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Omgaan met verward gedrag, agressie en 
cultuursensitiviteit voor gemeentelijke organisaties 
 
“Door de oefeningen en uitleg van diverse technieken, heb ik op een 
heel toepasbare wijze geleerd hoe om te gaan met verward gedrag. 
Absolute aanrader!” 
 
Agressietraining.nl biedt drie eendaagse trainingen MET 100% SUBSIDIE!  
ü Herkennen, voorkomen van en omgaan met verward gedrag 
ü Nieuwe inzichten en kennis 
ü Praktijkgerichte oefeningen met acteur  
ü Gericht op situaties binnen de gemeente 
ü Agressietraining.nl: ruim 23 jaar ervaring met agressie en geweldhantering 

 
Gemeentelijke organisaties kunnen 100% subsidie aanvragen bij ZonMW 
(https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/verward-
gedrag/trainingen-gemeentelijke-teams/) voor de volgende trainingen van 
Agressietraining.nl: 
1. Omgaan met verward gedrag  
2. Omgaan met verward gedrag en agressie bij gemeenten  
3. Cultuursensitief werken voor wijkteams en gemeentelijke organisaties  
 
1. Omgaan met verward gedrag (1 dag) 
Deze training focust op het vergroten van kennis en vaardigheden.  
 
Trainingsinhoud 
Onder andere: 
• Introductie van uitingsvormen van psychiatrische ziektebeelden  
• Oefenen met herkennen van verward gedrag 
• Theorie vroeg-signalering en oefening 
• Inzicht in hoe de hulpvraag te plaatsen in het professionele netwerk en samen 

te werken met ketenpartners 
 
Resultaat 
Deelnemers herkennen na afloop van deze training verward gedrag en kunnen 
vroeg-signalering toepassen. Zij krijgen suggesties voor hoe om te gaan met mensen 
met verward gedrag. Daarnaast leren deelnemers kritisch te kijken naar hun eigen 
professionele houding en hoe zij zo neutraal mogelijk kunnen communiceren.   
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Kosten: 100% subsidie mogelijk 
Voor gemeentelijke organisaties is 100% subsidie aan te vragen bij ZonMW 
(https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/verward-
gedrag/trainingen-gemeentelijke-teams/trainingen-vroegsignalerenpreventie/). 
 
Lees de volledige omschrijving van de training op 
https://agressietraining.nl/agressietrainingen/omgaan-met-verward-gedrag. 
 
2. Omgaan met verward gedrag en agressie bij gemeenten (1 dag) 
Tijdens deze training leren deelnemers door middel van technieken  
en oefeningen veilig om te gaan met verward gedrag en agressie  
bij gemeenten. 
 
Trainingsinhoud 
Onder andere: 
• Het kunnen plaatsen en begrijpen van verward gedrag  
• Tijdige gedragsherkenning: hoe kun je aansluiten en agressie voorkomen? 
• Diverse oefeningen en technieken gericht op veilig werken  
 
Resultaat  
Deelnemers herkennen en begrenzen grensoverschrijdend gedrag en blijven zo 
mentaal en fysiek gezond. Zij weten hoe ze een ontremde en/of verwarde klant 
kunnen laten stoppen met grensoverschrijdend gedrag, om verdere escalaties te 
voorkomen. 
 
Kosten: 100% subsidie mogelijk 
Voor gemeentelijke organisaties is 100% subsidie aan te vragen bij ZonMW 
(https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/verward-
gedrag/trainingen-gemeentelijke-teams/trainingen-professionele-
houdingsamenwerking/). 
 
Lees de volledige omschrijving van de training op 
https://agressietraining.nl/agressietrainingen/omgaan-met-verward-gedrag-en-
agressie-bij-gemeenten/. 
 
3. Cultuursensitief werken voor wijkteams en gemeentelijke organisaties  

(1 dag) 
Tussen beleving en uitingen van psychiatrische ziektebeelden in Arabische en 
westerse culturen zitten verschillen. Tijdens deze training leren deelnemers 
aansluiting te vinden in taal en gedrag bij Arabische gezinnen/personen met verward 
gedrag.  
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Trainingsinhoud 
Onder andere: 
• Oorzaken van psychische problemen/verward gedrag binnen een niet-westers 

gezin 
• De verborgen status tussen man en vrouw in de niet-westerse cultuur 
• Opbouwen van een professionele werkrelatie met een niet-westers(e) 

cliënt/gezin 
 
Resultaat  
Deelnemers herkennen en plaatsen uitingen van verward gedrag binnen de 
Arabische cultuur. Zij leren hoe ze verward gedrag bespreekbaar kunnen maken, 
zonder dat de cliënt een hulpvraag heeft. Deelnemers verwerven kennis over 
opbouwen van een werkrelatie en hoe samen te werken met ketenpartners.  
 
Kosten: 100% subsidie mogelijk 
Voor gemeentelijke organisaties is 100% subsidie aan te vragen bij ZonMW 
(https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/verward-
gedrag/trainingen-gemeentelijke-teams/trainingen-stigma/). 
 
Lees de volledige omschrijving van de training op 
https://agressietraining.nl/agressietrainingen/cultuursensitief-werken-voor-
wijkteams-en-gemeentelijke-organisaties/. 
 
“Ik heb nu meer zelfvertrouwen in wat ik kan doen om 
grensoverschrijdend gedrag van een cliënt te stoppen.” 
 
Meer weten? Neem contact op met Jannie de Jong: 06 4178 2816/ 
dejong@agressietraining.nl. 
 
Over Agressietraining.nl 
Wij zijn een expertisebureau agressie en geweldhantering. Al ruim 24 jaar verzorgt 
Agressietraining.nl trainingen en advies over omgaan met agressie van klanten naar 
medewerkers. Ons team van 15 zeer ervaren trainers zijn post-hbo afgestudeerd en 
ISO-gecertificeerd. Deelnemerscertificaten: ISO NEN 17024, en/of PE-punten voor 
V&VN, Registerplein, SKJ, ABC1.  
 
 
 


