
Welkom op deze TOP ochtend
We wachten nog even op alle deelnemers.

Welke vragen over werkdruk en agressie heb je? 
Stel ze in de chat (kan nu al). 



Bekijk de video van cao-partijen

https://youtu.be/nD2ShY4h3TQ


Sectorale campagne in opdracht 
van de cao-partijen



Lees de column van Sheila Sitalsing

https://storage.googleapis.com/flowweb/content/TOP/TOP-webinar-Sheila-Sitalsing.pdf


Koen 
Langenhuysen

Arbo-adviseur en 
auteur – Fijn werk



Wat zegt de Wet?

• Arbowet 3.2:
o Werkgever voert een beleid gericht op 

voorkoming en, als dat niet mogelijk is, 
op beperking van PSA



Wat zegt de Wet?

• Arbobesluit 2.15:
o PSA in RI&E en Plan van aanpak (ook 

verdiepend onderzoek)
o Voorlichting en onderricht over PSA-risico’s



Wat zegt de Wet?

• Nederlandse Arbeidsinspectie
o Zie ook de uitgangspunten van de 

Arbeidsinspectie 
bv in de ‘zelfinspectietools’







Joke Koster
Adviseur en A&O 
deskundige - CSR



Werkdruk = te grote werkhoeveelheid?

© CSR Centrum

Veel voorkomende barrières:

1



Veel voorkomende barrières:

Werkdruk = situatie van disbalans tussen de 
eisen van het werk en de mogelijkheden van de 

werknemer om hieraan te voldoen

© CSR Centrum
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belasting

Uit balans = werkdruk

© CSR Centrum
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Veel voorkomende barrières:

belastbaarheid



Werkdruk is toch een probleem van 
medewerkers?

© CSR Centrum

Veel voorkomende barrières:
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We hebben er nu geen tijd/capaciteit voor

© CSR Centrum

Veel voorkomende barrières:
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Die ‘doos van Pandora’ kunnen we beter dicht 
laten

© CSR Centrum

Redenen om werkdruksignalen niet op te 
pakken
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Werkdruk/PSA Scan

Doel: corporaties ondersteunen in 
het kunnen voldoen aan de arbo-

regelgeving op het gebied van PSA 
en de cao-afspraak rondom werkdruk



Werkdruk/PSA-scan

•Werkdruk & Ongewenst Gedrag
• Inzicht in ‘knoppen’ waaraan corporatie best 
kan draaien
• Samenhang oorzaken-gevolgen
• Persoonlijk Adviesrapport
• Branchegerichte maatregelsuggesties
• Combineren mogelijk met PMO of MTO



Bekijk de video van Woonpartners

https://youtu.be/jzeXCY8N4E8




Is Nederland een 
agressieparadijs?

Caroline Koetsenruijter
Instituut KCB



Caroline Koetsenruijter

• Onderzoeker, auteur en 
adviseur
• Van nature conflict 

vermijdend…



Het werk van een ambtenaar…

• ‘Ik hoop dat u morgen een krantje koopt, want ik gooi 
de kindjes van de flat als u die uithuisplaatsing niet 
tegenhoudt.’



Europees kampioen

• Twee miljoen professionals (NEA 2021)
• Intimidatie spant de kroon: 1,7 miljoen (NEA 2021) 
• Politie 2021: 130.000 E33-meldingen
• Online: bijna helft incidenten
• 36% medewerkers woningcorporaties (NEA 2018) en 43,3% medewerkers 

zorg (NEA 2021)
• 2/3 vertoont ‘ander’ gedrag
• Gezondheidsschade, uitstroom, verminderd werkplezier, zorgen thuisfront
• Meldingen blijven achter: geen steun en geen corrigerende reactie



Wat gaat er fout:

• Individualisering, intensivering, informalisering en 
informatisering
• Gelegenheid en de grote bek loont
• Onduidelijke norm
• Vergoelijken en normaliseren agressie
• Beroepseer zit doen van melding in de weg
• Angst voor represailles… Laat maar…



Drie mythes ontkracht:

1.
Niet alle agressie komt 

voort vanuit 
psychopathologie of 

frustratie: de grote bek 
loont en intimidatie is 

veelal doelbewust gedrag.



Drie mythes ontkracht:

2. 
Het is dus niet overal even 

erg: Nederland is sinds 
2015 koploper in Europa. 

Twee keer zoveel als bij de 
Belgen. Zeven keer zoveel 

als in Portugal.



Drie mythes ontkracht:

3.
Agressie is in alle lagen van de 

bevolking zichtbaar: niet 
alleen jonge mannen met een 

migratieachtergrond. Denk 
ook aan de middenklasse en 
hoger opgeleiden. Vrouwen 

zijn bezig met een inhaalslag.



Hoe gaan we het tij keren

• Collectieve norm
• Norm is geen wapen tegen huurders 
• Investeer in leiderschap bij agressie
• Veiligheidsregisseur
• OSINT 
• SO-DA: direct aansprakelijk stellen voor 

geleden schade
• Leren van agressie: waar, wanneer en hoe gaat 

het mis?



Campagne-pagina: 
www.flowweb.nl/top

• Cao-afspraken werkdruk en agressie
• Praktijkvoorbeelden
• Top-tools
• Terugkijk link webinar

Zet alvast in je agenda
• 10 oktober: Kick-off webinar vernieuwde 

branche-RI&E

https://flow.webinargeek.com/kick-off-webinar-branche-ri-e



