
Wat merken we bij onszelf?

Non Violent Resistance

Wat kunnen we doen?
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• Gevoel van regie hebben   
• Veiligheid ervaren    
• Samenwerking ervaren
• Voldoende ondersteuning ervaren

• Achter de feiten aanlopen 
• Greep op de regio verliezen 
• Niet de hele groep aandacht kunnen geven 
• Rol van politieagent 

• Gevoel van regie te verliezen 
• Gevoel dat anderen over grenzen heen gaan 
• Gevoel van onveiligheid 
• Gevoel van onmacht 
• Geen samenwerking ervaren 

• Zoveel mogelijk aanwezig zijn op de afdeling. 
• Elkaar complimenten geven. 
• Familie uitnodigen op de afdeling. 
• Voldoende personele bezetting. 
• Werkende bodyguards/piepers. 
• Teamleden trainen in agressiepreventie. 
• Gebruik maken van signaleringsplannen cliënten. 

• Vaste momenten van overleg inplannen. Als dit in 
verband met veiligheid niet kan, dan kijken of andere 
collega’s even op de afdeling kunnen waarnemen. 

• Overlegmomenten vaker inplannen als dit nodig is. 
• Altijd iemand op de groep aanwezig laten zijn. 
• Luchtje scheppen / pauze houden buiten de afdeling. 
• Aanwezigheid vergroten / regelen. Collega’s van andere 

afdelingen inzetten. 
• Begeleiding cliënt overdragen aan een collega. 
• Zorg hebben voor collega’s/ 
• Familie en belangrijke derden ter ondersteuning 

inschakelen (bijvoorbeeld telefonisch contact of bezoek 
op de afdeling). 

• Gebruik maken van signaleringsplannen van cliënten. 

Van tevoren vaststellen wie de regie heeft bij 
beslissingsmomenten. 
• Meer momenten inbouwen dat cliënten rust op hun 

kamer of buiten de afdeling zoeken. 
• Beleidsafspraken maken omtrent cliënten. 
• Assistentie inroepen. 
• Per cliënt NVR interventies inzetten. 
• Familie en belangrijke derden vragen voor extra 

aanwezigheid / ondersteuning. 
• Gebruik maken van signaleringsplannen cliënten. 
• Extra verlof voor cliënten indien mogelijk (zowel rustige 

als drukke cliënten). 
• Andere disciplines inzetten op de afdeling (ter 

ondersteuning maar ook om aan te geven dat iedereen 
iets moet doen en om dit gevoel gezamenlijk te dragen) 

• Extra overlegmomenten inbouwen voor het team. 

Proactief 
• - Dienst goed voorbereiden. 
• - Voldoende personele bezetting. 
• - Conflicten zoveel mogelijk voorkomen. 


