijheidsbeperkende- en 

vrijheidsberovende maatregelen. De hulpverleners beschikken hierbij over de nodige 

vaardigheden op vlak van verbale- en non-verbale communicatie en preventie en 

geweldloosheid staan voorop. Het toepassen van de technieken past binnen dit 

preventiebeleid en wil de gevolgen van een incident beperken. 9  

  

 
8 Referentie naar: Leefklimaat! Voor jeugd en volwassenen.’ Peer VAN DER HELM: 

‘Inperkende maatregel’ 

 
9 Vrij naar: http://tijdvooragressiebeleid.be/test/wp-content/uploads/2013/06/Persoons-en-

teamgerichte-veiligheidstechnieken.pdf  

http://tijdvooragressiebeleid.be/test/wp-content/uploads/2013/06/Persoons-en-teamgerichte-veiligheidstechnieken.pdf
http://tijdvooragressiebeleid.be/test/wp-content/uploads/2013/06/Persoons-en-teamgerichte-veiligheidstechnieken.pdf
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5. De preventiepiramide  

 
Inleiding 
 

De preventiepiramide werd ontworpen door Johan Deklerck (2010). Het is een 

model voor de integrale aanpak van onveiligheid.  Het concept gaat ruimer dan de 

preventie van agressie. Je legt er je maatregelen naast en krijgt zo zicht op welke 

niveaus je organisatie bezig is en op welke niveaus je nog maatregelen kunt nemen. 

Orde in de problemen betekent orde in het antwoord.  

De piramide is een referentiekader voor de uitbouw van een preventie- en 

veiligheidsbeleid met specifieke en algemene maatregelen. Ze bestaat uit 

hiërarchische niveaus. Hoe hoger in de piramide, hoe groter de 

probleemgerichtheid en hoe specifieker je werkt. Op de lagere niveaus werk je 

breed en positief. Die vormen het kader waarin maatregelen op hogere niveaus 

beter gedijen. De onderste preventieve lagen zijn breed.  Er passen veel 

maatregelen in.  Hoe hoger je stijgt in de piramide, hoe kleiner en beperkter de 

niveaus worden. De maatregelen worden dan meer en meer gespecialiseerd. 

ICOBA werkte hierop verder in functie van agressie.10  

 

 

  

 
10 Bron: Icoba (2013) Tijd voor agressiebeleid. Werkboek voor medewerkers en beleidsmakers. 

Politeia. 
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De preventiepiramide binnen het KOC 

 

We gebruiken de preventiepiramide om ons agressiebeleidsplan op te bouwen. 

Vanuit en ondersteund door het algemeen pedagogisch kader vertalen we per 

niveau welke methodiek, kader of actie we inzetten ter preventie en hantering van 

agressie.  

 

We zetten hard in op preventie. Op niveau één, twee en drie doen we er alles aan 

om een crisis – en eventuele agressie – te vermijden. Preventie is ‘mislukt’/stopt, als 

de agitatie bij de cliënt start. Op dat moment treedt het crisisontwikkelingsmodel in 

werking en zetten we al onze middelen in om de curve om te buigen (“flatten the 

curve”). We spreken van corrigerende maatregelen en grijpen in op individueel 

niveau.  Dit is niveau 4 van de preventiepiramide.   

Op niveau 5 willen we vermijden dat de crisis zich herhaalt en ligt de focus op nazorg 

en herstel.   

Op het niveau van remediëring denken we na over wat we geleerd hebben binnen 

de vorige niveaus.  

 

5.1. NIVEAU 1: Positief leefklimaat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1 staat voor ‘fundamentele preventie’ of een algemeen 

leefkwaliteitsbevorderend klimaat. Dit niveau is fundamenteel voor een goed 

resultaat van welke preventiemaatregel ook.  

 

Het KOC kiest voor de uitbouw van een positief leefklimaat dat vertrekt vanuit het 

kader van nieuwe autoriteit en contextuele hulpverlening. Daarnaast levert 

psychisch en fysisch welbevinden een belangrijke bijdrage.  

 

Zowel LSCI, Rots en Water, SEO als PTV benadrukken een goede basishouding als 

uitgangspunt. Deze basishouding leunt heel sterk aan bij het gedachtengoed van 

nieuwe autoriteit.  
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5.1.1. Positief leefklimaat 
 

De orthopedagoog Kok (1992) stelt dat effectieve behandeling en leren voor de 

jongere alleen mogelijk is indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. De 

basisvoorwaarde om opvoeden en behandelen mogelijk te maken (basaal, de 

eerstegraads strategie) is een gestructureerd leefklimaat: veilig en begrenzend, 

vertrouwd, respectvol en waarderend. In het leefklimaat staan het vormgeven van 

relaties, omgaan met situaties en invloed en perspectief centraal. De pedagogische 

medewerkers geven hier dagelijks op een deskundige, uitnodigende, besliste en 

vriendelijke wijze samen met de jongeren vorm aan.  

Zo´n leefklimaat maakt behandeling in engere zin, het methodisch werken met een 

groep en erkende gedragsinterventies mogelijk en zinvol. Dit is wat Kok de 

tweedegraadsstrategie noemt. Wanneer de behandeling individueel van aard is, 

spreekt Kok van de derdegraads strategie.11 

We gebruiken de visuele voorstelling zoals ontworpen door de ‘Academische 

Werkplaats Leefklimaat’.12 

 

 

  

 
11 Vrij naar: https://www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/residentiele-

jeugdzorg/publicaties/leefklimaat.pdf 
12 Meer info op: https://votjeugdhulp.be/voorstelling-AWL 
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5.1.2. Nieuwe autoriteit 
 

Vanuit nieuwe autoriteit kiezen we voor een geweldloze grondhouding. Dit is voor 

ons essentieel voor de fundamentele preventie van agressie. Een geweldloze 

grondhouding is gebaseerd op vijf pijlers. Deze pijlers beïnvloeden elkaar en kan je 

ze niet los van elkaar zien:  

 

Aanwezigheid: als begeleider ben je expliciet aanwezig op de werkvloer. Hiermee 

geef je de cliënten/leerlingen de boodschap: “We zijn hier, we zijn je begeleiders en 

we geven niet toe en we geven je niet op”.  

We begeleiden niet “van achter het glas”. Tijdens directe cliënttijd zijn we letterlijk 

aanwezig bij de cliënten/leerlingen, fysiek én psychisch.  

Kan een cliënt/leerling om welke reden ook niet aanwezig zijn, dan zoeken we actief 

hoe we als begeleider wel aanwezig blijven: sms, briefje, telefoon… In deze acties 

stemmen we steeds af, minimaal met ons team.  

In de aanwezigheid zijn we afgestemd op de noden van de cliënt/leerling en 

houden we rekening met o.a. de emotionele leeftijd van de cliënt/leerling (SEO), het 

type hechting (contextueel kader) ...   

 

Zelfcontrole: “We hebben alleen maar controle over onszelf.” We laten de illusie van 

controle los. Dit betekent dat we onze focus verleggen van controle over de ander 

en/of zijn gedrag naar de controle over onszelf. Hiermee versterken we onszelf als 

begeleider, als team en als netwerk. Preventief zorgt dit ervoor dat we minder vlug in 

escalatie gaan. We zijn ons bewust van onze begeleidersstijl en hebben zicht op 

escalatieprocessen. We kiezen bewust voor de-escalatie en zoeken wat ons hierin 

kan helpen, individueel, als team en als netwerk. Vanuit deze zelfcontrole kunnen we 

stevig in onze positie gaan staan en een grens bieden aan de cliënt/leerling.   

  

Transparantie: We zijn transparant over onze acties en bedoelingen. Dit schept een 

veilig kader en vrijheid voor onszelf als begeleider, team, netwerk.  

We zijn ook transparant rond de thema’s agressie en angst. We maken ze 

bespreekbaar in de leefgroep en moffelen ze niet weg. Na een agressie-incident 

markeren we het agressief gedrag. We koppelen het gedrag los van de persoon. 

We houden rekening met de schaamte die eronder zit en bespreken het. Dit is niet 

wat zij willen en dat is niet wat wij willen. Het is geen taboeonderwerp.  Het brengt 

iets relationeels teweeg en dit benoemen we ook.  

 

Netwerk: Het in kaart brengen van een netwerk werkt preventief. Het netwerk omvat 

iedereen die direct en indirect bij de cliënt/leerling betrokken is. Dit wil concreet 

zeggen dat we van bij de intake beluisteren wie de belangrijke anderen zijn. Het is 

belangrijk dat we dit heel breed interpreteren. Hoe kleiner de cirkel, hoe groter de 

kans op escalatie van probleemgedrag. Hoe minder mensen betrokken zijn, hoe 

minder je je verbonden voelt met anderen, hoe minder draagkracht er is en hoe 

minder dingen in vraag worden gesteld. De zelfreflectie vermindert bij de 

cliënt/leerling en er is het risico dat de grenzen steeds verder worden verlegd.  

 

Relatie: We nemen de verantwoordelijkheid voor de relatie en houden daar in vol. 

Dat wil zeggen dat we inzetten op de relatie met voorgaande pijlers en ook samen 

met de cliënt/leerling zoeken naar herstel van relaties (zie curatieve maatregelen). 

Hierin kan een zelfaankondiging passen: waar engageren we ons voor als team.  
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5.1.3. Contextuele hulpverlening 
 

Als we een cliënt/leerling die we dagelijks begeleiden enkel zien als “een kind of 

jongere”, krijgen we in ons hoofd en ons handelen een “één op één relatie” waar 

het risico op strijd en agressie groter is.  

Het contextuele kader geeft de mogelijkheid om de cliënt/leerling in een breder 

kader te bekijken: in zijn context, in zijn ruimere geschiedenis, met zijn loyaliteiten, zijn 

lasten en krachten, zijn relatie met agressie doorheen zijn leven en/of 

intergenerationeel.  

Dit maakt enerzijds dat de cliënt/leerling zich beter begrepen voelt en we beter 

“aanwezig kunnen zijn” (link met nieuwe autoriteit) én dat we als hulpverleners 

minder vlug in een strijd verwikkeld raken.  

Daarvoor moeten we de feiten of de eerste dimensie kennen: wie is het kind of de 

jongere/volwassene en wat is zijn context (genogram): wat is zijn levensgeschiedenis 

en de hulpverleningsgeschiedenis (tijdslijn), wat maakt dat hij hier en nu in de 

leefgroep verblijft… Wat is zijn geschiedenis met “agressie”: komt hij uit een context 

met agressie? Sinds wanneer is hij agressief? Over wat gaat dit precies? … 

De tweede dimensie gaat over de psychologie: we kijken naar hoe de cliënt/leerling 

en zijn context omgaan met agressie. Welke overlevingsmechanismes gaan in 

werking? Hoe gaan we zelf als hulpverlener om met deze overlevingsmechanismes? 

Hoe worden wij als begeleider getriggerd door agressie? Wat zijn triggers voor de 

cliënt/leerling? Hoe kunnen we dit voorkomen en daarmee omgaan? Hoe kunnen 

we hier met hem samen een weg in afleggen? Wat is zijn hechtingsstijl? Hoe kunnen 

we daar als begeleider rekening mee houden?   

 

De derde dimensie gaat over de interacties. Wat is zijn ruimer netwerk: wie omringt 

de cliënt/leerling, zowel binnen als buiten de leefgroep en de school? Wie zijn de 

hulpbronnen? Hoe kunnen we ze preventief betrekken? Welke communicatiestijl 

gebruikt het gezin van herkomst?  

De vierde dimensie is die van de relationele ethiek waar de kennis van loyaliteiten, 

parentificatie, destructief recht en roulerende rekening helpen om het groter plaatje 

te zien en preventief te werken.  

• Loyaliteiten: de cliënt/leerling draagt in zijn hart zijn mama en zijn papa. 

D.w.z. dat hij zijn ouders op allerlei manieren kan beleven en daar zijn 

eigen unieke weg in moet gaan en dat wij als begeleiders steeds die 

intergenerationele geschiedenis in ons achterhoofd hebben en geen 

uitspraken of handelingen doen waardoor de cliënt/leerling deloyaal 

moet worden. Concreet wil dit zeggen dat we de cliënt/leerling een stevig 

anker bieden t.a.v. zijn thuiscontext door stevig te blijven staan. Het 

betekent ook dat we rekening houden met onzichtbare loyaliteit en 

loyaliteitsconflicten.  

• Meerzijdige partijdigheid: met deze grondhouding ben je als hulpverlener 

bereid om alle partijen in een groter kader te zien. Dit wil concreet zeggen 

dat we in onze omgang met elke cliënt/leerling rekening houden met zijn 

loyaliteiten en de afwezigen in ons achterhoofd houden. Daardoor bieden 

we hem een stevig anker.  
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• Parentificatie wil zeggen dat de cliënt/leerling verantwoordelijk wordt voor 

de behoeftes van zijn ouders. Het is een verantwoordelijkheid die niet past 

bij het kind-zijn. Hij krijgt impliciet of expliciet de schuld als hij de problemen 

niet kan oplossen en/of zijn geven nooit genoeg is. Hij leert daardoor meer 

geven dan goed voor hem is en kent de positie niet die eigen is aan zijn 

leeftijd.  Daardoor kan de cliënt/leerling een ongepaste positie innemen 

ten opzichte van de begeleiders. Als we dit gedrag als begeleider kunnen 

verklaren, wordt het een leerproces waardoor we minder vlug in strijd 

gaan.   

De vijfde dimensie is de ontische. Kan de cliënt/leerling keuzes maken, kan hij zich 

laten inspireren door nieuwe denkbeelden, patronen, …? Kan hij de invloed van de 

begeleiders toelaten en verbinding maken met ruimere zaken dan zijn context? 

Gezinsgesprekken, gesprekken met de jongere rond zijn context en agressie, 

gesprekken met de ruimere context die o.a. agressie intergenerationeel in kaart 

brengen, het ruimere plaatje bekijken, huidig grensoverschrijdend gedrag 

bespreekbaar maken… werken preventief zowel voor de begeleider als de 

cliënt/leerling. 
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5.1.4. Welbevinden 
 

Psychisch en fysisch welbevinden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een 

gezonde geest huist in een gezond lichaam. Zoeken naar een positieve uitlaatklap 

bij spanning en frustratie draagt bij tot preventie van agressie. We denken hierbij aan 

voldoende slaap, gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging.  

Lichaamsbewustwording is ook belangrijk in het voorkomen of verminderen van 

sociale problemen. 

Binnen de algemene preventiemaatregelen kunnen we ook maatregelen nemen op 

infrastructureel en organisatorisch vlak. We denken hierbij aan het creëren van 

aangename en veilige leefruimtes, voldoende bewegingsruimte, individuele 

slaapkamers, bewuste compartimentering, gebruik van open ruimte, natuur, 

sportfaciliteiten… Maar ook efficiënte personeelsinzet en gerichte vorming. 

We moeten ons bewust zijn van de omgevingsfactoren die kunnen zorgen voor 

frustratie en de hulpverlener moet zich bewust zijn van zijn eigen visie, uitingsvormen 

en hanteringsvaardigheden in het omgaan met agressie. De hulpverlener moet 

methodisch kunnen handelen en controle houden over zijn emoties. Een 

respectvolle benadering bij agressie-incidenten is minstens even belangrijk dan het 

type interventie. Hierin zien we de link met ‘relatie’ binnen NA.  
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5.2. NIVEAU 2: Algemene preventie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene preventie is gericht op risico’s voorkomen. Op dit niveau willen we de 

cliënten/leerlingen, begeleiders, ouders en de voorziening versterken, meer 

draagkracht geven en stimuleren tot (volgehouden) positief gedrag. We kijken naar 

algemene preventie vanuit Nieuwe Autoriteit, SEO en Rots en Water en maken 

bewuste keuzes voor methodieken in ons handelen. 

 

5.2.1. Nieuwe autoriteit 
 

Vanuit het kader van nieuwe autoriteit kiezen we op dit niveau voor 2 methodieken 

die helpen om meer draagkracht te creëren en teams en netwerken te versterken.  

Mandjes: als we ons op alle problemen, irritaties rond de cliënten/leerlingen richten, 

komen we heel snel in een strijd terecht. In die zin is het belangrijk dat we samen als 

team op een rijtje zetten wat we prioritair vinden en wat nu niet aan de orde is. We 

doen dit aan de hand van “de mandjes”.  

Mandje 1 bevat de vervelende gewoontes. Als de cliënt/leerling agressief gedrag 

stelt en je valt over elke vervelende gewoonte dan kom je heel snel in een strijd. We 

lijsten deze gewoontes op en kiezen ervoor om de verwachtingen die er tegenover 

staan tijdelijk te schrappen. Wat niet uitsluit dat je aangeeft: “het is hier de gewoonte 

dat, de afspraak hier is dat … “We gaan echter niet in strijd. Dit is 60 % van de 

gedragingen.  

Mandje 2 bevat gedrag waarover we willen onderhandelen of flexibel mee willen 

omgaan. Dit is 30% van de gedragingen.  

Mandje 3 bevat gedrag dat we niet toelaten: agressief gedrag, druggebruik… 

Maximum drie “A” regels. Dit is 10% van de gedragingen. Bij dit gedrag gaan we 

eenzijdig kijken hoe we ons kunnen verzetten.    

Door dit samen met het team in kaart te brengen, versterken we onszelf als team. 

We weten heel duidelijk waar de grenzen liggen en hoe we ermee om zullen gaan.   

Escalatie – de-escalatie: we zijn ons bewust van symmetrische en complementaire 

escalaties en willen hier niet in meestappen. We kiezen om het ijzer te smeden als 

het koud is. Dat wil enerzijds zeggen dat we niet direct reageren en anderzijds dat 

we erop terugkomen vanuit een gedragenheid van ons team.   
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5.2.2. SEO 
 

Vanuit het kader van SEO bieden we aan cliënten/leerlingen een leefgroeps- en 

klasklimaat waarin ze zich goed voelen. Dit houdt in dat begeleiders voortdurend 

aanvoelen wat elk op emotioneel gebied nodig heeft en dat ze hun ondersteuning 

daarop afstemmen. Dat heet sensitieve begeleiding: de fictieve draad tussen 

begeleider en cliënt. Begeleiders voorkomen zo agressief gedrag door tijdig in te 

spelen op de emotionele noden. Dit sluit aan bij ‘aanwezigheid’ binnen nieuwe 

autoriteit. Als begeleider zijn we psychisch en fysiek echt aanwezig bij onze cliënten 

en stemmen we onze zorg af op hun emotionele ontwikkeling. 

 

5.2.3. Rots en water  
 

Binnen R&W kiezen we voor het organiseren van groepstrainingen. De methodiek 

richt zich specifiek op cliënten/leerlingen en heeft als doel lichaamsbewustwording, 

communicatieve sociale vaardigheden en welzijn te vergroten. Hun zelfkennis, 

zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen groeit hierdoor. Mentale kracht en 

beheersing ontwikkelen zich. 

Het geeft ook taal, niet alleen aan de cliënten/leerlingen, maar ook aan 

begeleiders. Op deze manier benaderen we agressie breed en positief en kunnen 

we risico’s voorkomen. 

R&W benadrukt normen en waarden. Net als binnen nieuwe autoriteit, beperken we 

het aantal regels. We stellen 3 duidelijke regels voorop: 

• We hebben respect voor mekaar  

• We doen mekaar geen pijn (ook niet met woorden) 

• We houden ons aan de afspraak 

De kracht van Rots en Water is de ‘Mentale kracht’ die wordt ontwikkeld door fysieke 

oefeningen: gronden, centeren en focussen. Wat we leren bij R&W, wordt onze 

levenshouding en geven we door in onze omgeving en ook hierbuiten (sportclub, 

buurt...).  

We oefenen ons in het verbinden met anderen, in het opkomen voor onszelf en 

eventueel voor een andere. We leren om bewuste keuzes te maken voor onszelf, bij 

een incident, een conflict, een frustratie…  

Daarnaast zetten we ook in op sociale en communicatieve vaardigheden. 

Dit doen we door oefeningen rond verschillende thema’s: 

• Zelfbeheersing: niet inhouden van energie, maar beheersen en richten 

• Zelfreflectie: kunnen nadenken over eigen handelingen, keuzes en 

gevolgen 

• Zelfvertrouwen: weten dat je jezelf onder controle hebt en je handelingen 

kunt aanpassen, mogelijkheid tot gevoel van eigenheid te kunnen 

ontwikkelen 

• Grenzen aangeven 
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5.3. NIVEAU 3: Specifieke preventie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 3, de specifieke preventie, zijn de maatregelen die specifieke problemen 

voorkomen. Ze richten zich, zoals bij niveau 2, op de aanpak van risico- of 

probleemsituaties. De antwoorden op de problemen zijn, in tegenstelling tot de 

niveaus 1 en 2, probleemgericht.  

De focus ligt nog altijd op preventie, net zoals in de vorige niveaus. We doen er alles 

aan om te vermijden dat de cliënt/leerling in de opstartfase binnen het 

crisisontwikkelingsmodel terecht komt en de agitatie zal stijgen. 

 

5.3.1. Nieuwe autoriteit: geweldloos verzet 13 
 

Doel 

Het doel van Geweldloos Verzet is om een einde te maken aan het agressieve en 

destructieve gedrag van het kind zonder dat dit tot escalatie leidt.  

 

Doelgroep  

Oorspronkelijk was Geweldloos Verzet bedoeld voor gezinnen met kinderen en 

adolescenten die agressief en destructief gedrag vertonen. Ondertussen wordt de 

methodiek ook ingezet bij andere doelgroepen (vb. schoolweigeraars, 

internetmisbruikers, kinderen met angstproblemen) en in andere settings (scholen, 

residentiële instellingen).  

 

Aanpak  

Geweldloos Verzet kenmerkt zich door de volgende principes:  

• Een duidelijke stellingname tegen geweld, risicovol gedrag en antisociaal 

gedrag  

• Het absoluut vermijden van fysieke of verbale agressie  

Een heldere en stevige aanwezigheid door ouders, begeleiders en ruimer netwerk is 

in deze visie het belangrijkste middel om de relatie met het kind te verbeteren. Via 

een serie handelingen breng je de boodschap dat je niet langer bereid bent om op 

deze voet voort te gaan en je alles zal doen dat in je vermogen ligt om de situatie te 

veranderen, behalve het kind fysiek of verbaal aanvallen.  

 
13 Bron: http://tijdvooragressiebeleid.be/test/wp-content/uploads/2013/06/Geweldloos-

Verzet.pdf 

http://tijdvooragressiebeleid.be/test/wp-content/uploads/2013/06/Geweldloos-Verzet.pdf
http://tijdvooragressiebeleid.be/test/wp-content/uploads/2013/06/Geweldloos-Verzet.pdf
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De principes van Geweldloos Verzet worden geconcretiseerd in een 7-tal 

interventies en starten met een aankondiging.  

• De aankondiging: via een door het netwerk gedragen en geschreven brief 

duidelijk aangeven dat je het gedrag van het kind niet langer accepteert en 

dat je mensen uit de omgeving zal informeren en om hulp zal vragen.  

• De sit-in/oplossingsverzoek: de ouders of begeleiders vatten post in de kamer 

van de cliënt/leerling en geven aan daar te blijven wachten tot de 

cliënt/leerling met een oplossing komt voor het probleemgedrag.  

• Het doorbreken van geheimhouding: je schakelt helpers, bemiddelaars en 

publieke opinie in.  

• De telefoonronde: wanneer het kind te laat thuiskomt, niet aangeeft waar hij 

is of wegloopt neem je systematisch telefonisch contact op met een lijst 

contactpersonen van het kind.  

• Volgen: door hun kind lijfelijk te volgen wanneer het wegloopt, te laat 

thuiskomt of met verkeerde vrienden omgaat laten ouders zien dat ze 

vastbesloten zijn het contact te behouden en aanwezig te blijven in het leven 

van het kind.  

• De staking: zet je in na een bijzondere crisis, in aanwezigheid van zoveel 

mogelijk helpers en duurt gemiddeld zo’n drie dagen. Tijdens de staking 

sluiten de ouders zich samen met het kind op in huis om een oplossing te 

vinden voor het probleemgedrag.  

• Bevelen weigeren: ouders stoppen om dingen te doen waartoe ze zich 

gedwongen voelen en nemen activiteiten weer op waarvan ze het gevoel 

hadden dat die hun verboden werden.  

• Verzoeningsgebaren: het uiting geven van waardering en respect voor het 

kind, het geven van een symbolisch cadeautje, het plannen van een 

gezamenlijke activiteit, … 

 

5.3.2. SEO 
 

Het kader van SEO en de inschaling kan een andere kijk bieden op de 

cliënten/leerlingen die regelmatig agressief gedrag stellen. Wat zit er achter het 

agressief gedrag en hoe kunnen we hier in de toekomst beter op inspelen? Door de 

cliënt/leerling in te schalen begrijp je het gedrag beter en krijgt het team 

specifiekere tips naar wat de cliënt/leerling op welk moment nodig heeft om 

escalatie te voorkomen. Dit verschilt binnen de 5 fasen van de emotionele 

ontwikkeling.  

Ook binnen niveau 4 en 5 van de preventiepiramide is de info uit de inschaling 

bruikbaar. Welke corrigerende en curatieve maatregelen zijn helpend binnen welke 

fase? Kan de cliënt/leerling leren uit een straf? Wie geeft best een boodschap en op 

welke manier? Wat kan de cliënt/leerling aan op vlak van eigen 

verantwoordelijkheid nemen na een incident?  
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5.3.3. Signaleringsplannen 
 

Een signaleringsplan is een hulpmiddel om in een vroeg stadium een 

(agressie)aanval te herkennen en te voorkomen. Het omschrijft wat de persoon met 

beperking, zijn omgeving en/of hulpverleners kunnen doen om een crisissituatie te 

voorkomen. 

Dergelijk plan bevat minstens: 

• De concrete omschrijving van signalen of vroege voortekenen 

• De mogelijke acties of stabiliserende maatregelen in de verschillende fasen 

(bv. vluchtroutes, waarvan komt cliënt tot rust, …) 14 

• Wat de cliënt/leerling (indien de persoon zelf hiertoe in staat is) of zijn 

omgeving kan doen 

• Wat hulpverleners kunnen doen.  

 

Het plan wordt opgemaakt in samenspraak met de cliënt/leerling in kwestie en is 

gekend door het ganse zorgteam waar het kind verblijft.  

Het signaleringsplan is gebaseerd op het crisisontwikkelingsmodel.  

 
14 Inspiratie voor de concrete invulling hierbij vind je op www.rustbox.be en 

www.conflictenhelden.be 

http://www.rustbox.be/
http://www.conflictenhelden.be/
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5.4. NIVEAU 4: Corrigerende maatregelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 4 met de curatieve maatregelen is het meest specifieke niveau... Het gaat 

erom, eens de cliënt/leerling in het crisisontwikkelingsmodel terecht komt – hoe klein 

of hoe groot de agitatie ook is, de gevolgen zo goed mogelijk te beperken. De 

aanpak richt zich tot het ombuigen van de curve.  

 

5.4.1. (Non-)verbale agressiehantering15 
 

Mensen reageren op elkaar. We gebruiken hiervoor allerlei vormen van 

communicatie: woorden, stemgebruik, de manier van kijken, gedrag, houding.  

Bij het omgaan met mensen die agressief gedrag stellen, is onze eigen manier van 

communiceren belangrijk, omdat ons eigen gedrag een reactie uitlokt bij de ander 

en andersom (agressie kan agressie uitlokken). Door je eigen manier van 

communiceren goed te kennen (en te kiezen) kun je er beter mee omgaan. 

In onze verbale en non verbale communicatie houden we steeds de basispijlers van 

nieuwe autoriteit in gedachten: (echte) aanwezigheid, zelfcontrole, transparantie, 

netwerk en relatie. 

  

 
15 Vrij naar https://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/agressie/verbale-en-non-

verbale-communicatie.html  

https://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/agressie/verbale-en-non-verbale-communicatie.html
https://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/agressie/verbale-en-non-verbale-communicatie.html
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De-escalatie16 

Non-verbale en verbale communicatie spelen een duidelijke rol tijdens je interventie 

naar aanleiding van agressie. Praat met de agressor en gebruik bewust (non)-

verbale technieken. Grijp in zonder zelf geweld te gebruiken. Dit veronderstelt 

deskundigheid op emotioneel en communicatief vlak:  

• Bewust omgaan met eigen lichaamstaal  

• Eigen emoties en angst erkennen, beheersen en constructief hanteren  

• Assertieve communicatiestijl  

• De-escalerende technieken (ombuigtechnieken, verrassende wendingen, 

humor…) 

• Verbale methodieken (geweldloze communicatie, LSCI…) 

 

Situationeel bewustzijn 

Bij situationeel bewustzijn komt het erop neer dat je zoveel mogelijk belangrijke 

informatie verzamelt om een zo goed mogelijk beeld op te bouwen van je 

omgeving en je eigen positie daarin. Neem dit als vertrekpunt van een continue 

risicoanalyse, zowel infrastructureel (waar bevind ik me m.b.t. mijn omgeving, waar is 

de uitgang), als situationeel (vormt iets een bedreiging, heb ik ondersteuning…). 

Deze analyse van de omgeving en situatie ondersteunt je handelen en helpt goede 

en effectieve acties te ondernemen binnen een gegeven situatie, met de nadruk op 

preventie en veiligheid. (Situatie mijden, ontmijnen, bijsturen of gepast aanpakken)  

Enkele voorbeelden van het toepassen van dit situationeel bewustzijn: 

• Je stabiliteit en veiligheid optimaal verzekeren door de ‘veiligheidshouding’ 

toe te passen. 

• Voldoende ‘afstand’ bewaren tegenover de agressor bij gerichte agressie. 

• Oog houden voor een ‘vluchtweg’ (Waar is de deur?). Inrichting van 

leefgroepsruimtes, bureaus, therapielokalen... 

• De cliënt/leerling benaderen met een ‘open’ houding (geen agressie 

uitlokken) 

• Anticiperen op mogelijke risico’s (agressieve cliënt, potentieel conflict) 

• Je bewust zijn van zowel ondersteuningsmogelijkheden (collega’s) als 

bedreigingen (onrustige cliënt/leerling) 

 

5.4.2. LSCI 
 

LSCI stimuleert de cliënt/leerling connectie te houden met de realiteit. De begeleider 

ondersteunt via deze gespreksmethodiek het denkpatroon en streeft zo naar 

erkenning en inzicht bij de cliënt/leerling. Op deze manier kan je binnen de opbouw 

van een crisis de-escalerend werken, óf, kan je ná de crisis werken naar inzicht en zo 

naar het beperken van de kans op recidive.  

Tools als het ‘zes fasen model’ en de ‘conflictcyclus’ zorgen voor concrete 

 
16 Bron: 

https://www.icoba.be/media/docs/Info%20over%20agressie/(Non)verbaleinterventie.pdf 

en ook syllabus ‘Verbale agressiehantering 2010’ van Jeroen Cottenie 

 

https://www.icoba.be/media/docs/Info%20over%20agressie/(Non)verbaleinterventie.pdf
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handvaten bij het voeren van gesprekken in en na crisissituaties. Een houvast voor 

zowel de cliënt/leerling als de betrokken begeleider op stressvolle momenten.  

LSCI als de-escalatie techniek voor een situatie zet vooral in op ontlading (richting 

geven van reeds aanwezige boosheid), de conflictcyclus en de tijdslijn. Je helpt de 

cliënt/leerling enerzijds ontladen, anderzijds stimuleer je hem ook om contact te 

houden met de realiteit en de feiten, als tegengewicht aan de heersende emoties. 

Eventueel kan je aansluitend al naar inzicht en nieuwe vaardigheden werken. 

Mogelijks is het in deze fase nog wat vroeg. De verdere fasen vinden doorgaans 

meer hun plaats in niveau vijf van de preventie piramide, de ‘curatieve 

maatregelen’.   

 

Zes fasenmodel17 

1. Ontlading: Omdat de interventie start op het moment van de crisis, is de 

eerste stap aandacht geven aan de overweldigende emoties bij de 

cliënt/leerling, voordat je meer beroep kan doen op meer rationelere 

processen. 

2. Tijdlijn: Het begrijpen van het verhaal van de cliënt/leerling over de crisis is 

essentieel om samen verder te komen, het concept van de conflictcyclus 

helpt bij het verhelderen van dit verhaal. 

3. Centraal thema: De kern van wat er misging in het verloop van 

deze gebeurtenissen biedt aanknopingspunten voor alternatieve oplossingen 

4. Inzicht: Het samen begrijpen en inzicht krijgen in de essentie van deze crisis en 

het destructieve gedragspatroon dat de cliënt/leerling in zijn greep houdt, 

geeft draagvlak voor het verkennen van andere gedragsmogelijkheden in 

soortgelijke situaties .  

5. Nieuwe vaardigheden: Een concreet plan maken en oefenen voor alternatief 

gedrag, in voor de cliënt/leerling haalbare stapjes, zodat hij positieve 

ervaringen kan op doen in plaats van nieuwe crisissituaties door herhaling van 

het destructieve gedragspatroon.   

6. Transfer: De interventie vindt plaats in de Life Space van de cliënt/leerling, 

daarom kijk je aan het eind hoe hij de draad van zijn dagelijkse situatie weer 

op kan pakken, en welke steun hij nodig heeft om zijn plan tot uitvoer te 

brengen.  

 

  

 
17 http://www.lsci.nl/WatIs.htm 

http://www.lsci.nl/WatIs.htm
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De conflictcyclus 

LSCI werkt met de conflictcyclus:  

• Een gebeurtenis lokt stress uit bij de cliënt/leerling;  

• Wat aanleiding geeft tot gevoelens en angst;  

• Daarop volgt (vaak negatief) gedrag van de cliënt/leerling;  

• Wat op zijn beurt (negatieve) reacties van anderen uitlokt;  

• Die weer als een bron van stress kunnen worden ervaren.  

Als deze conflictcyclus verschillende keren na elkaar wordt doorlopen komt men in 

een crisis terecht. 
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5.4.3. PTV-technieken 
 

In fase 3 van het crisisontwikkelingsmodel, de crisisfase, is er sprake van destructief 

gedrag, gewelddadig gedrag naar personen, materiaal, zichzelf. Grenzen stellen 

heeft geen effect meer. Met PTV krijg je een agressieve cliënt/leerling fysiek onder 

controle en kan je hem eventueel naar een veilige ruimte (eigen kamer, TAVA…) 

overbrengen. De technieken laten toe dit te doen binnen een zo sereen mogelijke 

sfeer om de hulpverleningsrelatie zo min mogelijk te schaden.  

De toepassing van PTV moet steeds goed afgewogen worden in functie van de 

veiligheid van de cliënt/leerling en de zich voordoende omstandigheden (plaats, 

mate van dreigend gevaar…). De veiligheid van alle betrokkenen staat steeds 

centraal. Materiële schade weegt niet op tegen het lichamelijk risico voor de 

medewerker bij een interventie. Loopt de cliënt/leerling zelf lichamelijk risico zijn 

eigen handelen, kan een interventie op zijn plaats zijn.   

In elk geval blijft PTV een uitzonderlijke maatregel. Het is een intensieve vorm van 

hulpverlening en ingrijpende interventie voor de cliënt/leerling waar preventieve 

maatregelen niet volstonden. We noemen het dan ook een ‘zorg-interventie’. Door 

intense nabijheid en het bieden van grenzen tracht je de situatie te beveiligen, de 

escalatie om te keren en rust te bieden.  

Je biedt in de eerste plaats zorg door aanwezig te zijn, zonder fysieke tussenkomst. 

(Zie ook de vijf pijlers van NA). In de tweede plaats waak je erover dat de fysieke en 

emotionele integriteit van de cliënt/leerling en zijn omgeving zoveel mogelijk 

gevrijwaard blijven. 

 

 

 

  



31 
 

5.5. NIVEAU 5: Curatieve maatregelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In niveau 5 ligt de focus op herstel. Je probeert ‘schade’ te herstellen.  

Nazorg en herstel zijn eindpunt én beginpunt. Goede opvang helpt betrokkenen de 

draad weer op te nemen. Tegelijk is het een kans om te leren en preventieve 

maatregelen te formuleren. Kortom: opvang, nazorg en herstel maken de cirkel 

rond. Daarom zijn het essentiële stappen in een integraal agressiebeleid. 

 

5.5.1. PTV (Crisisontwikkelingsmodel)  

 

In fase vier is de rust teruggekeerd. Er is soms sprake van nasleep door schade of 

schuldgevoelens. Het is het moment waarop iemand terug kan kijken op de situatie 

(reflectie). Er is sprake van ontspanning en evenwicht kan terugkeren. Toch gebeurt 

reflectie vaak niet vanzelf. Doe dit samen met de cliënt/leerling. We maken ook tijd 

voor een debriefing met betrokken medewerkers.   
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5.5.2. LSCI 

 

In fase vier van het crisisontwikkelingsmodel is de rust teruggekeerd. Je kan met de 

cliënt/leerling werken richting inzicht en nieuwe vaardigheden.  

In LSCI zitten we bij de drie laatste fasen van het Zes Fasenmodel:  

- Inzicht 

- Nieuwe vaardigheden 

- Transfer 

De cliënt/leerling kan benoemen hoe de situatie is ontstaan, is bereid te werken aan 

nieuwe manieren van omgaan met dergelijke omstandigheden en is in staat terug 

aan te sluiten bij zijn leefomgeving. Een eventueel herstel kan hier plaats hebben. 

Typisch aan LSCI is dat elke afgeronde interventie een onderdeel is van een proces 

van zelfontwikkeling en inzicht in zijn eigen gedrag. Een soort ‘positieve 

conflictcyclus’, waarbij gedrag zich constructief ontvouwt, in plaats van destructief.  

Het werken aan inzicht en nieuwe vaardigheden is een proces van constante 

remediëring op basis van vorige LSCI-interventies, waarbij de fase van transfer 

onlosmakelijk verbonden is met het functioneren van de cliënt/leerling in de 

toekomst. Doorgaans doorloopt men een aantal keer eenzelfde ‘soort’ conflict 

vooraleer inzicht en nieuwe vaardigheden zich internaliseren, waarmee conflict 

veroorzakend gedrag vermindert en verdwijnt om plaats te maken voor positief 

gedrag. Hiermee verbindt LSCI-niveau 5 van de preventiepiramide, ‘de curatieve 

maatregelen’, naadloos met niveau 1, ‘positief leefklimaat’. 

 

5.5.3. Rots en Water 

 

Binnen rots en water is reflectie mogelijk. Je stel vragen als: heb je bewust gekozen 

voor een harde onwrikbare rotshouding of beweeglijke verbindende waterhouding? 

Je bevestigt gebruikte, verworven en geïntegreerde stappen en reikt eventueel 

werkpunten en valkuilen aan. 

 

5.5.4. Nazorg 

 

In niveau 5 krijgt nazorg voor personeel en cliënten/leerlingen een prominente 

plaats. We registreren impact bij medewerkers na een agressie-incident om van 

daaruit gepaste nazorg te organiseren. 

De impact van agressie op het slachtoffer hangt van veel factoren af. O.a. de ernst 

van het incident, het onverwachte karakter van de situatie en de draagkracht van 

de betrokkenen. Meestal is het niet nodig om direct therapeutische begeleiding in te 

schakelen. Mensen hebben een groot zelf-herstellend vermogen en zijn vaak goed 

in staat om zelf de schok te verwerken. Belangrijk is om de betrokkenen te 

ondersteunen bij deze natuurlijke verwerking.  

Gevolgen van agressie 18 

Voor slachtoffers en getuigen  

 
18 Vrij naar http://tijdvooragressiebeleid.be/test/wp-content/uploads/2013/06/Oewist-

brochure-voor-hulpverleners.pdf 
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Een agressie-incident meemaken kan diep raken. De impact is afhankelijk van:  

• De (on)voorspelbaarheid, duur en ernst, (on)mogelijkheid om de situatie te 

beïnvloeden, herhaling… van het incident zelf 

• Het stressniveau, mogelijk schuldgevoel en schaamte, eerdere ervaringen, 

draagkracht… van de persoon zelf 

Mogelijke gevolgen voor slachtoffer en getuigen op korte en middellange termijn: 

lichamelijk, gedragsmatig en emotioneel 

Bij mensen met een laag cognitief niveau zie je vaak volgende gedragingen 

opduiken naar aanleiding van een agressie incident:  

• Heel druk en uitbundig doen  

• Om kleinigheden huilen of boos worden  

• Verlies van vaardigheden zoals eten, praten, zindelijkheid  

Al deze gevolgen zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis.  

• Houden ze langer dan zes weken aan, dan kunnen ze wijzen op een 

verstoorde verwerking.  

• Wie langer dan drie maanden last ondervindt van bovenstaande reacties 

heeft professionele begeleiding nodig.  

Gevolgen voor daders: lichamelijk, gedragsmatig en emotioneel 

 

Opvang  

Onder opvang verstaan we het ondersteunen van slachtoffers, getuigen en ook 

daders direct na het incident. Een goede eerste opvang zorgt ervoor dat mensen 

verder kunnen. Je laat ze hun verhaal vertellen. Zo krijgen ze vat op wat er gebeurd 

is. Verwittig ook familieleden of vrienden. Mobiliseer hun steun.  

Zo’n eerste opvanggesprek kan iedereen in principe. Geef vooral praktische steun 

en maak de feiten niet erger dan ze zijn. Zorg er anderzijds ook voor dat je niet 

minimaliseert. 

Mogelijke vragen tijdens een opvanggesprek: 

• Wat is er gebeurd?  

• Hoe voelde je je?  

• Hoe voel je je nu? 

 

Nazorg 

Nazorg vindt later plaats. Goede nazorg houdt in dat je een aantal gesprekken 

houdt met slachtoffers of getuigen om hen te helpen de agressie een plaats te 

geven. In tegenstelling tot opvang vergt dit enige expertise en verloopt het 

gefaseerd. Een vaak gebruikt model is het driegesprekken model.  

1) In een eerste gesprek reconstrueer je samen met het slachtoffer de gebeurtenis. 

Wat is er exact gebeurd, wat dacht je, hoe voelde je je. Dit gesprek houd je best 

ongeveer drie dagen na het incident.  
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2) Ongeveer drie weken daarna plan je een tweede gesprek. Hierin ga je na of 

slachtoffers nog lichamelijk of psychologisch last hebben van het incident. Vertel hen 

dat dit normaal is en dat ze zich daar geen zorgen over moeten maken. 

Schokkende gebeurtenissen kunnen immers veel gevolgen hebben. Pas als die 

gevolgen langer dan een maand aanhouden, verhoogt de kans op een slechte 

verwerking. Nu bespreek je ook hoe mensen het incident verwerken. Is dat door er 

veel over te praten? Of sporten en tekenen ze het van zich af? Er zijn veel 

verschillende manieren om op een goede manier een incident te verwerken. Gaat 

iemand emoties uit de weg, dan wijst dit op mogelijke moeilijkheden bij het 

verwerken.  

3) Drie maanden na het incident houd je een afrondende bijeenkomst. Dit dient om 

na te gaan of en hoe het slachtoffer de agressie achter zich kan laten. Is dit nog niet 

gelukt? Denk dan aan doorverwijzing. 

Opvang en nazorg na een incident zijn ook nodig voor de dader. Tenminste als het 

gaat om agressie vanuit frustratie of vanuit een ziektebeeld. Bij instrumentele 

agressie is vooral herstel van belang. 

Herstel19  

De schade die een slachtoffer van een agressie-incident oploopt kan zowel 

materieel, fysiek, relationeel als emotioneel zijn. Materiele en fysieke schade zijn 

objectief vast te stellen. Emotionele en relationele schade zijn altijd subjectief. Herstel 

is het proces dat het slachtoffer erkent in de geleden schade en die probeert recht 

te zetten. Dit gebeurt door communicatie tussen slachtoffer en dader. Een wil tot 

overleg bij beide partijen is dan ook noodzakelijk. Afgedwongen herstel werkt niet. Bij 

vaststaande methodes zoals herstelbemiddeling of herstelgericht groepsoverleg is er 

steeds een neutrale bemiddelaar die zijn persoonlijke normen en waarden op de 

achtergrond houdt. Het slachtoffer beslist wat de schade voor hem inhoudt.  

  

 
19 Inspiratie kan je vinden op www.sorrybox.be 
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5.6. REMEDIËRING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we vanuit het systeemdenken kijken naar de preventiepiramide, zien we dat elk 

niveau van de preventiepiramide een ander niveau beïnvloedt. Elke toepassing van 

een methodiek heeft zijn invloed op de betrokken cliënten/leerlingen, de betrokken 

medewerkers, op de teams en zo op de organisatie. Hierdoor komt een 

veranderingsproces op gang dat alle niveaus in beweging zet. 

Het is belangrijk om, binnen een grote organisatie als het KOC, deze remediëring 

structureel in kaart te brengen. De remediëring is onderdeel van evaluatie van het 

agressiebeleidsplan. We toetsen doelstellingen langs deze weg telkens af aan de 

realiteit.  

We zien hierin een belangrijke rol weggelegd voor alle medewerkers. Zij kunnen, 

beter dan wie ook, aanvoelen wat werkt en wat niet. Zij kunnen aan de 

referentiemedewerkers, leidinggevenden, vormingsmedewerkers feedback geven 

over de noden en effecten van de kaders en methodieken. Begeleiders passen de 

methodieken actief toe. Leidinggevenden monitoren en volgen op wat we eruit 

leren. Zij geven feedback aan de verantwoordelijken, die instaan voor mogelijke 

verandering en bijsturing.  
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5.7. NIVEAU 0: SAMENLEVING IN HAAR SOCIALE, POLITIEKE EN ECOLOGISCHE 

DIMENSIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 0 wijkt enigszins af van de andere niveaus omdat het minder ingrijpt op 

operationeel niveau. Toch is het belangrijk dat we deze onderlaag niet 

onderschatten. 

Als voorziening willen we onze stem laten horen binnen overlegstructuren en 

adviesorganen buiten onze voorziening. Op die manier kunnen we vanuit onze visie 

bijdragen tot een maatschappelijk debat waarbij preventie en het minimaal gebruik 

van vrijheidsbeperkende maatregelen een belangrijk onderdeel zijn. We kunnen 

onze ervaringen en expertise uitdragen naar andere voorzieningen. 

We willen benadrukken dat naast onze aanpak naar cliënten ook de zorg voor 

medewerkers binnen dit debat centraal staat. Ook hier hebben we als voorziening 

een belangrijke signaalfunctie naar het beleid. 

We stellen ons als voorziening ook open voor nieuwe expertise. We laten ons 

ondersteunen door ICOBA en andere experten. We volgen tendensen en pikken op 

wat een meerwaarde voor de voorziening kan zijn.  

We trachten voldoende middelen binnen te halen en in te zetten om dit 

agressiebeleidsplan te realiseren (VIPA-dossiers in kader van agressie, projecten…). 
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DEEL 2: Plan 2025 
 

Inleiding 
 

Vanuit een autoritaire opvoedingsvisie is afzonderen vaak een laatste middel om 

bepaald gedrag bij cliënten/leerlingen af te dwingen of te stoppen. In sommige 

gevallen wordt afzondering gebruikt als straf. Iets wat tot op de dag van vandaag 

gebeurt. Wie een cliënt/leerling afzondert heeft hier het laatste woord. Zelfs binnen 

degelijk uitgewerkte procedures blijft afzonderen een middel dat met de juiste 

formuleringen vaak te rechtvaardigen is.   

 

Volgens artikel 45 van het kwaliteitsdecreet20 kunnen we slechts drie redenen 

aanwenden om over te gaan tot afzonderen: 

- Wanneer het gedrag van de cliënt/leerling risico’s inhoudt voor de eigen 

fysieke integriteit; 

- Wanneer het gedrag van de cliënt/leerling risico’s inhoudt voor de fysieke 

en/of psychische integriteit van andere cliënten/leerlingen of van 

medewerkers;  

- Wanneer de cliënt/leerling materiaal, meubilair of infrastructuur vernielt. 

 

In 2019 gingen we binnen KOC Sint-Gregorius 838 keer over tot het afzonderen van 

cliënten in TAVA. 

We zijn ons binnen de werkgroep agressie bewust van het feit dat we steeds binnen 

de bestaande kaders handelen en willen geen uitspraken doen over casussen in het 

bijzonder. We vinden het echter wel onze plicht om te wijzen op de 

verantwoordelijkheid die elke medewerker draagt en op de vaak onderschatte 

impact van afzonderingen op kinderen en jongeren en de relatie met hun 

begeleiders. Daarnaast willen we ook de organisatie wijzen op haar 

verantwoordelijkheid in het uitzetten van een inhoudelijk en infrastructureel plan om 

ervoor te zorgen dat er voldoende alternatieven voorhanden zijn. 

Veel van onze cliënten die agressief gedrag stellen hebben negatieve 

jeugdervaringen en ervaringen van afwijzing. Hun gedrag camoufleert vaak een 

enorm verdriet en angst. Hoe vanzelfsprekend is het dan dat we kiezen voor de 

totale afwijzing die een afzondering is als antwoord op dat gedrag… ook al is het 

‘maar voor tien minuten’?! 

Ook pedagogische inzichten zijn onderhevig aan voortschrijdend inzicht en 

verandering. Binnen een steeds breder wordende wetenschappelijke consensus 

moeten we ons de vraag durven stellen of afzonderen echt het juiste antwoord is op 

dergelijk gedrag. Veiligheid van de cliënten/leerlingen en hun begeleiders moet 

steeds een hoge prioriteit krijgen. Dit wil echter niet automatisch zeggen dat 

opsluiting (ook al is het voor korte duur) het enige redmiddel kan zijn. We moeten de 

 
20 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1020146&param=inhoud&AID=11

33663  

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1020146&param=inhoud&AID=1133663
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1020146&param=inhoud&AID=1133663
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emotionele en relationele schade, zowel bij cliënten/leerlingen als bij begeleiders 

mee in de balans durven leggen en afwegen tegen potentiële veiligheidsrisico’s. 

De mogelijkheid om cliënten/leerlingen af te zonderen willen we behouden omdat 

er in bepaalde situaties geen alternatieven zijn om de fysieke veiligheid van 

cliënten/leerlingen en medewerkers te garanderen. Het is de opdracht van de 

organisatie om maximaal in te zetten op deze alternatieven. 

Maar, we moeten als organisatie ook de waarheid onder ogen durven zien: het kan 

NIET dat in 2019 er in totaal 838 keer werd afgezonderd omdat de fysieke en/of 

psychische integriteit van cliënten/leerlingen of medewerkers in het gedrang kwam 

en er geen alternatieven voor handen waren om een afzondering te vermijden! Het 

kan ook niet dat daarbij voldoende motivatie werd gevonden om in 97 gevallen de 

afzondering langer dan een uur te laten duren. 

Vaak worden de drie mogelijke redenen om af te zonderen te ruim ingevuld of 

geïnterpreteerd. We moeten erover waken dat afzonderen echt een allerlaatste – 

uitzonderlijke – interventie wordt, met terechte argumenten. Agressie valt immers 

veel beter te beteugelen door contact, gezamenlijke besluitvorming en geweldloos 

verzet; orde creëer je niet door dwang uit te oefenen, maar door relationele 

veiligheid te creëren en met afzondering lok je zelfbeschadiging eerder uit dan dat 

je het voorkomt. 

We willen met dit agressiebeleidsplan dan ook de eerste stappen zetten om van 

vrijheidsbeperking een uitzonderlijke maatregel te maken. Het zal een proces zijn van 

lange adem, maar we zijn ervan overtuigd dat elke afzondering die we kunnen 

vermijden een winst is. Een winst voor de cliënt/leerling, de medewerker en de 

organisatie. Onze doelstelling is dan ook om het aantal afzonderingen drastisch te 

verlagen. 

 

Tegenwoordig is er een groeiend bewustzijn dat afzonderen echt niet meer kan. Het 

zorglandschap is geëvolueerd van ‘Afzonderen? Ja, tenzij…’, naar ‘Afzonderen? 

Neen, behalve…’21 

Dit betekent een veranderende visie op afzonderen. 

 

  

 
21 Meer info op:   

https://www.kennisplein.be/Documents/Verstandelijke%20beperking/Engagementsv

erklaring%20VBM%2025.11.2019.pdf 

 

https://www.kennisplein.be/Documents/Verstandelijke%20beperking/Engagementsverklaring%20VBM%2025.11.2019.pdf
https://www.kennisplein.be/Documents/Verstandelijke%20beperking/Engagementsverklaring%20VBM%2025.11.2019.pdf
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Terug naar de noodknop… 

Omwille van onze veranderde visie op afzonderen, hebben we tot op heden nog 

geen noodknop geïnstalleerd. We hebben ook geen ‘knokploeg’ aangesteld om bij 

te springen in geval van agressie. We zullen dit ook niet doen.  

 

Als je enkel een hamer hebt, lijkt alles op een nagel… Maar als we een uitgebreid 

arsenaal aan methodieken hebben, dan wordt deze hamer slechts één van de vele 

instrumenten, voor heel specifieke omstandigheden. Als alles goed loopt binnen de 

preventiepiramide zou ook PTV mettertijd een eerder beperkte, maar daarvoor niet 

minder belangrijke, rol moeten innemen. 

In onze materiaalkoffer … 

We willen wel duidelijkheid scheppen in de kaders en methodieken die we 

toepassen op onze campus. We willen alle medewerkers de tools geven om om te 

gaan met crisissituaties, waar – nog teveel – agressie mee gepaard gaat. We willen 

ook duidelijke verwachtingen meegeven, dat we niet zomaar grijpen naar de soms 

meest evidente oplossing, namelijk afzonderen. En we willen het geloof in eigen 

kunnen vergroten. 

Het is onze plicht om medewerkers te wijzen op de verantwoordelijkheid die ze 

dragen.  En we moeten ons bewust zijn van de impact van afzonderingen op 

kinderen en jongeren. We moeten de emotionele en relationele schade, zowel bij 

cliënten/leerlingen als bij begeleiders mee in de balans durven leggen en afwegen 

tegen potentiële veiligheidsrisico’s. 

Als organisatie is het onze taak om een inhoudelijk en infrastructureel plan uit te 

zetten om ervoor te zorgen dat er voldoende alternatieven voor handen zijn. 

Er mag van onze organisatie verwacht worden dat er investeringen gebeuren om de 

voorziening agressieproof te maken. Maar bovenal is het de opdracht van de 

organisatie om te investeren in haar medewerkers. 

Medewerkers moeten over voldoende bagage beschikken zodat ze zelfzeker en vol 

vertrouwen kunnen handelen zonder zich onveilig te voelen. Zonder dat ze de 

behoefte hebben aan een noodknop of een knokploeg om hen ‘te redden’ als het 

fout mocht lopen. 

We moeten er als voorziening voor zorgen dat onze mensen over voldoende 

alternatieven beschikken om gepast te kunnen reageren in uiteenlopende situaties. 
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Het agressiebeleidsplan werd geschreven om de zorg voor cliënten én medewerkers 

te vergroten.   

 

We vertalen in deel 2 van het agressiebeleidsplan het eerste deel naar concrete 

doelstellingen en actiepunten binnen het MFC. We noemen het ‘plan 2025’ omdat 

we tegen 2025 onze doelstellingen willen bereikt hebben.  

Per niveau van de preventiepiramide formuleren we doelstellingen die we wensen te 

bereiken.  
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1. Niveau 1: Positief leefklimaat 
 

 

 

 

 

 
 

 

Doelstellingen met betrekking tot methodieken en kaders 
 

1.1. Alle medewerkers zijn vertrouwd met het pedagogisch kader van SEO, 

contextueel denken en nieuwe autoriteit. Er bestaat een VTO-plan rond 

deze kaders, op maat van de afdelingen.  

1.2. Elke afdeling heeft een plan omtrent het implementeren van een positief 

leefklimaat binnen hun afdeling. Dit is opgenomen in het 

afdelingswerkplan. 

1.3. Er bestaat een werkgroep rond elk pedagogisch kader waarin elke 

afdeling vertegenwoordigd is.  

1.4. Er is budget om deze referentiemedewerkers (‘trekkers’) op te leiden waar 

nodig. 

1.5. Er wordt ingezet op welbevinden van cliënten/leerlingen. 

- “Grego on the move” is een rust- en ontspanningsplaats voor kinderen 

en jongeren op de campus.  

- In samenwerking met catering wordt maximaal ingezet op gezonde 

voeding. 

- In samenwerking met de ergo- en kinesitherapeuten is er een 

beweegplan opgemaakt waarin voor cliënten/leerlingen tijd en ruimte 

wordt voorzien om te bewegen. 

- Er is een beleefparcours op de campus.   

 

Doelstellingen met betrekking tot infrastructuur 
 

1.6. Er wordt maximaal gestreefd om elke jongere een aangepaste individuele 

slaapkamer te geven, in de nabijheid van de leefgroep. 

1.7. Leefgroepen en hun (buiten-)omgeving worden gezellig en huiselijk 

ingericht, zijn maximaal agressieproof en nodigen minimaal uit tot agressie. 

Er is aandacht voor prikkeldosering. 
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Doelstellingen met betrekking tot algemeen beleid 
 

1.8. Er is een werkgroep agressie die dit beleidsplan opvolgt en desgewenst 

bijstuurt. De werkgroep houdt vinger aan de pols op de campus, 

sensibiliseert en informeert. Ze evalueren genomen maatregelen op 

regelmatige basis. De kerngroep bestaat uit een vertegenwoordiging van 

medewerkers uit elke entiteit.  De agressiecoach neemt hierin de leiding. 

De kerngroep kan zich laten bijstaan door anderen, zoals een 

klankbordgroep, een ‘experten’groep, externen…   

1.9. De pedagogische studiedag 2021 is het officiële startpunt van het 

agressiebeleidsplan 2025. Het installeren van een positief leefklimaat is 

daarbij het uitgangspunt, om van daaruit verder de doelstellingen te 

realiseren.  

1.10. De procedures in het vademecum met betrekking tot de thema’s 

grensoverschrijdend gedrag, vrijheidsbeperkende maatregelen, zorg voor 

medewerkers… zijn herwerkt, goedgekeurd en gekend bij alle 

medewerkers. 

1.11. Genomen beleidskeuzes die een invloed kunnen hebben op het 

agressiebeleid, worden afgetoetst aan de doelstellingen van het 

agressiebeleidsplan 2025. We streven ernaar om het aantal agressie-

incidenten te herleiden tot een minimum. Voor het aantal afzonderingen 

streven we naar het cijfer 0, zonder daarbij de realiteit en de veiligheid van 

cliënten en medewerkers uit het oog te verliezen. 

1.12. Personeelsmiddelen worden efficiënt en maximaal ingezet. In het kader 

van agressiepreventie worden extra medewerkers als ‘vlinder’ ingezet. 
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2. Niveau 2: Algemene preventie  

 
 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen met betrekking tot methodieken en kaders 
 

2.1. Er worden groepstrainingen Rots & Water aangeboden aan alle 

cliënten/leerlingen op de campus die hier nood aan hebben. Er is ruimte 

om deze trainingen te organiseren. Indien er nood aan is, kunnen extra 

trainers opgeleid worden.  

2.2. Elke begeleider weet wat sensitieve begeleiding is en past dit toe in zijn 

dagelijks werk met de cliënten/leerlingen.  

2.3. Elke begeleider weet wat escalatiebewustwording is en kan dit toepassen.  

2.4. In leefgroepsteams wordt de methodiek van de mandjes actief 

toegepast. 

Doelstellingen met betrekking tot infrastructuur 
 

2.5. Er zijn 4 rustruimtes, efficiënt verdeeld over de campus. Er zijn afspraken 

over wanneer en hoe deze kunnen gebruikt worden. Deze ruimtes zijn 

ingericht met voldoende veilig en leeftijdsadequaat materiaal en gaan 

nooit op slot. 

2.6. Er zijn 4 ontladingsruimtes, efficiënt verdeeld over de campus. Er zijn 

afspraken over wanneer en hoe deze gebruikt worden. Deze ruimtes zijn 

ingericht met voldoende veilig en leeftijdsadequaat materiaal en gaan 

nooit op slot. 

Doelstellingen met betrekking tot algemeen beleid 
 

2.7. Er is een agressiecoach op de campus. Deze heeft het mandaat om 

samen met de kerngroep agressie en de directie het agressiebeleid op de 

campus vorm te geven. Er worden hiervoor 8u per week vrijgesteld. Dit 

urenpakket is op regelmatige basis te evalueren. De agressiecoach heeft 

als taak om alle losse inspanningen duurzaam te verankeren, om een 

duidelijke visie en plan van aanpak uit te schrijven. De agressiecoach 

analyseert de gebeurde agressie-incidenten aan de hand van de 

registratietool.  Hij/zij organiseert vorming op vlak van preventie, interventie 

en nazorg. Hij/zij sensibiliseert en informeert.   

De agressiecoach is het belangrijkste aanspreekpunt van het MFC rond 

het thema agressie. 
2.8. Op regelmatige basis is er (niet-casusgebonden) overleg met de politie 

rond afstemming van de samenwerking. 
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3. Niveau 3: Specifieke preventie 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen met betrekking tot methodieken en kaders 
 

3.1. Alle medewerkers binnen pedagogisch departement kunnen de 

methodieken van ‘geweldloos verzet’ toepassen. 

3.2. Cliënten/leerlingen waarmee teams dreigen vast te lopen maken gebruik 

van inschalingen binnen de SEO. Deze inschaling bevat concrete 

actiepunten en handvaten voor de begeleiding.  

3.3. Voor alle cliënten/leerlingen bestaat er een up-to-date signaleringsplan. 

Het signaleringsplan is onderdeel van het mini-dossier en is op die manier 

toegankelijk voor alle hulpverleners die in contact komen met de cliënt. 

Het plan dient minstens tweemaal per jaar geüpdatet te worden en dient 

besproken te worden op de IHP-bespreking. 

 

Doelstellingen met betrekking tot infrastructuur 
 

3.4. Compartimentering wordt gezien als een ingrijpende en uitzonderlijke 

maatregel op de campus. De beslissing om dit toe te passen wordt telkens 

grondig en met zorg voor de cliënt, overwogen en op regelmatige basis 

geëvalueerd. 

3.5. In de besloten unit wordt op maat van de jongere bekeken wanneer en 

hoe gebruik gemaakt wordt van compartimentering  

3.6. Voor cliënten die nood hebben aan fysieke begrenzing (op kamer) ter 

preventie van agressie en/of andere vormen van grensoverschrijdend 

gedrag wordt er een gemotiveerde aanvraag ingediend bij de 

pedagogisch directeur. De opvolging van de compartimentering gebeurt 

volgens de vastgelegde procedure. 
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Doelstellingen met betrekking tot algemeen beleid 
 

3.7. Het gebruik van medicamenteuze fixatie (d.w.z. het toedienen van 

gedragsregulerende medicatie) gebeurt steeds in overleg met de kinder- 

en jeugdpsychiater. 

3.8. De werkgroep informeert zich over het toepassen van mechanische fixatie 

en formuleert op basis hiervan een visie over de mogelijke toepassing 

ervan binnen onze voorziening.  

3.9. Cliënten/leerlingen worden na toepassing van elke vrijheidsberovende 

maatregel bevraagd. Er bestaat hiervoor een standaardformulier. De 

resultaten van deze bevraging worden geëvalueerd door de werkgroep 

agressie. 
3.10. Bij compartimentering worden cliënten bevraagd naar aanleiding van 

elke IHP-bespreking. 

3.11. Jeugdinspecteurs van de politie worden ingeschakeld in trajecten bij 

jongeren om proactief (d.w.z. voor er feiten worden gepleegd) benaderd 

te worden in het kader van preventie. 
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4. Niveau 4: Corrigerende maatregelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen met betrekking tot methodieken en kaders 
 

4.1. Alle medewerkers van het pedagogisch departement volgen een 

basisopleiding LSCI (twee dagen), waarin de nadruk ligt op de 

gesprekstechniek, de drain-off, tijdslijn en terugkeer naar de groep. 

4.2. Per team (leefgroeps- of afdelings-) volgt minimaal één 

referentiemedewerker de vijfdaagse opleiding LSCI. 

4.3. Elke afdeling, inclusief nachtbegeleiding en weekendwerking, organiseert 

zich qua opleiding PTV om een antwoord te kunnen bieden op de 

redelijkerwijs te verwachten agressie incidenten.   

4.4. Medewerkers binnen een ondersteuningsopdracht kunnen ondersteunen 

zoals onderschreven in het document ‘Ondersteuning bij crisis - bijstand 

politie’ terug te vinden in het vademecum.  

4.5. Alle medewerkers binnen het pedagogisch departement volgden de 

opleiding (non)verbale agressiehantering (1 dagdeel). Hieronder zit ook 

de opleiding rond het crisisontwikkelingsmodel, de-escalatie en 

situationeel bewustzijn. 

 

Doelstellingen met betrekking tot infrastructuur 
 

4.6. Er zijn 2 TAVA’s voorzien binnen het MFC (één in de besloten unit en één 

strategisch gelegen in het MFC).  
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Doelstellingen met betrekking tot algemeen beleid 
 

4.7. Het aantal agressie-incidenten is herleid tot een minimum. We voorzien 

een procentuele afbouw van alle incidenten per jaar. 

4.8. Het aantal afzonderingen benadert het cijfer 0. We voorzien een 

procentuele afbouw van afzonderingen per jaar.  

4.9. Het gebruik van medicamenteuze fixatie (d.w.z. het toedienen van 

noodmedicatie) gebeurt steeds in overleg met de kinder- en 

jeugdpsychiater. 

4.10. Het is duidelijk voor medewerkers op wie ze beroep kunnen doen voor 

ondersteuning.  

4.11. Na elke politie-interventie wordt een proces-verbaal opgemaakt. 

4.12. Medewerkers doen geen fysieke interventie om schade aan materiaal te 

vermijden.  
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5. Niveau 5: Curatieve maatregelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen met betrekking tot methodieken en kaders 
 

5.1. Na elke toepassing van PTV-technieken wordt met de betrokken 

medewerkers een korte debriefing gehouden. 

5.2. LSCI-gesprekken worden gebruikt om met cliënten/leerlingen en 

begeleiders te werken aan herstel. 

5.3. Herstelgericht werken heeft een vaste plaats binnen elk 

leefgroepswerkplan. 

 

Doelstellingen met betrekking tot infrastructuur 
 

5.4. Cliënten krijgen alternatieve mogelijkheden aangeboden om 

veroorzaakte schade te herstellen. 
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Doelstellingen met betrekking tot algemeen beleid 
 

5.5. Er is een duidelijk plan van nazorg. Medewerkers weten waar ze terecht 

kunnen na een agressie-incident. 

5.6. Leidinggevenden zijn gevormd om kwaliteitsvolle nazorg te bieden. 

5.7. Er is samenwerking met en ondersteuning van ICOBA, Liantis, 

Psychosociale begeleiding door POBOS bij arbeidsongeval (Broeders van 

Liefde) 

5.8. De registratietool van agressie-incidenten wordt ook gebruikt voor 

registratie en nazorg naar cliënten. 

5.9. Schade aan materiaal of infrastructuur na agressie wordt niet 

vanzelfsprekend integraal gefactureerd aan de cliënt/leerling.  

5.10. De voorziening is op vlak van infrastructuur en materiaal maximaal 

agressieproof. Dit is redelijkerwijs te verwachten en bepaalt mee in de 

beslissing of en hoe schade wordt doorgerekend aan de cliënt/leerling.  

5.11. Schade aan materiaal van ‘derden’ (medewerkers of andere 

cliënten/leerlingen) wordt steeds vergoed en aangerekend indien er geen 

verantwoordelijkheid ligt bij het slachtoffer. We mogen hierin redelijkerwijs 

verwachten dat deze persoon zijn verantwoordelijkheid neemt in het al 

dan niet meebrengen van kostbare goederen. 

5.12. We streven naar een billijke regeling in de vergoeding van schade. Deze 

vergoeding is maatwerk en steeds in afstemming met alle betrokkenen 

(cliënt, context, administratie, leefgroep, technische dienst …) 

5.13. De richtlijn die gehanteerd wordt is als volgt 

5.13.1. Indien de kostprijs van de schade minder dan 25 euro bedraagt, komt 

de cliënt/leerling zelf tussen (al dan niet via een afbetalingsplan, 

zakgeld…) 

5.13.2. Indien de kostprijs van de schade tussen 25 euro en 250 euro valt, 

wordt dit doorgerekend aan ouders, al dan niet via een 

afbetalingsplan. 

5.13.3. Voor alles wat meer bedraagt dan 250 euro worden verzekeringen 

aangesproken (familiale verzekering, burgerlijke aansprakelijkheid…) 

5.14. De voorziening staat open voor alternatieve voorstellen indien de cliënt 

niet de financiële middelen heeft om de schade te vergoeden.  
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6. Remediëring  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15. De agressieregistratietool is gekend en wordt gebruikt door alle 

medewerkers om incidenten te registreren.  

5.16. De agressiecoach analyseert op regelmatige basis de data die 

voortkomen uit agressieregistraties en rapporteert naar kerngroep en CTZ. 

De analyse van deze data zorgt voor bijsturing en remediëring. 

5.17. De terugkoppeling van alle medewerkers over de toepassing van de 

gebruikte kaders en methodieken gebeurt naar de referentiepersonen 

binnen de eigen afdeling. In de verschillende werkgroepen gebeurt 

bijsturing naar het beleid waar nodig. 

5.18. De resultaten van de analyse van de bevraging van cliënten die te 

maken hebben met vrijheidsbeperkende maatregelen worden gebruikt 

om beleid aan te passen. 

5.19. Na elke interventie van de politie is er mogelijkheid tot debriefing.  
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Nawoord 
 

Het agressiebeleidsplan 2020 kwam tot stand met de hulp van heel wat betrokken 

medewerkers op het KOC Sint-Gregorius. Het initiatief werd genomen door de 

werkgroep agressie, maar het resultaat kwam er vanuit een behoefte en een 

gedragenheid vanuit alle medewerkers. Agressie is een belangrijk thema in het 

werken met onze cliënten/leerlingen. Het scheppen van een duidelijk kader was een 

noodzaak. Dit werk is echter niet af. Integendeel, het begint nu pas. Heel wat 

doelstellingen werden geformuleerd, beleidsaanbevelingen worden gedaan naar 

de directie. Deze doelstellingen moeten bereikt worden tegen het jaar 2025. We 

zullen deze gaandeweg evalueren. 

We zullen met het thema agressie aanwezig maken zijn op de campus. We zullen 

transparant zijn naar medewerkers in de stappen die we zetten. We zijn ervan 

overtuigd dat we in relatie met elkaar en met de jongeren de juiste stappen zullen 

zetten om ons doelen te bereiken. We bouwen een netwerk uit van enthousiaste 

medewerkers die onze visie mee uitdragen. Tot slot benadrukken we de zorg, voor 

onszelf en voor de andere, want zonder dit kunnen we geen zorg dragen voor onze 

cliënten/leerlingen.  
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Termen en definities22 
 

Om verwarring te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit, 

lijsten we graag nog eens alle termen en definities op. 

 

- Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn alle maatregelen die een beperking 

van de keuzevrijheid en/of de bewegingsvrijheid van de persoon met 

beperking inhouden, inclusief beperkingen wat betreft contact met de 

buitenwereld.  

 

- Vrijheidsberovende maatregelen zijn alle maatregelen die een beperking van 

de bewegingsvrijheid van de persoon met beperking inhouden. 

Vrijheidsberoving is het ontnemen van de vrijheid om te bewegen (een sterke 

ruimtelijke inperking van bewegingsvrijheid), bv. door opsluiting (bv. tijdens 

afzondering) of door het gebruik van fixatiemateriaal. De begrippen 

vrijheidsberoving en vrijheidsbeperking onderscheiden zich van elkaar in 

graad of intensiteit, maar verschillen niet fundamenteel. Vrijheidsbeperking is 

breder omschreven en omvat alle vrijheidsberoving.   

 

- Gesloten afdeling is een afdeling, woning, leefgroep… die men niet 

zelfstandig kan verlaten. De deur is slotvast.  

In het MFC kiezen we voor de benaming ‘besloten unit’.  

 

- Afzondering is het geheel van maatregelen dat genomen wordt om een 

persoon met een beperking voor een beperkte tijd te verwijderen van de 

gedeelde ruimte binnen een organisatie en alleen onder te brengen in een 

ruimte die men niet zelfstandig kan verlaten (in de eigen kamer, de 

afzonderingsruimte of een andere ruimte). Het kan gaan om afzondering naar 

aanleiding van een crisissituatie, maar ook om structurele maatregelen. In 

veel gevallen zal het niet zelfstandig kunnen verlaten van de ruimte 

betekenen dat de deur van de ruimte op slot gaat, maar ook andere 

ingrepen kunnen hetzelfde effect hebben.   

Voorbeelden van situationele afzonderingsmaatregelen zijn:   

- afzondering in een afzonderingsruimte, de eigen kamer of een andere 

ruimte (deur op slot of toe gehouden) naar aanleiding van een crisissituatie 

  

- een rolstoelgebruiker die naar aanleiding van een situatie in de eigen 

slaapkamer of in een andere ruimte wordt gezet, rem van de rolstoel staat op 

(deur is niet op slot, gebruiker kan de rem niet zelf bedienen)   

Voorbeelden van structurele maatregelen zijn:  

- slaapkamer van bepaalde gebruikers die elke nacht wordt afgesloten  

- kamermoment als vast onderdeel van de dag voor een bepaalde gebruiker 

(deur op slot)   

- …   

 

 
22 Vrij naar: 

https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/Syntheserapport%20Vrijheidsbep

erkende%20maatregelen%20in%20de%20gehandicaptenzorg%20voor%20kinderen%20en%20

minderjarigen.pdf 
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- De afzonderingsruimte is de ruimte die systematisch bedoeld is voor het 

afzonderen van een persoon met een beperking en is niet de eigen kamer. 

Rekening houdend met de definitie van afzondering, houdt dit in dat men 

deze ruimte niet zelfstandig kan verlaten.  

(N.v.d.r. in het MFC kiezen we voor de benaming ‘TAVA’, wat staat voor 

‘Tijdelijke Afzondering Van Anderen’  

 

- Compartimentering is het geheel van maatregelen dat genomen wordt om 

een persoon met een beperking binnen een afgebakende ruimte (de eigen 

kamer en/of een gedeelde ruimte) zijn eigen plek te geven. Men kan deze 

niet op eigen initiatief verlaten. Er is wel enige (mogelijk zeer minimale) vorm 

van sociale interactie mogelijk. Compartimentering onderscheidt zich van 

afzondering door het permanente karakter van de genomen maatregelen. 

Een voorbeeld van compartimentering zoals bedoeld binnen deze definitie is: 

Afgebakende delen van een leefruimte waarin een gebruiker een deel van 

of de hele dag doorbrengt.  

 

- Time-out is het geheel van maatregelen dat genomen wordt om de persoon 

met beperking voor een beperkte tijd te verwijderen van de gedeelde ruimte 

binnen een organisatie en onder te brengen in een andere ruimte (zoals de 

eigen kamer, een ander lokaal…). Men kan deze ruimte zelfstandig verlaten. 

 

- Time-out ruimte is de ruimte die systematisch bedoeld is om een persoon met 

een beperking in onder te brengen die tijdelijk van de groep is verwijderd (dus 

niet de eigen kamer). Rekening houdend met de definitie van time-out, houdt 

dit in dat men deze ruimte zelfstandig kan verlaten. 

(N.v.d.r. in het MFC kiezen we voor de benaming ‘Ontladingsruimte’)  

 

- Een comfortroom is een ruimte met aangepaste inrichting (prettig ingericht, 

prikkelarm ingericht…) die op vrijwillige basis gebruikt kan worden door een 

persoon met een beperking wanneer hij zich angstig, onrustig of boos voelt.   

(N.v.d.r. in het MFC kiezen we voor de benaming ‘Rustruimte’) 

 

- Fixatie is elke handeling of gebruik van materiaal of medicatie die de 

bewegingsvrijheid beperkt en niet (gemakkelijk) kan worden verwijderd door 

de persoon met een beperking zelf. We onderscheiden 3 vormen:  

o Fysieke interventie: direct lichamelijk contact dat de bewegingsvrijheid 

van een persoon beperkt, verhindert of belemmert. De persoon wordt 

door meerdere hulpverleners op een deskundige, wat wil zeggen een 

veilige en humane wijze vastgehouden om diens bewegingsvrijheid 

sterk of volledig te beperken. Het kan gaan over het immobiliseren van 

de persoon (tot de zelfcontrole herwonnen is) of over op een fysiek 

gecontroleerde wijze de persoon (zich te laten) verplaatsen (bv. om uit 

de leefruimte te verwijderen of om naar de afzonderingsruimte te 

brengen). Andere termen die onder de noemer van fysieke interventie 

vallen zijn manuele interventie, holding, persoons- en teamgerichte 

veiligheidstechnieken (PTV)    

 

o Mechanische fixatie is het aanwenden van mechanische 

hulpmiddelen, bevestigd aan of in de directe omgeving van de 

persoon met een beperking, die zijn bewegingsvrijheid beperken en 
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die hij niet zelf kan opheffen of verwijderen. Een mechanisch 

hulpmiddel dat dient als houdingscorrectie valt hier niet onder, tenzij 

het buiten de oorspronkelijke doelstelling wordt gebruikt.   

 

o Met medicamenteuze fixatie of chemische fixatie bedoelen we 

gedragsregulerende medicatie die zowel in een crisissituatie als 

structureel wordt toegediend.   

 

- Een signaleringsplan is een hulpmiddel om in een vroeg stadium een 

dreigende (agressie)aanval te herkennen en te voorkomen. Het omschrijft 

wat de persoon met beperking, zijn omgeving en/of hulpverleners kunnen 

doen om een crisissituatie te voorkomen. Het plan bevat minstens:  

o De concrete omschrijving van signalen of vroege voortekenen,  

o De mogelijke acties of stabiliserende maatregelen in de verschillende 

fasen van het crisisontwikkelingsmodel (zie p.10),  

o Wat de persoon met beperking zelf kan doen indien hij hiertoe in staat 

is of zijn omgeving kan doen,  

o Wat hulpverleners kunnen doen.  


