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in de war. Deze wordt 
onzeker, raakt geïrriteerd en 
kan fouten maken. 

HOE OVERLEEF IK DE 
WITTEBOORDENAGRESSOR
Om van deze 
witteboordenagressor af te 
komen geven medewerkers 
de manipulator vaak zijn 
zin. Doen ze of ze het niet 
horen, worden zenuwachtig 
en gaan fouten maken 
of ze gaan zelf de strijd 
aan. Kenmerkend bij deze 
reacties is dat het gedrag van 
de manipulerende klant, 
collega of manager niet 
benoemd wordt. 

Nog sterker, de 
witteboordenagressor 
krijgt meestal zijn zin. 
De mantelzorger wordt 
niet aangesproken op de 
beschuldiging over het flesje 
advocaat, in tegendeel, de 
medewerker wordt nog 
krampachtiger, zal deze 
mantelzorger proberen 
te vermijden, of gaat 
nog harder lopen voor 
haar. Bij aanhoudende 
gebeurtenissen met 
manipulatief gedrag kan 

de medewerker zich steeds 
meer terugtrekken, zich 
zelfs ziek melden, een 
andere baan zoeken waar 
ze minder met dit gedrag 
te maken heeft. Of de 
medewerker gaat hetzelfde 
terug doen en wordt ook 
een witteboordenagressor, 
met gevolg dat er klachten 
over de medewerker worden 
ingediend.

HOE BEGRENS IK DE 
WITTEBOORDENAGRESSOR?
Begrenzen begint bij 
het herkennen van het 
manipulerende gedrag. 
Elke medewerker weet 
intuïtief of iemand goede 
bedoelingen heeft of een 
dubbele boodschap heeft. 
Iemand met twee gezichten. 
Een lach een cynische 
neerbuigende toon. Hier 

ER BESTAAN 4 
AGRESSIEVORMEN:
Frustratieagressie: 
onmacht, hoge emotie, een 
reeks van gebeurtenissen, 
maar niet tegen de 
medewerker gericht.

Instrumentele grove 
agressie: schelden, dreigen, 
beledigen, (seksuele) 
intimidatie en discriminatie. 
Deze agressievorm is het 
meest bekend en daar 
worden we het meest voor 
gevraagd. Omdat dit op de 
persoon gericht is leren 
we medewerkers om dit te 
begrenzen.

Fysieke agressie: hier 
hebben medewerkers 
in bepaalde beroepen 
mee te maken, o.a. 
psychiatrie, handhavers 
en helaas tegenwoordig 
ook journalisten. Niet te 

onderschatten zijn ook de 
medewerkers in de zorg die 
werken met dementerende 
bewoners. Ook hier is 
duidelijk: veilig werken, 
begrenzen zonder jezelf en 
de ander te beschadigen.

Manipulatie, neerbuigend, 
kleinerend gedrag 
en gaslighting, door 
ons microagressie of 
‘witteboordenagressie’ 
genoemd: dit is een vorm 
van instrumentele agressie 

gericht op de ander, die 100% 
doelbewust wordt ingezet 
om een voordeel te behalen. 
Door een neerbuigende 
cynische toon, of door de 
medewerker belachelijk te 
maken, raakt de medewerker 

Kleinerend, neerbuigend, 
manipulerend gedrag en 
gaslighting is in de 25 jaar dat 
wij de trainingen ‘omgaan met 
grensoverschrijdend gedrag’ 
geven, dè agressievorm waar 
80% van de medewerkers het 
meeste last van heeft. Meer 
dan 20.000 medewerkers 
hebben tijdens deze 
trainingen geoefend met deze 
ondermijnende sluipende 
vorm van microagressie.

T E K S T  R E D A C T I E  &  J A N N I E  D E  J O N G

“  Wat fijn hè, dat jij
 hier zomaar zoveel  
 kansen krijgt”

De agent houdt een burger staande die door rood licht rijdt:
‘’Agentje is dat nou niet een beetje kinderachtig, iemand staande 
houden, je rijdt zelf toch ook wel eens door rood, of ben je daar te 
braaf voor’’

Moeder van ouder in een woonzorgcentrum:
‘’Ja ja, mijn moeder geen advocaatje geven hè op vrijdagmiddag. 
Ik heb het wel gezien hoor, de fles is nog steeds half vol’’

Nieuwe medewerker in een functioneringsgesprek. De manager is 
aan het woord:
‘’Zo, nou de eerste twee maanden zitten erop, heb jij nou het idee 
dat het lekker gaat?’’

De conducteur in de trein spreekt een reiziger aan omdat deze geen 
mondkapje op heeft. De passagier reageert:
‘’Zo gaat u hier even zeggen wat ik moet doen, bent u wel bevoegd 
om mij aan te spreken?’’

Naar mevrouw Kaag online:
‘’Mevrouw Kaag, ze hebben vacatures bij McDonald’s, in de keuken, 
daar hoor jij thuis.’’

De medewerker aan de balie bij een huisartsenpost:
‘’Ah, waarom zit jij hier, ik praat liever met je collega Marloes, zij is 
veel aardiger.’’

Naar mij als auteur: ‘’Zo, jij moest ook een boekje schrijven?’’

Collega naar collega:
‘’Wat spreek je al goed Nederlands, da’s lang niet altijd het geval 
bij jullie.’’

Naar een wijkverpleegkundige:
‘’Je hoeft hier niet meer te komen. Je hebt een paar keer je neus 
opgehaald en dat vinden we onprettig.’ Er werd een klacht 
ingediend bij de manager’’

Manager in de ouderzorg (nog heel jong):
Ik belde aan bij een bewoner en vroeg of ze haar scootmobiel niet 
in de gang wilde zetten in verband met brandgevaar. Ze bekeek me 
van top tot teen, deed haar armen over elkaar en zei: ‘’Als je iets 
van mij gedaan wil krijgen stuur dan een volwassene.’’

WITTEBOORDENAGRESSIE IN DE PRAKTIJK

‘Soms is microagressie zo 
beschadigend dat medewerkers 

opvang en nazorg nodig 
hebben’

start het. Als medewerkers 
dat durven voelen en het 
zelfvertrouwen hebben om 
te herhalen wat de ander 
zegt is de oplossing nabij.

Bijvoorbeeld: Moeder 
van ouder in een 
woonzorgcentrum:
‘’Ja ja, mijn moeder geen 
advocaatje geven hè, op 
vrijdagmiddag. Ik heb het 
wel gezien hoor, de fles is 
nog steeds half vol’’

De medewerker zegt: “Ik 
hoor u zeggen dat de fles 
advocaat nog even vol 
zit en dat u denkt dat uw 
moeder vrijdagmiddag geen 
advocaatje heeft gekregen? 
De controlerende manier 
waarop u dat zegt ervaar ik 
als een beschuldiging, dat 
ervaar ik als heel onprettig. 
Als u doorgaat met 
beschuldigen kan ik niets 
voor u doen. Als u stopt met 
beschuldigen, kan ik met u 
meedenken hoe we zo goed 
mogelijk voor uw moeder 
kunnen zorgen. Wat wilt u?’’
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HET KEUZEMODEL
ALS GRENS:
•  Benoemen wat de 

manipulator zegt.
•  Benoemen wat je 
 beleving daarbij is.
•  Het gesprek stoppen als 

de ander je onder druk 
blijft zetten.

•  Het gesprek door laten 
gaan als de ander je 
respecteert.

•  De keuze aan de ander 
laten.

DE ROL VAN DE WERKGEVER 
BIJ MANIPULEREND GEDRAG
Het omgaan met 
witteboordenagressie 
is niet alleen de 
verantwoordelijkheid van de 
medewerker, maar ook die 
van de organisatie waarbij je 
werkt. Medewerkers die zich 
gesteund voelen door de 
organisatie hebben immers 
meer zelfvertrouwen, zijn 
mentaal weerbaarder en 
daardoor kwalitatief beter in 
het werk. Meldt zich minder 
snel ziek en raakt minder 
snel burn-out. 

Ook kan een medewerker 
in een emotioneel veilige 
omgeving met meer plezier 
zijn werk doen, wat zich 
weer vertaalt naar het 
welzijn van de andere 
medewerkers en klanten. Dit 
levert medewerkers op die 
oprecht klantvriendelijkheid 
zijn wat weer goed is voor 
de naam en omzet van het 
bedrijf of organisatie.

WAAR START DE ROL VAN DE 
ORGANISATIE? 
In de eerste plaats door 
organisatiebreed een visie 
te ontwikkelen en die uit 
te dragen in de teams. 
Volgens deze visie is de 
norm dat intercollegiale 
microagressie niet wordt 
geaccepteerd. Daarvoor 

geven en helpen om op een 
positievere manier samen te 
werken. 

Amy C. Edmondson heeft 
het boek De onbevreesde 
organisatie geschreven. 
Zij heeft twintig jaar 
diepgaande onderzoeken 
gedaan, waaruit steeds 
weer blijkt dat de basis 
van psychologische 
veiligheid bestaat uit het 
feit dat medewerkers zich 
durven uit te spreken. 
In een organisatie 
waarin medewerkers dit 
durven, heeft onderlinge 
witteboordenagressie geen 
kans, omdat samenwerking 
door middel van open 
gesprekken en elkaar helpen 
de norm is. 

Aan klanten kan via borden, 
klantinformatiemappen en 
nieuwsbrieven
gecommuniceerd worden 
dat neerbuigend en 
kleinerend gedrag niet 
wordt geaccepteerd.

Om medewerkers te 
helpen bij het begrenzen 
van manipulatief gedrag 
is het belangrijk dat 
neerbuigend, kleinerend 
en manipulatief gedrag 
in de training benoemd 
wordt als agressievorm 
en dat medewerkers de 
gelegenheid krijgen om te 
oefenen met een acteur. 

Soms is microagressie 
zo beschadigend dat 
medewerkers opvang en 
nazorg nodig hebben. 
Om te voorkomen dat de 
betrokken medewerker met 
een onverwerkte ervaring 
blijft zitten, wat kan leiden 
tot een trauma, zijn goede 
opvang en nazorg na een 
microagressie-incident 
noodzakelijk. 

wordt maandelijks in de 
teams de psychologische 
veiligheid aan de hand 
van praktijkervaringen op 
een opbouwende manier 
besproken. 

Daarnaast is er een 
protocol waarin een helder 
stappenplan omschreven 
is, zodat iedere medewerker 
die wordt gemanipuleerd 
of slachtoffer is van 
microagressie, weet wat hij 
kan doen. 

ONTMASKER DE 
MANIPULATOR
“De manipulator groeit 
en bloeit in de duisternis, 
onder de tafel, met een 
glimlach, een cynische blik”

De werkgever kan in de 
volgende lagen van de 
organisatie manipulerend 

Uit onderzoek is gebleken 
dat medewerkers die 
tijdig na een witteboorden 
agressie-incident, worden 
opgevangen door een 
vertrouwde collega, 
minder risico lopen op 
het ontwikkelen van een 
trauma. Hiervoor is het 
drie gesprekkenmodel 
voor ontwikkeld. Door 
middel van het drie 
gesprekkenmodel kan 
een organisatie opvang en 
nazorg monitoren: 
Na een grensoverschrijdend 
incident met een klant:

•  Vindt direct het eerste 
opvanggesprek plaats met 
een collega; 

•  Vindt het tweede gesprek 
na een week plaats met 
een collega of met de 
leidinggevende;

•  Vindt het derde gesprek 
na zes weken tot maximaal 
drie maanden later plaats 
met de leidinggevende. 

Indien de klachten na zes 
weken verergeren in plaats 
van afnemen, kan er een 
trauma ontstaan. 
Wanneer collega’s 
herkennen dat er een 
trauma ontstaat, kan er een 
verwijzing plaatsvinden 
naar externe hulpverlening. 
Daar kan de medewerker 
het incident verwerken 
met professionele hulp. 
Hiermee wordt onnodig 
ziekteverzuim voorkomen 
en blijft de medewerker 
plezier houden in het werk.

ADE MELDCIRKEL
Hoe blijft de medewerker 
mentaal gezond? Hieronder 
vind je een schema dat 
gebaseerd is op mijn 
ervaringen in de praktijk. 
Als aan alle onderstaande 
punten wordt voldaan in 
de meldcirkel, dan is de 
organisatie zo ingericht dat 
medewerkers de (micro)
agressie-ervaringen durven 
te melden en te bespreken. 
Hierdoor wordt voorkomen 
dat medewerkers uitvallen 
en zich ziekmelden.    

gedrag en microagressie 
onderzoeken en herkennen:

•  Gedrag van klanten
 naar medewerkers
•  Gedrag tussen collega’s 

onderling
• 

 Gedrag van management 
naar medewerkers
•  Gedrag van 

bestuursdirectie
 top down
•  Gedrag in het bestuur
 en managementteam

Door te erkennen 
dat manipulatie een 
agressievorm is de eerste 
belangrijke stap gezet. 
Manipulatie wordt zichtbaar 
in het “daglicht” als niet 
gewenste omgangvorm.

Door manipulatie, 
gaslighting, kleinerend 
en neerbuigend gedrag 

als agressievorm te 
erkennen en het in het 
protocol als agressievorm 
op te nemen, geeft de 
medewerkers de erkenning 
en het vertrouwen dat 
micoragressie bestaat en 
serieus genomen wordt.

Door witteboordenagressie 
op te nemen in het agressie-
incident registratiesysteem 
kunnen medewerkers 
meldingen maken en 
wordt het door middel van 
rapportage zichtbaar voor 
management en bestuur. Zo 
kan een organisatie meten 
hoe vaak het voorkomt en 
kan maatregelen nemen.

Als manipulatief gedrag 
onderling tussen teamleden 
speelt, adviseren we dat 
de leidinggevende die de 
microagressie herkent, dit 
grensoverschrijdend gedrag 
benoemt en bespreekbaar 
maakt. Dat kan hij 
bijvoorbeeld doen door 
psychologische veiligheid 
als norm te benoemen en 
te vragen hoe iedereen 
psychologische veiligheid 
ervaart en of er verbetering 
mogelijk is. 

Hierdoor wordt iedereen 
verantwoordelijk voor de 
teamsfeer en zo wordt dus 
voorkomen dat één collega 
met manipulatief gedrag 
steeds meer gaat bepalen. 
Ook hebben medewerkers 
de gelegenheid om zich 
uit te spreken over de 
teamsamenwerking, 
dit kan leiden tot een 
open teamsfeer en 
betere samenwerking. 
Indien er een collega 
op een manipulerende 
manier doorgaat kan 
de leidinggevende deze 
persoon individueel 
aanspreken, feedback 
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Jannie de Jong geeft al ruim 40 jaar trainingen over omgaan met 
agressie. Haar missie is om witteboordenagressie, als meest 
schadelijke en minst herkende vorm van agressie op de kaart te 
zetten en iedereen te beschermen tegen de schadelijke invloed 
ervan.  Daarnaast helpt zij als crisisinterventor organisaties bij het 
oplossen van complexe, escalerende incidenten.
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‘Elke medewerker weet 
intuïtief of iemand goede 

bedoelingen heeft
of een dubbele boodschap 

heeft. Iemand met twee 
gezichten’


