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1111    InleidingInleidingInleidingInleiding    

    

1.11.11.11.1    IntroductieIntroductieIntroductieIntroductie    

 

  Maandag 9 oktober 2006. 

        Drie gewonden bij steekpartij in Sociale Dienst ZeistDrie gewonden bij steekpartij in Sociale Dienst ZeistDrie gewonden bij steekpartij in Sociale Dienst ZeistDrie gewonden bij steekpartij in Sociale Dienst Zeist    

        ZEIST ZEIST ZEIST ZEIST ---- Drie medewerkers van de sociale dienst in Zeist zijn maandagmiddag gewond geraakt  Drie medewerkers van de sociale dienst in Zeist zijn maandagmiddag gewond geraakt  Drie medewerkers van de sociale dienst in Zeist zijn maandagmiddag gewond geraakt  Drie medewerkers van de sociale dienst in Zeist zijn maandagmiddag gewond geraakt     

        tijdens een steekpartij in het gebouw van het UWV/CWI in het centrum van Zeist.tijdens een steekpartij in het gebouw van het UWV/CWI in het centrum van Zeist.tijdens een steekpartij in het gebouw van het UWV/CWI in het centrum van Zeist.tijdens een steekpartij in het gebouw van het UWV/CWI in het centrum van Zeist.  

 

 

Zo luidt de krantenkop in de Volkskrant op maandag 9 oktober 2006, wanneer er een steekpartij heeft 

plaatsgevonden in het bedrijfsverzamelgebouw (BVG) van de Sociale Dienst, het Centrum voor Werk 

en Inkomen (CWI) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). In dit krantenbericht 

laat de directeur van de regionale Sociale Dienst, Kees Mosselman, weten dat het gebouw aan alle 

regels voldoet. De heer Mosselman meldt hierbij: ‘De protocollen zijn goed, maar na zo’n incident 

moeten we natuurlijk kijken of er zaken moeten worden aangepast.
1
 Dit bericht is niet alleen 

schokkend wegens het feit dat een burger ertoe in staat is geweest zijn medemens op brute wijze 

geweld aan te doen. Zulk gedrag wordt nog steeds als onacceptabel en deviant gedrag ten opzichte 

van de normen binnen onze samenleving beschouwd. Het is bovenal schokkend als fascinerend dat 

juist die mensen die diensten willen verlenen aan anderen, om zo hun medemens een helpende hand 

te bieden, met agressief gedrag worden bejegend.  

Uit voorgaande studies is gebleken dat werknemers van publieke organisaties in toenemende 

mate met agressie en geweld door hun klanten worden geconfronteerd en dat dit fenomeen eigenlijk 

niet meer uit onze huidige maatschappij is weg te denken. Dit wordt onder meer bevestigd in een 

rapport van de Arbeidsinspectie wat is uitgebracht in oktober 2006. Dit is na het incident wat in Zeist 

heeft plaatsgevonden. Het rapport verscheen onder de naam Eindverslag inspectieproject Sociale 

Diensten, Centra voor Werk en Inkomen en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Hierin 

wordt geconstateerd dat er een stijgende tendens te zien is in uitingen van agressie en geweld door 

burgers tegen publieke werknemers in dienstverlenende organisaties.
2
 Dit houdt in dat de uitvoering 

van de dienstverlenende kerntaak binnen deze organisaties tegenwoordig noodgedwongen wordt 

vergezeld door een zorg voor veiligheid en bescherming van de werknemers tegen agressief en/of 

gewelddadig klantgedrag.  

 Om toe te zien op en zorg te dragen voor de bescherming tegen agressie en geweld, zijn 

publieke en private organisaties bij wet verplicht om de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van 

hun werknemers kracht bij te zetten middels een veiligheidsbeleid en agressieprotocollen. Om na te 

gaan of een groep publieke organisaties aan deze verplichting voldoet, heeft de Arbeidsinspectie in de 

periode van september 2005 tot april 2006 inspecties uitgevoerd bij 330 gemeentelijke Sociale 

                                                 
1
 de Volkskrant – 9 juli 2007. 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article357173.ece/Gewonden_bij_steekpartij_in_Sociale_Dienst_Zeist 
2
 J. Berkelaar, Eindverslag inspectieproject Sociale Diensten, Centra voor Werk en Inkomen en 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Den Haag: Arbeidsinspectie, 2006) p. 5. 
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Diensten, 95 Centra voor Werk en Inkomen en 12 instanties van het UWV. Uit dit onderzoek is 

voortgekomen dat in totaal wel 64% van de ondervraagden eens of regelmatig met agressie en/of 

geweld zijn geconfronteerd.
3
 Echter, haaks op deze uitkomst staat de bevinding dat het 

nalevingniveau van maatregelen op het gebied van agressie en geweld binnen de betrokken 

organisaties zeer laag is en dat het aanwezige materiaal betreffende de risico’s en bestrijding van 

agressie en geweld, niet of onvoldoende op de werkvloer belandt. Overtredingen die volgens de 

Arbeidsinspectie door de dienstverlenende publieke organisaties worden gemaakt op het gebied van 

de zorg voor veiligheid, betreffen de beleidsvoering, de ‘Risico-inventarisatie en -Evaluatie’, het geven 

van voorlichting en het overbrengen van kennis en vaardigheden aan werknemers binnen deze 

organisaties.
4
  

Het Eindverslag inspectieproject Sociale Diensten, Centra voor Werk en Inkomen en 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen rapporteert als dringende aanbeveling dat de 

organisaties van het CWI, de Sociale Dienst en het UWV, beleid ontwikkelen om hun werknemers 

beter tegen agressie en geweld te beschermen. Aangezien deze drie organisaties sinds november 

2001 met elkaar een samenwerkingsverband zijn aangegaan, welke is vastgelegd in de Wet  SUWI
5
, 

wordt hen door de Arbeidsinspectie aangeraden om een intensievere samenwerking te 

bewerkstelligen zodat er een consequente aanpak naar agressieve, en eventueel 

gemeenschappelijke, klanten kan worden gehanteerd. Daarbij kunnen de partners uit de SUWI-keten 

leren van elkanders ervaringen en aanpak van agressief en gewelddadig klantgedrag.
6
   

Het geweldsincident wat in Zeist heeft plaatsgevonden binnen een bedrijfsverzamelgebouw 

waarin het CWI, de Sociale Dienst en het UWV zijn gevestigd én het oordeelvellende rapport van de 

Arbeidsinspectie uit 2006, zijn de aanleidingen geweest om een onderzoek op te starten naar de 

belevingen van veiligheid, agressie en geweld onder medewerkers van het CWI die vanuit hun functie 

in direct contact met klanten staan. Er is voor gekozen om dit onderzoek bij een vestiging van het CWI 

uit te voeren, omdat deze organisatie het eerste trefpunt is waar klanten van de SUWI-keten bij 

terechtkomen. Vanuit het CWI vindt vervolgens een doorverwijzing plaats naar één van de twee 

ketenpartners, namelijk de Sociale Dienst of het UWV, of er wordt besloten dat klanten door het CWI 

zelf verder worden geholpen. De constatering dat meer dan de helft van werknemers als die bij het 

CWI wel eens is geconfronteerd met agressie en geweld door klanten, gecombineerd met de 

bevinding dat maatregelen ter bevordering van hun veiligheid onvoldoende worden nageleefd, beslaat 

een kwestie die om nader onderzoek vraagt naar het hoe en waarom van deze situatie.  

 

 

 

 

                                                 
3
 J. Berkelaar, Eindverslag inspectieproject Sociale Diensten, Centra voor Werk en Inkomen en 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Den Haag: Arbeidsinspectie, 2006) p. 4. 
4
 Ibidem., p. 18. 

5
 G.J.J. Heerma van Voss, Inleiding Nederlands sociaal recht (Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2006) pp. 

264-265. 
6
 J. Berkelaar, Eindverslag inspectieproject Sociale Diensten, Centra voor Werk en Inkomen en 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Den Haag: Arbeidsinspectie, 2006) p. 19. 
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1.21.21.21.2    Probleemstelling en doelstelling van het onderzoek Probleemstelling en doelstelling van het onderzoek Probleemstelling en doelstelling van het onderzoek Probleemstelling en doelstelling van het onderzoek     

    

Vanuit de rijksoverheid worden de contouren voor het veiligheids- en agressiebeleid binnen 

organisaties vastgesteld, dat decentraal tot uitvoering dient te worden gebracht. In het kader van de 

zojuist voorgelegde problematiek blijkt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

de toenemende verontwaardiging in de samenleving, ten aanzien van het fenomeen agressie en 

geweld tegen werknemers die een publieke taak vervullen, te erkennen. Op centraal overheidsniveau 

worden dan ook richtlijnen opgesteld om overheidsorganisaties te ondersteunen in hun aanpak van 

agressie en geweld tegen werknemers, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de 

ingebruikneming en uitvoering van deze richtlijnen ligt bij de publieke organisaties zelf. Zij zijn namelijk 

volgens de Arbowet
7
 verplicht tot de opstelling van een Arbobeleid aangaande agressie en geweld, 

seksuele intimidatie en pesten op het werk.
8
 

  Het CWI heeft de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de veiligheid van haar 

werknemers vertaald naar de opstelling van een formeel veiligheidsbeleid, welke uiteen is gezet in een 

zogenoemd ‘agressieprotocol’. Een agressieprotocol omvat de regels en richtlijnen waaraan alle 

betrokken organisatieleden zich dienen te houden als het gaat om de preventie, hantering en nazorg 

met betrekking tot agressie- en geweldsincidenten. Hoewel de organisatie hiermee voldoet aan haar 

wettelijke plicht binnen het Arbobeleid, kan er toch sprake te zijn van een hiaat tussen het formeel 

opgestelde veiligheidsbeleid en de praktijkuitvoering hiervan op de werkvloer, zoals ook blijkt uit de 

uitkomsten van het rapport Eindverslag inspectieproject Sociale Diensten, Centra voor Werk en 

Inkomen en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen van de Arbeidsinspectie. Veiligheid kan 

dan wel niet volledig worden gegarandeerd, toch zijn er condities waaraan kan worden voldaan om de 

veiligheid en het bijkomende gevoel van veiligheid onder werknemers te vergroten. De 

verantwoordelijkheid hiervoor blijkt echter niet alleen bij de organisatietop en de overheid te liggen, 

maar deze ligt tevens daar waar de waarborging voor veiligheid daadwerkelijk plaatsvindt en kan 

worden aangetast, namelijk op het medewerkerniveau.  

  Om de oorzaken van het eventuele hiaat en de verhouding tussen het formele 

veiligheidsbeleid en de uitvoering van het veiligheidsbeleid in de praktijk op de werkvloer weer te 

geven, is in het kader van de Master ‘Organisatie, Cultuur en Management’ aan de Utrechtse School 

voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap een onderzoek bij het Centrum voor Werk en Inkomen op 

de vestiging Utrecht-Zuid uitgevoerd. Centraal binnen dit onderzoek staan de belevingen van 

veiligheid, agressie en geweld onder uitvoerende CWI-medewerkers die in direct contact met klanten 

op de werkvloer staan. De focus zal komen te liggen op de vraag hoe uitvoerenden zich voelen in 

situaties die zij als onveilig ervaren en wat dit tot gevolg heeft voor hun handelingen en omgang met 

agressie en geweld. Hierdoor kan vervolgens worden nagegaan welke factoren van invloed zijn op het 

wel of niet naleven van de maatregelen die van hogerhand zijn voorgesteld en kan er gekeken worden 

                                                 
7
 In Nederland moeten alle bedrijven die personeel in dienst hebben voldoen aan de Arbowet, zo ook 

verenigingen en stichtingen. Het doel van de Arbowet is het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en 

het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Bron: www.loketamsterdam.nl.  
8
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 11 juli 2007 - 

http://www.minbzk.nl/onderwerpen/veiligheid/veilige-samenleving/veilige-publieke.  
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naar de vraag of de veiligheidsmaatregelen de gevoelens van uitvoerende werknemers voldoende of 

onvoldoende ondersteunen.  

 

Met betrekking tot het formele veiligheidsbeleid en de naleving hiervan in de praktijk binnen het CWI, 

vestiging Utrecht-Zuid, kan de doelstelling van dit onderzoek als volgt worden gedefinieerd: 

 

De doelstelling van dit onderzoek is inzicht geven in de belevingen van veiligheid, agressie en 

geweld onder uitvoerenden die direct klantcontact onderhouden bij het Centrum voor Werk en 

Inkomen, vestiging Utrecht-Zuid, om zodoende aandachtspunten in het veiligheidsbeleid van het 

Centrum voor Werk en Inkomen in kaart te brengen.  

 

Op basis van de verkregen inzichten zullen conclusies kunnen worden getrokken, die tot 

aanbevelingen zullen leiden voor het huidige veiligheidsbeleid binnen het CWI, vestiging Utrecht-Zuid. 

  

1.31.31.31.3    OnderzoeksvragenOnderzoeksvragenOnderzoeksvragenOnderzoeksvragen    

    

Vanuit de omschreven probleemstelling en doelstelling die de kern vormen van het onderzoek dat tot 

uitvoering is gebracht bij het CWI te Utrecht-Zuid, zal de volgende centrale vraag in dit onderzoek als 

leidraad dienen: 

    

Wat zijn de belevingen en handelingen van uitvoerende medewerkers binnen het CWI, vestiging 

Utrecht-Zuid, ten aanzien van veiligheid, agressie en geweld als onderdeel van een 

organisatiecultuur en hoe staan deze in relatie tot het formeel opgestelde veiligheidsbeleid van het 

CWI? 

 

De centrale vraag is opgebouwd uit een viertal aandachtspunten, bestaande uit: de belevingen en 

handelingen van uitvoerende CWI-medewerkers specifiek gerelateerd aan de thema’s ‘veiligheid’, 

‘agressie’ en ‘geweld’; een organisatiecultuur van het CWI; het formeel opgestelde veiligheidsbeleid; 

en de verhoudingen tussen deze aandachtspunten. Respectievelijk zijn deze aandachtspunten 

vertaald naar de volgende deelvragen: 

 

Hoe worden veiligheid, agressie en geweld beleefd door uitvoerende CWI-medewerkers? Welke 

interne en externe omgevingsfactoren kunnen volgens hen van invloed zijn op deze belevingen? 

Welk resultaat heeft dit voor de belevingen van veiligheid, agressie en geweld onder uitvoerende 

CWI-medewerkers en op hun uiteindelijke omgang met agressie en geweld in de praktijk?   

 

Wat zijn de aandachtspunten uit een organisatiecultuur van het CWI, vestiging Utrecht-Zuid, 

kijkend naar de algemene omgangsvormen in, om en tussen de organisatieleden? Waar liggen 

mogelijke knelpunten en welke gevolgen heeft dit voor de omgang met en beleving van veiligheid,  

agressie en geweld door CWI-medewerkers? 
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Wat zijn de aandachtspunten in het formeel opgestelde veiligheidsbeleid van het CWI die in 

richtlijnen uiteen zijn gezet in een agressieprotocol? Hoe zijn de verantwoordelijkheden in de zorg 

voor veiligheid over de betrokken organisatieniveaus verdeeld? 

Op welke wijze verhouden de gevonden aandachtspunten in de belevingen van CWI-

medewerkers zich tot het formele veiligheidsbeleid van het CWI, vestiging Utrecht-Zuid? Welke 

conclusies kunnen hieruit worden getrokken?  

 

1.41.41.41.4    Opbouw van dit rapportOpbouw van dit rapportOpbouw van dit rapportOpbouw van dit rapport    

 

Voor een gedegen onderzoek bij het Centrum voor Werk en Inkomen, is het allereerst van belang om 

een overzicht te hebben van de organisatiestructuur en –taken in de context van het publieke domein 

waartoe zij behoort. In Hoofdstuk 2 Introductie tot de organisatie Centrum voor Werk en Inkomen zal 

er een beeld worden geschetst van de positionering van de organisatie binnen het Nederlandse 

sociale zekerheidsstelsel. Daarbij zal de kerntaak van het CWI in dit stelsel worden toegelicht en 

komen de daarop afgestemde structuur en werkprocessen van de organisatie aan bod. Gezien de 

centrale positie die deze kerntaak in beslag neemt, zal er in de laatste paragraaf van Hoofdstuk 2 

dieper worden ingegaan op de inhoud en betekenis van het klantcontact, en ook aan de complexiteit 

die hierbij komt kijken. Binnen dit contact kunnen namelijk agressie- en/of geweldsuitingen van klanten 

jegens CWI-medewerkers ontstaan. Om deels de oorsprong van dergelijke incidenten te begrijpen, zal 

het klantcontact zowel vanuit het perspectief van medewerkers als vanuit het perspectief van klanten 

worden omschreven. 

Na een algemene schets van de organisatie CWI en een verdiepend inzicht in de complexiteit 

van het klantcontact, zal in Hoofdstuk 3 Veiligheid als concept in de moderne samenleving de 

betekenis van de termen ‘veiligheid’ en ‘agressie en geweld’ worden behandeld omdat het onderzoek 

zich rondom deze begrippen afspeelt. Hierbij wordt allereerst het belang van veiligheid voor de 

ordening van de westerse maatschappij aangehaald en het ontstaan van een mogelijke aantasting van 

het veiligheidsbegrip door agressie en geweld. Vervolgens zal worden ingegaan op de rol van 

veiligheid binnen onze huidige moderne samenleving en de invloed hiervan op het politieke en sociale 

landschap. Veiligheid in een moderne context wordt bekeken vanuit de visie van socioloog Ulrich 

Beck, die in zijn boek Risikogesellschaft; Auf dem Weg in eine andere Moderne (1986) uitgaat van de 

opvatting dat wij allen leven in een zogenoemde ‘risicomaatschappij’, en vanuit de visie van 

psycholoog en criminoloog Hans Boutellier, die in zijn boek De veiligheidsutopie, Hedendaags 

onbehagen en verlangen rond misdaad en straf (2005) de huidige westerse cultuur omschrijft als een 

utopisch verlangen naar het samenvallen van maximale vrijheid en optimale bescherming.
9
 Volgens 

Boutellier is dit verlangen een onhaalbare situatie, maar toch blijkt dat de politiek hierin een 

middenweg probeert te vinden. In Hoofdstuk 3 zal nader worden ingegaan op het streven van de 

politiek om de naleving van veiligheidsregels te bevorderen door organisaties, groepen en individuen 

te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid in de zorg voor veiligheid binnen de samenleving.  

                                                 
9
 H. Boutellier. De veiligheidsutopie. Hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf (Den Haag: 

Boom Juridische Uitgevers, 2005) pp. 2-3. 
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 Alvorens er in Hoofdstuk 4 Het formele veiligheidsbeleid van het CWI inhoudelijk wordt 

ingegaan op de beleidsvoering van de rijksoverheid om de zorg voor veiligheid langs een weg van 

gedeelde verantwoordelijkheid te bewerkstelligen, zal eerst worden stil gestaan bij de betekenis van 

agressie en geweld op het werk. Hierbij zullen antwoorden worden gegeven op vragen als: Wat 

kunnen mogelijke oorzaken zijn van agressief en/of gewelddadig klantgedrag? Welke gevolgen kan dit 

klantgedrag hebben voor medewerkers die hiermee worden geconfronteerd als slachtoffer of als 

ooggetuige? Door het fenomeen agressie en geweld op de werkvloer in kaart te brengen, wordt 

getracht te verduidelijken waarom de overheid en organisaties zich in dienen te zetten voor een 

veiligheidsbeleid om medewerkers hiertegen te beschermen. Na het uiteenzetten van de visie van de 

overheid op de vormgeving en invulling van een veiligheidsbeleid door (semi-)publieke organisaties, 

zal in Hoofdstuk 4 het formele veiligheidsbeleid van het CWI worden behandeld aan de hand van de 

schriftelijk opgestelde agressieprotocollen daterend uit de jaren 2006 en 2007. Met een uiteenzetting 

van deze protocollen zullen de aandachtspunten uit het veiligheidsbeleid van het CWI naar voren 

worden gebracht en zal er inzicht worden verkregen in de verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden om agressie en geweld tegen te gaan of in de praktijk te hanteren. 

 Dit onderzoek zal tenslotte uitmonden in de analyse die in Hoofdstuk 5 Veiligheid en agressie 

in de praktijk van het CWI: Het woord is aan de medewerkers tot uitvoering is gebracht. In dit 

hoofdstuk wordt getracht een beeld te geven van de aanwezige organisatiecultuur binnen het CWI in 

relatie tot de belevingen van en omgang met veiligheid, agressie en geweld op de werkvloer. Een 

organisatiecultuur is onder meer opgebouwd uit algemene omgangsvormen die in, om en tussen de 

verschillende individuen, groepen en organisatieniveaus plaatsvinden en daardoor de alledaagse 

handelingen in de praktijk vormgeven. Het zichtbaar maken van een organisatiecultuur is dan ook van 

belang omdat de handelingen, gedragingen en gevoelens die zich afspelen in het kader van veiligheid, 

agressie en geweld op de werkvloer, naast persoonlijke en situationele factoren, grotendeels worden 

beïnvloed en gemotiveerd door deze cultuur. Uit een analyse van de aanwezige cultuur zijn de 

volgende twee hoofdthema’s voortgekomen: ‘Onderlinge verhoudingen’ en ‘De klantrelatie’. De 

onderlinge verhoudingen tussen medewerkers en tussen medewerkers en leden van het 

managementteam bepalen de algemene omgangsvormen en geven een weergave van de manier 

waarop zij dingen doen, ofwel van wat hun alledaagse handelingen in de praktijk zijn als zij in contact 

met klanten komen te staan.  

Binnen het eerste uitgewerkte thema ‘Onderlinge verhoudingen’ blijken de 

communicatieprocessen die zich op en tussen het management en medewerkerniveau afspelen én de 

informele verantwoordelijkheidsstructuur aspecten te zijn van de organisatiecultuur van het CWI, 

vestiging Utrecht-Zuid, die een belangrijke samenhang vertonen met de belevingen van en omgang 

met veiligheid, agressie en geweld door CWI-medewerkers. Deze onderlinge verhoudingen lijken dan 

ook uiteindelijk hun weerslag te hebben op de omgang met agressie en geweld in de alledaagse 

praktijk waar het klantcontact plaatsvindt. In het tweede uitgewerkte thema ‘De klantrelatie’ zal dit 

alledaagse handelen uiteen worden gezet en wordt specifiek ingegaan op de wijze waarop 

medewerkers zich gedragen als zich agressiviteit of gewelddadigheid in het klantcontact voordoet.  

 Tot slot zullen in Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen de belangrijkste conclusies 

worden weergegeven waarmee de centrale vraagstelling van dit onderzoek zal worden beantwoord: 



 10 

Wat zijn de belevingen van uitvoerende medewerkers binnen het CWI, vestiging Utrecht-Zuid, ten 

aanzien van veiligheid, agressie en geweld als onderdeel van de organisatiecultuur en hoe staan 

deze in relatie tot het formeel opgestelde veiligheidsbeleid van het CWI? 

 

1.51.51.51.5    MethodologieMethodologieMethodologieMethodologie 

 

Met de constatering in het rapport van de Arbeidsinspectie uit november 2006 dat er sprake is van een 

onvoldoende naleving van veiligheidsmaatregelen binnen de CWI’s, UWV’s en de Sociale Diensten, is 

nog geen antwoord gegeven op de oorzaken hiervan. Op basis daarvan is besloten om een kwalitatief 

onderzoek uit te voeren bij het CWI, vestiging Utrecht-Zuid, omdat deze organisatie het eerste trefpunt 

is waar burgers en overheid elkaar ontmoeten. Middels de uitvoering van een kwalitatief onderzoek is 

getracht om enig licht te werpen op de achtergronden van het gegeven dat veel medewerkers van het 

CWI de formele maatregelen ter bevordering van de veiligheid onvoldoende handhaven. Aangezien de 

oorzaken van deze kwestie niet per definitie bij de individuele medewerkers zelf hoeven te liggen, is 

als uitgangspunt van dit onderzoek de organisatiecultuur van het CWI genomen omdat deze de 

omgangsvormen, gedragingen en patronen van alle organisatieleden tezamen behelst.  

 

1.5.11.5.11.5.11.5.1    Theoretisch kader: ‘Cultureel denken’Theoretisch kader: ‘Cultureel denken’Theoretisch kader: ‘Cultureel denken’Theoretisch kader: ‘Cultureel denken’    

 

De belevingen van veiligheid en de omgang met agressie en geweld door uitvoerenden binnen het 

CWI, vestiging Utrecht-Zuid, kunnen worden gezien als onderdeel van een organisatiecultuur. Een 

organisatiecultuur kan worden opgevat als het geheel van handelingen, gedragingen, denkpatronen 

en rituelen van organisatieleden, als individu en in groepsverband, die het alledaagse handelen in de 

werkpraktijk vormen en waaraan organisatieleden betekenis kunnen geven.
10

 Geïnspireerd door de 

theorie van antropoloog Paul Bate zal worden getracht verduidelijking te geven over de aanwezigheid, 

invloed en wisselwerking van een organisatiecultuur op het alledaagse handelen van medewerkers. 

Tevens zal in deze subparagraaf worden aangegeven waarom in dit kwalitatieve onderzoek een 

cultureel perspectief wordt gehanteerd. 

Volgens Bate kunnen organisaties en hun culturen aan elkaar gelijkgeschakeld worden. Met 

deze gelijkschakeling wordt bedoeld dat organisaties gezien kunnen worden als zijnde culturen in 

plaats van dat zij culturen bezitten. In zijn boek Strategies for Cultural Change hanteert Bate een 

antropologische visie op organisatiecultuur en bekijkt hij dit fenomeen vanuit een ‘cultureel denken’. 

‘Cultureel denken’ wil binnen deze context zeggen dat organisaties worden gezien als sociale 

werelden waarin het accent komt te liggen op het menselijke aspect. Door organisaties op te vatten als 

sociale werelden wordt ervan uitgegaan dat zij zijn opgebouwd uit individuen en groepen mensen die 

continu met elkaar in interactie verkeren. Zij voeren gesprekken, handelingen en transacties met 

elkaar, zij zijn bekend met de manieren waarop deze interacties plaats dienen te vinden en zij zijn 

ertoe in staat om betekenis aan deze interacties toe te kennen. Deze menselijke omgangsvormen, 

rituelen en patronen vormen zo de cultuur van een organisatie. Wanneer er een verandering in een 
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organisatie optreedt tussen, in of om de mensen en groepen behorend tot die organisatie, bijvoorbeeld 

door een fusie of door een wijziging in de werkprocessen, kan vanuit een ‘cultureel denken’ tevens 

worden gesteld dat er zich tegelijkertijd een verandering in de organisatiecultuur voordoet. Een 

organisatiecultuur kan veranderen doordat organisatieleden te maken krijgen met andere handelingen, 

interacties en mensen, 
11

  

Daarnaast wijst het ‘cultureel denken’ volgens Bate op de gedachte dat organisaties tevens 

geconstrueerde werelden zijn, waarin de mogelijkheid bestaat om een bepaalde cultuur op te bouwen 

of aan te passen. Om een beoogde geconstrueerde wereld te bewerkstelligen kan een organisatie een 

passende strategie aanwenden die uiteindelijk ook van invloed kan zijn op de organisatiecultuur. Bate 

plaatst vanuit deze gedachtegang de term ‘strategie’ op gelijke voet met de term ‘cultuur’, omdat een 

verandering in strategie tegelijkertijd een verandering in cultuur teweeg kan brengen.
12

 Zowel een 

strategie als een cultuur geven dus richting aan het leven binnen een organisatie, maar het verschil 

bestaat erin dat een strategie doelbewust uiteen wordt gezet terwijl een cultuur niet doelbewust vorm 

krijgt.  

Gezegd kan worden dat het gevoerde veiligheidsbeleid binnen het CWI deel uitmaakt van de 

strategie van de organisatie. Het formele veiligheidsbeleid wordt namelijk bewust in de organisatie 

uiteen gezet, met als doel om richting te geven aan het handelen van medewerkers binnen die 

organisatie. Zoals aangegeven staan een strategie en een cultuur in nauw verband met elkaar, 

waardoor ook de werking van een strategie samenhangt met de aanwezige organisatiecultuur. Men 

zou kunnen denken dat de strategie van een veiligheidsbeleid daarom dient te worden afgestemd op 

de bestaande organisatiecultuur, om zo de beoogde werking te behalen. Uit het onderzoek van de 

Arbeidsinspectie binnen een groep Sociale Diensten, CWI’s en UWV’s is echter gebleken dat het 

veiligheidsbeleid op een aantal punten niet optimaal werkt. Er is bijvoorbeeld aangetoond dat 

werknemers onvoldoende melding maken van agressieve en/of gewelddadige incidenten, terwijl wordt 

gesteld dat het consequent melden van incidenten juist een positief effect heeft op het terugdringen 

van agressie en geweld. Als dit ook het geval is binnen het CWI, vestiging Utrecht-Zuid, kan het niet 

melden van incidenten door werknemers als een aspect van de organisatiecultuur worden gezien en 

het is dan ook van belang om te achterhalen wat de reden(en) is of zijn voor deze manier van 

handelen.  

In paragraaf 1.4 ‘Opbouw van dit rapport’ is reeds gesproken over het alledaagse handelen 

van medewerkers die direct klantcontact onderhouden en daardoor ook met agressief en/of 

gewelddadig klantgedrag kunnen worden geconfronteerd. Het alledaagse handelen kan worden 

gezien als een vertaling van de algemene omgangsvormen die zich tussen medewerkers onderling en 

tussen medewerkers en managementleden heeft ontwikkeld. De onderlinge verhoudingen tussen 

individuele organisatieleden en tussen organisatieleden op management en medewerkerniveau 

hebben algemene omgangsvormen tot stand gebracht die zijn uitgemond in vaste patronen en 

routines die het alledaagse handelen beslaan. Binnen het thema ‘Onderlinge verhoudingen’, welke in 

Hoofdstuk 5 wordt uitgewerkt, komen deze omgangsvormen vooral tot uitdrukking in de 

communicatieprocessen en de informele verantwoordelijkheidsstructuur. De verhouding tussen 
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management en medewerkerniveau is mede bepalend voor de onderlinge informatie-uitwisseling. Dit 

kan bijvoorbeeld van invloed zijn op het wel of niet aankaarten van agressie en geweld vanaf de 

werkvloer richting het management en op de informatievoorziening vanuit het management richting de 

medewerkers ten aanzien van beleidsmaatregelen en ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, 

agressie en geweld. Ook op medewerkerniveau kunnen de communicatieprocessen gevolgen hebben 

voor de belevingen van en omgang met veiligheid, agressie en geweld. Zo kunnen de communicatieve 

handelingen bijdragen aan een werkomgeving die wordt gekenmerkt door alertheid, preventief 

optreden en collegiale ondersteuning. De onderlinge verhoudingen hebben daarnaast invloed op de 

informele verantwoordelijkheidsstructuur als onderdeel van de organisatiecultuur. Binnen deze 

informele structuur ontstaan de kaders voor het zelfstandig handelen van organisatieleden en de mate 

waarin men eigen verantwoordelijkheid kan en wil dragen, met de daaruit voortvloeiende gevolgen 

voor de omgang met agressie en geweld op de werkvloer. De aanwezige onderlinge verhoudingen en 

algemene omgangsvormen bieden een context voor de alledaagse praktijk waarin het klantcontact 

centraal staat. De alledaagse praktijk zal in het tweede thema van Hoofdstuk 5, ‘De klantrelatie’, 

worden toegelicht. Hierin wordt het alledaagse handelen van CWI-medewerkers binnen het 

klantcontact in beeld gebracht, waaruit zal blijken hoe er daadwerkelijk wordt omgegaan met de 

preventie, hantering en afwikkeling van agressie en geweld op de werkvloer.  

Waar het dus feitelijk op neerkomt is dat een organisatiecultuur van het CWI, vestiging 

Utrecht-Zuid, op beleidsniveau bestaat uit algemene omgangsvormen die worden ingegeven door de 

belevingen van de onderlinge verhoudingen tussen medewerkers onderling en tussen management en 

medewerkerniveau. De hieruit voortgekomen patronen en routines blijken te zijn doorgedrongen in het 

alledaagse handelen van CWI-medewerkers in de praktijk. Het handelen volgens vaste patronen en 

routines wordt door Paul Bate beschouwd als een culturele ‘vicieuze cirkel’, die zowel een positieve 

uitwerking op het handelen kunnen hebben als een negatieve.
13

 Het niet melden van agressie-

incidenten kan worden beschouwd als een negatief cultureel aspect. Volgens Bate zouden negatieve 

culturele vicieuze cirkels moeten worden doorbroken, zodat de werking van het veiligheidsbeleid 

binnen het CWI wordt geoptimaliseerd. Om inzicht te krijgen in de organisatiecultuur van deze 

vestiging van het CWI en in dit soort vicieuze cirkels, zal de theorie van Paul Bate als basis dienen bij 

de analyse van het kwalitatieve onderzoek. Het doel hiervan is om in dit eindrapport bewustwording op 

te wekken over de werking en invloed die een organisatiecultuur van het CWI kan hebben op de 

preventie, hantering en nazorg van agressie en geweld en op de belevingen van veiligheid door de 

CWI-medewerkers.  

 

1.5.21.5.21.5.21.5.2    Dataverzameling en Dataverzameling en Dataverzameling en Dataverzameling en ––––analyseanalyseanalyseanalyse    

 

In voorgaande paragrafen is uitleg gegeven van de aanleidingen om een kwalitatief onderzoek tot 

stand te brengen bij het CWI. De reden om dit onderzoek uit te voeren bij de vestiging Utrecht-Zuid is 

gelegen in het feit dat ik hier in oktober 2006 als extern onderzoeker een observatieproject heb 

uitgevoerd in het kader van de cursus ‘Organisatiedynamiek’, behorend tot de Master ‘Organisatie, 
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Cultuur en Management’. Dankzij dit project heb ik contact kunnen leggen met de teamcoördinator van 

het CWI, vestiging Utrecht-Zuid, en heb ik via deze persoon toegang verkregen tot de organisatie. Met 

het presenteren van mijn onderzoeksvoorstel aan het managementteam en de CWI-medewerkers, heb 

ik toestemming gekregen om het kwalitatieve onderzoek daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. 

 Na het verkrijgen van een groen licht, is het onderzoek van start gegaan met een 

literatuurstudie en een bestudering van het veiligheidsbeleid, waaronder het schriftelijk opgestelde 

agressieprotocol van het CWI daterend uit het jaar 2006. Vanuit deze theoretische verdieping konden 

er thema- en vragenlijsten worden opgesteld, welke als basis zijn gaan fungeren voor de diepte-

interviews met organisatieleden van het CWI. Er dient te worden opgemerkt dat er in augustus 2007 

een vernieuwd agressieprotocol is uitgekomen en dat deze is meegenomen in de uitwerking van het 

formele veiligheidsbeleid van het CWI in Hoofdstuk 4 Het formele veiligheidsbeleid van het CWI. Er is 

gekozen voor het voeren van gestructureerde interviews zodat iedere respondent zijn of haar 

meningen, gevoelens en gedachten kon uiten over dezelfde onderwerpen, waardoor de uitkomsten in 

een later stadium grotendeels naast elkaar konden worden gelegd om verschillen, overeenkomsten en 

nuanceringen in de belevingen van veiligheid, agressie en geweld te achterhalen en om een gedegen 

beeld te verkrijgen van een deel van de organisatiecultuur. Gebaseerd op het agressieprotocol en een 

theoretische bestudering van agressie- en geweldsconfrontaties, zijn er vragen geformuleerd 

aansluitend op de volgende thema’s: ‘hanteren’ (persoonlijke geschiedenis, persoonlijkheid, 

relatiewerk, kennis en vaardigheden in de omgang met agressie en geweld, interne communicatie), 

‘preventie’ (inrichting vestiging/werkplek, overzicht, grenzen), ‘nazorg’ (collegialiteit, rol 

manager/teamcoördinator, opvang organisatie) en ‘scholing en voorlichting’. 

 De respondenten die vervolgens medewerking hebben verleend in de uitvoering van de 

diepte-interviews, zijn geselecteerd op basis van hun functie. Om de belevingen van veiligheid, 

agressie en geweld vanuit een breed veld van perspectieven te kunnen omvatten is ervoor gekozen 

om respondenten uit alle functies te selecteren, maar die wel als gemeenschappelijke factor hebben 

dat zij tijdens hun werkzaamheden in direct contact met klanten op de werkvloer staan. Aangezien er 

vanuit een kwalitatief onderzoek geen generaliserende uitspraken kunnen en mogen worden gedaan, 

zijn andere selectiecriteria niet relevant bevonden. De respondenten die als uitvoerende medewerkers 

zijn aangeduid, beoefenen de volgende functies: de ‘CWI-adviseurs’ die klanten adviseren, 

ondersteunen, bemiddelen en eventueel begeleiden in hun zoektocht naar werk en de ‘CWI-

medewerkers’ met als taak klanten te ontvangen en hen te begeleiden in hun aanmelding bij de 

organisatie CWI. Er hebben in totaal vijf CWI-adviseurs en twee CWI-medewerkers deelgenomen aan 

het onderzoek.  

Daarnaast zijn er twee leden van het managementteam, dat in totaal uit vier leden bestaat, 

geïnterviewd, om hun visie te verkrijgen op veiligheid, agressie en geweld in de organisatie als geheel 

en hun visie op de omgang met deze thema’s op de werkvloer. De teamcoördinator van het CWI 

behoort tot één van de respondenten uit het managementteam. De keuze is op deze persoon 

gevallen, omdat hij nauw contact onderhoudt met de medewerkers op de werkvloer en onder meer 

verantwoordelijk is voor de aansturing en begeleiding van hen. Daarnaast is er een Senior uit het 

managementteam geïnterviewd, die voor 50% een managementtaak uitvoert en voor 50% als CWI-

adviseur werkzaam is op de werkvloer. Deze persoon staat wegens haar tweedelige functie dus 
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dichtbij de medewerkers op de werkvloer, wat het interessant maakt om haar visies en belevingen in 

het onderzoek te betrekken. Tevens is er een receptiemedewerkster geïnterviewd om een perspectief 

van buitenaf te krijgen op de manier waarop uitvoerende medewerkers omgaan met klanten en met 

mogelijke agressie- en geweldsuitingen tijdens het klantcontact. Tot slot is de beveiligingsbeambte 

van het bedrijfsverzamelgebouw aan het woord gelaten, aangezien hij vanuit zijn professionaliteit 

toeziet op de veiligheid van medewerkers en dus een zeer belangrijke rol speelt in de preventie en 

hantering van agressie en geweld. In totaal zijn er dus elf personen afzonderlijk geïnterviewd. De 

gesprekken zijn met een taperecorder opgenomen. Over de gevoerde gesprekken wil ik als 

onderzoeker zeggen dat de respondenten zeer open waren en dat er met elk van hen een prettig en 

vertrouwelijk contact was. 

 De opgenomen gesprekken zijn in detail schriftelijk uitgewerkt, omdat naar mijn mening elk 

gebruikt woord een bepaalde betekenis in zich kan dragen die mogelijk van belang zou kunnen zijn 

voor de analyse. Daarnaast is er tijdens de uitwerking van de interviews een eerste ordening in 

onderwerpen en thema’s doorgevoerd, om uit te zoeken welke gespreksonderwerpen bij elkaar 

hoorden en om eventuele verschillen en overeenkomsten te achterhalen. Na de uitwerkingen te 

hebben voltooid, zijn er schema’s opgesteld waarin stukken tekst met een thema zijn gecodeerd, op 

basis waarvan verschillende perspectieven op deze thema’s eruit konden worden gefilterd en bij 

elkaar zijn gevoegd. In een lineair proces vond er gelijktijdig met de analyse van de interviews, een 

literatuurstudie plaats om kernbegrippen te definiëren en inzicht te krijgen in de betekenis van 

bepaalde bevindingen. Gesteld kan worden dat de gelijktijdige uitvoering van een data-analyse en een 

literatuurstudie constante vergelijkingen en interpretaties mogelijk maakten, waardoor er kon worden 

toegewerkt naar een tussentijds resultaat. 

 Het tussentijdse resultaat leverde een reeks thema’s op die onderdeel bleken te zijn van de 

organisatiecultuur van het CWI. Gebleken is dat de aanwezige organisatiecultuur van het CWI inwerkt 

op de omgang met agressie en geweld door CWI-medewerkers wat kan resulteren in vaste 

gedragsvormen, patronen en rituelen bij individuele medewerkers en in groepsverband. Mijn inziens 

kan het fenomeen agressie en geweld bij publieke werknemers dus niet los worden gezien van een 

organisatiecultuur omdat deze bepalend is voor hun handelen. De organisatiecultuur staat dan ook 

voor ‘the way we do things around here.’ In Hoofdstuk 5 Veiligheid en agressie in de praktijk van het 

CWI: Het woord is aan de medewerkers zijn de bevindingen uit deze data-analyse weergegeven en 

worden zij ondersteund door een veelheid aan citaten van de geïnterviewde medewerkers. De 

anonimiteit van de geïnterviewden is in de uitwerking gewaarborgd door enkel hun functienaam weer 

te geven met aansluitend een vermelding van de data waarop de interviews hebben plaatsgevonden.  

Gehoopt wordt dat dit rapport uiteindelijk een positieve bijdrage kan leveren aan de belevingen van en 

omgang met veiligheid, agressie en geweld binnen de organisatiecultuur van het CWI, Utrecht-Zuid, 

en deze hoop blijkt te worden gedeeld met een CWI-medewerker: 

  

“Ik hoop in ieder geval dat jij, als onderzoeker, er verandering in kan gaan brengen om medewerkers meer bij 
het onderwerp ‘veiligheid’ te betrekken. Ik hoop dat het thema ‘veiligheid’ daardoor wat meer gaat leven 
binnen de organisatie.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 
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2 2 2 2     DDDDe organisae organisae organisae organisatietietietie Centrum voor Werk en Inkomen Centrum voor Werk en Inkomen Centrum voor Werk en Inkomen Centrum voor Werk en Inkomen 

 

2.12.12.12.1    IntroductieIntroductieIntroductieIntroductie    

 

Dit onderzoeksrapport richt zich op de individuele beleving van veiligheid en op de omgang met 

agressie en geweld door medewerkers die direct klantcontact voeren op het Centrum voor Werk en 

Inkomen, vestiging Utrecht-Zuid. Binnen het CWI worden deze belevingen en handelingen zowel 

beïnvloed door de organisatiecultuur als ook door de heersende maatschappijcultuur. Door inzicht te 

verkrijgen in de belevingswereld van de CWI-medewerkers als individuen en in groepsverband, wordt 

gepoogd een relatie weer te geven tussen individuele belevingen en de organisatiecultuur van het 

CWI en de heersende cultuur in de Nederlandse samenleving. Alvorens dit inzicht kan worden 

geboden, is het allereerst van belang om de organisatiestructuur en de onderlinge verdeling van taken 

binnen het CWI uit te werken. De kern van deze organisatie wordt gevormd door de interactie tussen 

CWI-medewerkers en burgers die hun klanten zijn.  

De belevingswereld van uitvoerenden staat in nauw verband met de kerntaak van het CWI als 

dienstverlenende organisatie, namelijk om binnen het sociale zekerheidsstelsel de algemene 

regelgeving op individuele gevallen, de burgers, toe te passen. Met een verheldering van deze 

kerntaak komt de klantrelatie centraal te staan en blijkt deze het middelpunt te vormen van de primaire 

werkprocessen die uitvoerenden dienen te verrichten.
14

 Hoewel deze klantrelatie centraal staat, kan zij 

door verscheidene factoren onder druk komen te staan. Deze druk kan bij uitvoerenden werkstress 

opleveren en aan de zijde van klanten kunnen gevoelens van frustratie en onbegrip worden 

opgeroepen. In het ergste geval kunnen de negatieve gevoelens van klanten leiden tot agressie- en 

geweldsuitingen jegens uitvoerenden, waardoor ook de beleving van veiligheid op de werkvloer van de 

organisatie CWI kan worden aangetast. Voor een overheidsorganisatie als het CWI ligt dan ook de 

taak om condities voor de waarborging van veiligheid te creëren en te handhaven. Zodoende kan de 

organisatie de beleving van veiligheid onder haar medewerkers proberen te bevorderen. Dit tracht zij 

onder meer te doen door veiligheidsmaatregelen in te voeren en een veiligheidsbeleid op te stellen. 

Echter, daarnaast oefent de aanwezige organisatiecultuur de nodige invloed uit op de 

veiligheidsbelevingen van medewerkers. Idealiter zou het wenselijk zijn dat een organisatiecultuur een 

ondersteunende, activerende en stimulerende uitwerking heeft op het functioneren van betrokken 

medewerkers, maar er kan ook sprake zijn van een negatieve uitwerking van de organisatiecultuur. 

De beleving van veiligheid en agressie onder uitvoerenden ontstaat tijdens hun interactie met 

hun klanten. Tijdens het klantcontact proberen uitvoerenden zowel aan de wensen van hun klanten als 

aan die van hun organisatie tegemoet te komen en tevens trachten zij ook de werkzaamheden naar 

hun persoonlijke en professionele tevredenheid te verrichten. De uitvoerende medewerker van het 

CWI lijkt daardoor in een driehoeksverhouding te worden gepositioneerd. Daarnaast heeft ook de 

overheid een zekere mate van zeggenschap over de beleidsvoering van het CWI. Publieke 

overheidorganisaties als het CWI hebben namelijk de taak om aan politieke doelstellingen te voldoen 
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die door middel van de richtlijnen van het overheidsbeleid worden voorgeschreven. Het gegeven dat 

er intern en extern verschillende partijen en groepen verschillende dingen van het CWI verlangen, 

levert een complexe organisatiestructuur op die zich vooral laat kenmerken door het samenvallen van 

een sterk gereguleerd beleid met een zekere ruimte voor flexibiliteit bij de uitvoering van het werk. De 

organisatietop stelt overeenkomstig de richtlijnen van de overheid een beleid op dat volgens 

standaardprocessen en regels dient te worden uitgevoerd. Tegelijkertijd moet op het 

medewerkerniveau voldoende ruimte zijn om algemene regelgeving op individuele klanten toe te 

passen. Dit vereist een mate van flexibiliteit en handelvrijheid. In de hoofdstukken 4 en 5 zal nader 

worden ingegaan op de inhoudelijke kant van deze externe en interne pressie. Echter, om begrip te 

krijgen van de onvermijdelijke complexiteit die met een overheidsorganisatie als het CWI gemoeid is, 

zal in dit hoofdstuk een beeld worden geschetst van de formele organisatiestructuur van het CWI. 

 Zo zal allereerst worden gepoogd om de positie en functie van het CWI inzichtelijk te maken, 

door in paragraaf 2.2 in te gaan op de inbedding van de organisatie binnen het Nederlandse sociale 

zekerheidsstelsel. Vervolgens zal er in paragraaf 2.3 een weergave worden gegeven van de formele 

structuur en taken van het CWI en wordt er aandacht besteedt aan haar rol binnen het 

samenwerkingsverband met partnerorganisaties UWV en de Sociale Dienst. De positie, functie en 

structuur van het CWI dragen uiteindelijk bij aan de vormgeving van het klantcontact. In paragraaf 2.4 

zal dan ook verdieping worden gegeven aan de betekenis van het klantcontact als centraal onderdeel 

van de kerntaak van het CWI. Hierin wordt tevens uitleg gegeven aan het mogelijke ontstaan van 

fricties binnen de klantrelaties. Deze kunnen voortkomen uit een botsing tussen de persoonlijkheid van 

de klant en van de uitvoerende. Fricties kunnen echter ook het gevolg zijn van de complexiteit van de 

organisatiestructuur en de bijbehorende werkprocessen, waarbij de klant als het ware is overgeleverd 

aan de procedure. De klantrelatie kan daarmee beschouwd worden als bron van een onderlinge 

machtsstrijd tussen uitvoerenden en klanten, waarbinnen frustratiegevoelens en onbegrip kunnen 

ontstaan die in het ergste geval zelfs tot agressie- en geweldsuitingen van klanten kunnen leiden. Om 

de klantrelatie inzichtelijk te maken, zal het contact zowel vanuit het perspectief van uitvoerenden als 

vanuit het perspectief van klanten worden omschreven. Deze perspectieven zullen allereerst worden 

uitgewerkt aan de hand van theorie uit Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public 

Services (1980) door Michael Lipsky en worden aangevuld met theorie uit Excuses voor het ongemak. 

De vele gevolgen van klantgericht organiseren (2006) door Marja Gastelaars,  

 

2.22.22.22.2    Inbedding van het Inbedding van het Inbedding van het Inbedding van het CWICWICWICWI in het Nederlandse sociale ze in het Nederlandse sociale ze in het Nederlandse sociale ze in het Nederlandse sociale zekerheidsstelselkerheidsstelselkerheidsstelselkerheidsstelsel    

 

Na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in 1945, kwam in Nederland een beweging op gang 

om de periode van armoede en werkloosheid voor én tijdens de oorlog af te sluiten middels de 

aankondiging van een nationale wederopbouw. De economie moest worden hersteld en dit bracht een 

nauwe samenwerking tussen werkgevers en werknemers tot stand. Hierbij was sprake van een 

algemeen heersende consensus over de opvatting om een degelijk stelsel van wettelijke sociale 
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zekerheid te ontwikkelen. Nederland als ‘verzorgingsstaat’ was geboren en streefde ernaar zijn 

burgers ‘van de wieg tot het graf’ zekerheid te bieden tegen alle sociale risico’s.
15

 

 De beloofde wettelijke sociale zekerheid kreeg voor het eerst vorm in het jaar 1952 met de 

invoering van de Werkloosheidswet, die gericht was op bescherming van de werknemer. Hierop 

volgden wettelijke sociale zekerheden die voor alle burgers golden, zoals onder meer de Algemene 

Ouderdomswet (AOW) in 1957, de Wet Werkloosheidsvoorziening (WW) in 1964, de Algemene 

bijstandswet (ABW) in 1965 en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) in 1967. 

Onder invloed echter van een economische teruggang in de jaren zeventig, dienden de kosten te 

worden verlaagd door misbruik en onterecht gebruik van de sociale zekerheid in te perken. Dit leidde 

tot een verscherping van de sociale wetten op het gebied van de ingangseisen, de hoogte en de duur 

van deze verzekeringen.
16

  

 Hoewel het als vernieuwend werd beschouwd dat de zorg voor sociale zekerheid tot de 

verantwoordelijkheid van de overheid ging behoren, ontstond er een toenemende bureaucratie in de 

vorming, uitwerking en toepassing van het sociale stelsel die onder meer traagheid in de processen tot 

gevolg had. Als reactie hierop werd er overgegaan op een gedeeltelijke privatisering van het sociale 

stelsel. Ook kwam het accent meer te liggen op het nemen van eigen verantwoordelijkheid door 

particuliere burgers aangaande de verzorging van hun sociale zekerheid. Deze accentverschuiving 

leverde werkgevers meer sociale verplichtingen op, zoals de zorg voor een aanvullend pensioen van 

werknemers en de plicht om werknemers tijdens ziekte enige tijd loon uit te betalen. Overeenkomstig 

de leus ‘werk boven inkomen’ ontstonden daarnaast sociale initiatieven om een werknemer die 

werkloos of arbeidsongeschikt was of zou worden, actiever te helpen bij het vinden van een nieuwe 

baan.
17

  

Zo bezien bestaat het sociale zekerheidsstelsel gedeeltelijk uit wettelijk opgestelde regelingen 

die publiekrechtelijk bepaald zijn, maar daarnaast zijn er dus ook regelingen door werkgevers en 

werknemers getroffen die zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) en in de 

ondernemingen zelf. Samengevat bestaat de sociale zekerheidswetgeving uit zogenoemde 

‘werknemersverzekeringen’, die door werkgevers en –nemers worden gefinancierd via premieheffing, 

en uit zogenoemde ‘volksverzekeringen’ die worden gefinancierd uit de algemene middelen en 

belastinginkomsten van het land.
18

  

Om de sociale zekerheid in de praktijk te bewerkstelligen, zijn er verschillende 

overheidsinstanties aangesteld die de volksverzekeringen ten uitvoering moeten brengen. Zo worden 

de volksverzekeringen uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVb), de 

werknemersverzekeringen door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de 

gemeentelijke Sociale Diensten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand 

(WWB) die op 1 januari 2004 van kracht is gegaan en onder andere de ABW vervangt. De 

gemeentelijke Sociale Diensten en het UWV werken nauw samen met de Centra voor Werk en 

Inkomen, aangezien het CWI een bemiddelingsrol uitoefent tussen werkzoekenden en werkgevers en 
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daarmee nog steeds de gedachte ‘werk boven inkomen’ in stand houdt. Om deze samenwerking te 

formaliseren is op 29 november 2001 de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (Wet SUWI) 

ingevoerd, waarbinnen de taken en verantwoordelijkheden van het UWV, de gemeentelijke Sociale 

Diensten en het CWI zijn geregeld. Om het samenwerkingsverband te versterken is een groot aantal 

vestigingen van het CWI, UWV en de Sociale Dienst samengevoegd in zogenaamde 

bedrijfsverzamelgebouwen (BVG’s). Zo ook het CWI, vestiging Utrecht-Zuid. Wettelijk gezien vindt er 

dus een samenwerking plaats tussen de drie partners binnen de SUWI-keten, met als doel de 

dienstverlening aan gemeenschappelijke klanten effectiever en efficiënter te laten verlopen. De 

achterliggende gedachte hierbij is dat een werkzoekende, dankzij de samenwerking tussen de SUWI-

partners, niet bij verschillende loketten zou hoeven aan te kloppen om te zoeken naar werk of om een 

uitkering te ontvangen.
19

  

Voor het zorgdragen van een correcte uitvoering van de sociale zekerheidswetten en 

 –regelgeving door de daarvoor verantwoordelijke publieke organisaties, zijn controlerende instanties in 

het leven geroepen die toezicht houden op de effectiviteit, efficiëntie en rechtmatigheid van de 

desbetreffende uitvoeringstaken. In dit kader zijn de organisaties CWI, UWV en de gemeentelijke 

Sociale Diensten onder toezicht geplaatst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(Ministerie van SZW) en worden zij via de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) gecontroleerd.
20

  

    

2.32.32.32.3    De De De De organisatiestructuurorganisatiestructuurorganisatiestructuurorganisatiestructuur en omgeving van het CWI en omgeving van het CWI en omgeving van het CWI en omgeving van het CWI        

 

Zoals aangegeven werkt het CWI onder toezicht en in opdracht van het Ministerie voor Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid (Ministerie van SZW), maar fungeert zij binnen deze context als zelfstandig 

bestuursorgaan. Dat wil zeggen dat hoewel het CWI bij wet of algemene maatregel de uit te voeren 

overheidstaken door het Ministerie van SZW krijgt opgedragen, de organisatie deze taken op 

zelfstandige wijze tot uitvoering brengt. Er is dus enerzijds sprake van ministeriële 

verantwoordelijkheid omdat de Minister van SZW over bevoegdheden beschikt voor de aansturing van 

het CWI. Anderzijds is het CWI als zelfstandig bestuursorgaan ook zelf verantwoordelijk voor de 

uitvoeringsbeslissingen die zij wenst te nemen.
21

  

 De organisatie CWI wordt centraal bestuurd vanuit het hoofdkantoor te Amsterdam, waar het 

beleid uiteen wordt gezet en wordt gecoördineerd en bewaakt. Dit beleid wordt daarnaast decentraal 

door zes districtskantoren ondersteund op het gebied van arbeidsmarktinformatie, ICT en facilitaire 

zaken. Verspreid over Nederland bestaan er 150 vestigingen en kantoren van het CWI, die de taken 

als zelfstandige vestiging of in een BVG tot uitvoering brengen. Binnen de BVG’s werken het CWI, 

UWV en de Sociale Dienst vanuit het gezamenlijke uitgangspunt ‘werk boven inkomen’. Verwacht 

wordt dat het streven naar werkbemiddeling boven de toekenning van een uitkering kan worden 

gerealiseerd via een intensief samenwerkingsverband tussen de drie SUWI-partners. Binnen dit stelsel 
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van ketenpartners kan het CWI worden gezien als het eerste trefpunt waar werkzoekenden en 

werkgevers zich melden voor de diensten die de organisatie kan leveren.
22

 

 De diensten die het CWI levert zijn verdeeld over een klantenkring bestaande uit enerzijds 

werkzoekenden en anderzijds werkgevers. Met betrekking tot de werkzoekenden als klantengroep is 

de voornaamste taak van het CWI gelegen in de ondersteuning en begeleiding van burgers in het 

vinden van een baan. In relatie tot de werkgevers verleent het CWI diensten op het gebied van 

personeelsbemiddeling en het geven van informatie over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
23

 

Daarnaast oefent het CWI tevens een controlefunctie uit om de sociale zekerheidswetgeving te 

handhaven en om misbruik hiervan te voorkomen. In het kader daarvan tracht het CWI na te gaan of 

klanten zich daadwerkelijk actief inzetten voor de zoektocht naar werk.
24

 De betrokkenen in het sociale 

stelsel hebben zich namelijk aan verplichtingen te houden, zoals het betalen van premies, het 

verschaffen van de benodigde informatie en het verlenen van medewerking in het zoeken naar 

passend werk. Indien klanten zich niet aan deze verplichtingen houden, hebben 

uitvoeringsorganisaties het recht om sancties op te leggen in de vorm van maatregelen en boeten.
25

 

Zo is de zoektocht naar werk een verplichte activiteit voor een klant van het CWI om diens recht op 

een uitkering te behouden.  

 Met de toevoeging van de zogenoemde SUWI-keten, breiden de taken van het CWI zich uit in 

haar samenwerking met het UWV en de Sociale Dienst. In het kader van het uitgangspunt ‘werk boven 

inkomen’, wordt verwacht dat een samenwerking tussen het CWI en het UWV kan voorkomen dat 

burgers een beroep moeten doen op een WW-uitkering. Hierin is de taak voor het CWI gelegen in de 

levering van intake- en reïntegratiegegevens aan het UWV. Ook met een verwachte samenwerking 

tussen het CWI en de Sociale Dienst wordt gestreefd de centrale doelstelling te behalen, namelijk door 

gezamenlijk te voorkomen dat burgers een beroep moeten doen op een WWB-uitkering, oftewel een 

Bijstandsuitkering. Om werkzoekenden met een WWB-uitkering zo snel mogelijk aan werk te helpen, 

wordt van het CWI verwacht dat zij intake-, reïntegratie- en indicatiegegevens aan de Sociale Dienst 

levert. Naast deze beoogde samenwerking tussen de ketenpartners, probeert het CWI tevens  

werkrelaties te onderhouden met verschillende publieke en private organisaties, zoals branche- en 

sectororganisaties, onderwijsinstellingen, winkeliersverenigingen en uitzend- en reïntegratiebureaus.
26

 De zojuist omschreven doelstellingen en taken van het CWI als zijnde een zelfstandig 

bestuursorgaan en als organisatie die onderdeel is van de SUWI-keten, zijn verweven in de 

werkzaamheden van de CWI-adviseurs en de ondersteunende CWI-medewerkers. Zij brengen de 

doelstellingen van de organisatie in de praktijk en staan daarbij in direct contact met de burgers die 

zich veelal noodgedwongen tot de diensten van het CWI moeten wenden. De term ‘noodgedwongen’ 

wordt in deze tekst toegepast, omdat het hier gaat om een groep mensen die in een financieel 

onwenselijke situatie verkeren. Wanneer deze groep mensen niet in staat is om zichzelf op 

zelfstandige wijze uit de ontstane financieel onwenselijke situatie te redden, rest hen niets anders dan 
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gebruik te moeten maken van de hulp die hen op dit vlak wordt geboden door de daarvoor in het leven 

geroepen instanties zoals het CWI, UWV en de Sociale Dienst. De klantengroep van de SUWI-keten 

als geheel bestaat uit mensen die of werkloos zijn of een te laag inkomen hebben, waardoor zij zich 

volgens begrippen binnen de huidige westerse samenleving in een situatie van relatieve armoede 

bevinden. Er wordt hier van ‘relatieve’ armoede gesproken, omdat men wegens financiële redenen niet 

in staat is om de producten en/of de diensten te genieten die in onze westerse samenleving als 

gebruikelijk of minimaal aanvaardbaar gelden.
27

  

 Het kan zelfs zo zijn dat uitvoerenden die bij het CWI of bij één van de ketenpartners 

betrokken zijn, werken vanuit een ideaal om burgers, die in een situatie van relatieve armoede terecht 

dreigen te komen, te vrijwaarden van de werkelijke ervaring van armoede. Dit pogen uitvoerenden van 

het CWI te doen door deze klantengroep te helpen, te adviseren en te ondersteunen in hun zoektocht 

naar een baan en/of door toezegging van een inkomen op bijstands- of uitkeringsniveau. Hoewel dit 

streven onderdeel kan zijn van de motivatie voor uitvoerenden om zich in te zetten voor een 

overheidsorganisatie als het CWI, kan dit ideaal mogelijk worden gedwarsboomd door de van bovenaf 

opgelegde wetten en regelgeving. Wegens deze vastgestelde regulering kan het voorkomen dat CWI-

medewerkers niet iedere burger kunnen helpen omdat deze bijvoorbeeld niet voldoet aan het 

eisenpakket die bij wet is vastgelegd. Publieke dienstverleners kunnen vanuit dit perspectief dan ook 

gezien worden als het verlengstuk van het overheidsbeleid en de wetgeving.
28

 Anders gezegd, het 

beleid dat door de overheid is vastgesteld wordt vertaald in de handelingen van uitvoerenden binnen 

de publieke organisatie en zij verkrijgen daarmee de rol van bemiddelaar in het contact dat plaatsvindt 

tussen burgers en hun overheid. 

 

2.42.42.42.4    De complexiteit van het klantcontactDe complexiteit van het klantcontactDe complexiteit van het klantcontactDe complexiteit van het klantcontact     

 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving ligt bij 

dienstverlenende overheidsorganisaties, waar een ontmoeting tussen burgers en overheid plaatsvindt  

met uitvoerenden in de rol van tussenpersoon. Wanneer burgers zich wegens hun financiële situatie 

noodgedwongen tot één van de organisaties uit de SUWI-keten moeten wenden, fungeert het CWI als 

poortwachter voor het wel of niet toelaten van potentiële klanten in de procedures van de Sociale 

Dienst, het UWV of van het CWI zelf. Deze drie instanties symboliseren de laatste mogelijkheid voor 

burgers om zich uit een financieel ongewenste positie te redden. Met haar taak als poortwachter 

bepaalt het CWI of burgers wel of niet worden toegelaten tot het stelsel van sociale zekerheid en, 

indien toegelaten, tot welke organisatie zij zich vervolgens moeten keren. Voor ondersteuning in hun 

zelfredzaamheid middels een baan kunnen burgers terecht bij het CWI en financiële ondersteuning 

middels een uitkering kan worden gevonden bij het UWV en de Sociale Dienst.  

Het wel of niet toegelaten worden tot de diensten van de SUWI-keten, kan voor burgers 

immense gevolgen hebben, niet alleen voor hun financiële positie maar ook voor de sociale plek die zij 
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in de maatschappij innemen. De impact die de besluiten van overheidsorganisaties als het CWI, UWV 

en de Sociale Dienst kunnen hebben op het verloop en de kwaliteit van mensenlevens én het feit dat 

zij een concurrentieloze positie hebben als enige uitvoerende instanties van de aan hen toegekende 

overheidsdiensten, levert hen een machtstatus op.
29

 Burgers die tot de doelgroep van deze instanties 

behoren, bevinden zich als het ware in een afhankelijkheidspositie. Wanneer deze opvatting wordt 

doorgetrokken, kan worden gesteld dat de SUWI-partners de status van het burgerschap van mensen 

meebepalen. De boodschap die de ketenpartners uitdragen is namelijk dat het hebben van een baan 

maatschappelijk gewenst is om zodoende als volwaardig lid deel uit te kunnen maken van het publieke 

leven. 

Met de constatering dat het CWI als taak heeft om burgers te selecteren voor het wel of niet 

verkrijgen van sociale zekerheid en hen daarmee indirect toegang kan verlenen tot lidmaatschap van 

de maatschappij, kan de organisatie worden bestempeld als selectiebureaucratie. Binnen een 

selectiebureaucratie wordt gepoogd te handelen volgens sociale waarden als rechtszekerheid, 

rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid, welke in wet- en regelgeving zijn vastgelegd. De kerntaak van 

een selectiebureaucratie als het CWI is gelegen in de toepassing van algemene wet- en regelgeving 

op individuele gevallen en de uitvoering hiervan ligt in handen van de uitvoerenden die in direct 

contact met klanten staan.
30

 Michael Lipsky, auteur van het boek Street-Level Bureaucracy. Dilemmas 

of the Individual in Public Services, ziet uitvoerenden die direct klantcontact onderhouden ook wel als 

zogenaamde ‘street-level bureaucrats’, omdat zij degenen zijn die uiteindelijk het beleid van een 

selectiebureaucratie naar de praktijk vertalen. In de kerntaak ligt echter voor uitvoerenden een 

moeilijkheid besloten om tegelijkertijd zowel de belangen van klanten te behartigen als het belang van 

de wet, dat in regels is vastgelegd door de overheid en in het beleid van de uitvoerende organisaties. 

In de context van de organisatie CWI is er dus eigenlijk sprake van vier verschillende 

belangengroepen bestaande uit: de wetgever, de organisatie, de klanten en de uitvoerenden zelf. Dit 

zijn vier impulsen die elkaar dwars kunnen gaan zitten in het werkproces en tijdens het klantcontact, 

omdat zij soms tegenstrijdige belangen nastreven. De uiteindelijke bedoeling is echter dat binnen dit 

krachtenveld de macht van de wetgeving altijd voorop zal worden geplaatst, ondanks dat dit in 

sommige gevallen in kan druisen tegen de belangen van klanten of die van de uitvoerenden zelf.  

Hoewel CWI-medewerkers veelal vanuit hun professionele ideaal trachten in te spelen op de 

individuele behoeften en persoonlijkheden van hun klanten zodat zij de best passende hulp en 

adviezen ontvangen, blijkt dit ideaal niet altijd haalbaar. In de praktijk op de werkvloer dienen 

uitvoerende medewerkers massa’s aan klanten te verwerken en om hier efficiënt mee om te kunnen 

gaan, wordt er met standaard werkprocessen gewerkt. Dit vereist van uitvoerenden een bijstelling van 

hun ideaaltypische benadering van dienstverlenende overheidsorganisaties, namelijk door zich de 

visie eigen te maken dat klanten uiteindelijk de beste dienstverlening van hen zullen ontvangen als ze 

binnen de heersende organisatieomstandigheden hun werk uitvoeren.
31
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Binnen een selectiebureaucratie vindt er vanwege het management van bovenaf regulering 

plaats om werkprocessen te standaardiseren, zodat elke klant een gelijke behandeling kan 

verwachten en omdat dit invulling geeft aan het streven naar eenduidigheid in de handelingen van de 

medewerkers. Echter, op het niveau van de ‘street-level bureaucrats’ is een zekere mate van 

flexibiliteit en bewegingsvrijheid in de uitvoering van werkzaamheden nodig, omdat zij per individuele 

klant observaties en indrukken opdoen die mede van invloed zijn op de uiteindelijke besluitvorming 

over het vervolgtraject van een klant. De vastgestelde regels mogen dan wel richtinggevend zijn, zij 

kunnen onmogelijk met strakke hand worden toegepast omdat de werksituaties gecompliceerd van 

aard zijn en er een menselijke dimensie mee gemoeid is. Het werk van uitvoerende medewerkers 

bevat klaarblijkelijk een subjectief element in de beoordeling van een klant en diens situatie, waar 

eigenlijk geen grip op te krijgen is, niet door de klant en niet door de organisatie zelf. Er wordt echter 

vanuit gegaan dat uitvoerenden zich professioneel opstellen in hun werk en in hun benadering naar 

klanten toe, waarbij zij zoveel mogelijk misstanden uit de weg trachten te gaan. In hoofdstuk 5, 

paragrafen 5.3 en 5.4, zal nader worden ingegaan op de betekenis van professionaliteit in het 

werkleven van een CWI-medewerker. Het feit dat uitvoerenden reguleringen en flexibiliteit moeten zien 

te combineren in de werkprocessen, maakt dat hun dienstverlening aan klanten een zeer complexe 

aangelegenheid is.
32

  

De procedurele kant van dienstverlenende selectiebureaucratieën brengt verschillende 

gevolgen met zich mee voor klanten die zich noodgedwongen tot hen moeten wenden. Een onderdeel 

in het werk dat moet worden uitgevoerd, is het classificeren van klanten in categorieën die het 

vervolgtraject van de individuele klant meebepalen. Uitvoerende medewerkers hebben de taak om 

deze classificaties te volbrengen, waardoor zij als het ware zeggenschap verkrijgen over het verloop 

van een individueel mensenleven. Zij zijn daarmee dus van invloed op het welzijn van mensen. Lipsky 

zegt hierover dat de individuele beoordelingsfactor die bij deze manier van besluitneming komt kijken, 

de mogelijkheid creëert dat uitvoerenden intuïtief en gevoelsmatig klanten selecteren en classificeren, 

wat ertoe kan leiden dat sommige klanten worden bevooroordeeld of benadeeld.
33

 Klanten hebben 

geen zicht op dit proces wat zich intern bij uitvoerenden afspeelt, waardoor zij het gevoel kunnen 

krijgen daadwerkelijk geen controle te hebben over een voor hen levensbepalende situatie. Daarnaast 

heeft de door de overheid toegekende wet- en regelgeving in het beleid van overheidsorganisaties 

ervoor gezorgd dat de inbreng van klanten tot een minimum is gereduceerd. Klanten zijn daardoor min 

of meer overgeleverd aan het bureaucratische systeem dat van bovenaf wordt opgelegd. Het feit dat 

de selectiebureaucratieën diensten leveren die elders niet te krijgen zijn, maakt dat zij niks te verliezen 

hebben als klanten niet geheel tevreden zijn over de dienstverlening en daardoor kan het de instanties 

mogelijk ontbreken aan een bepaalde mate van verantwoordelijkheidsgevoel voor de gang van 

zaken.
34

 Klanten kunnen namelijk ‘slechts’ worden gezien als leveranciers van benodigde informatie 

om het werkproces voort te kunnen zetten.
35
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Alvorens uitvoerenden tot een besluit komen betreffende de categorisering van klanten in 

passende vervolgtrajecten, hebben zij informatie nodig die afkomstig is van hun klanten. Het verkrijgen 

van voldoende en betrouwbare informatie voor uitvoerenden blijkt echter beperkt te zijn, omdat in 

eerste instantie de ontmoetingen van uitvoerenden met hun klanten vaak te kortstondig van aard zijn 

om hieruit voldoende relevante informatie te filteren. Daarnaast staan uitvoerenden onder een 

constante druk om tot een snelle besluitvorming te komen, waardoor zij gedwongen worden om snel 

over te gaan tot handelen zonder eerst de tijd te nemen om na te gaan of meer en andere informatie 

tot een beter besluit zou leiden. Blijkbaar gaat de beschikking over beperkte informatie gepaard met 

een beperkt tijdsbestek waarbinnen uitvoerenden moeten handelen, wat vervolgens weer van invloed 

is op de uiteindelijke besluitneming en advisering.
36

  

De blootlegging van twee zwaktepunten in de condities waarbinnen uitvoerenden de diensten 

van de organisatie dienen te leveren, namelijk de beperkte informatievoorziening en de aanwezigheid 

van een constante tijdsdruk, biedt klanten de mogelijkheid om niet geheel in een 

afhankelijkheidspositie ten opzichte van uitvoerenden te geraken. Het is namelijk zo dat de 

dienstverleners informatie nodig hebben van klanten willen zij hun taken succesvol uitvoeren. 

Daardoor zijn de ‘street-level bureaucrats’ op hun beurt afhankelijk van de medewerking van hun 

klanten. Klanten verkrijgen met hun rol als informatieleveranciers dus een machtsmiddel ter 

beschikking, waarmee zij het klantcontact kunnen beïnvloeden en zelfs de voortgang van het 

werkproces kunnen belemmeren. Daarnaast hebben klanten nog een ander machtsmiddel tot hun 

beschikking, namelijk het manipuleren van de werktijd van uitvoerenden. Zoals aangegeven kost het 

tijd om bepaalde informatie uit klanten te vergaren en aangezien uitvoerenden binnen een tijdschema 

moeten werken om een grote hoeveelheid klanten tot dienst te kunnen staan, is hun tijd meer kostbaar 

in tegenstelling tot hun klantengroep waarvoor tijd een minder kostbaar begrip is. Wanneer klanten 

weinig tot geen van de nodige informatie leveren, kan het vastgestelde tijdschema van uitvoerenden 

uitlopen met gevolgen voor de daaropvolgende klantcontacten en werkzaamheden.  

Van hun kant hechten uitvoerenden voor de vervulling van hun professionele werkmotief eraan 

dat klanten dankbaar en tevreden zijn over de verkregen dienstverlening, maar op hun beurt kunnen 

de klanten het wel of niet uiten van waardering en tevredenheid inzetten als middel om het 

klantcontact te manipuleren. Een onacceptabel machtsmiddel van de klant dat in extreme gevallen 

voor kan komen, is het uiten van instrumentele agressie. Dit is volgens Lipsky een manier voor klanten 

om hun “rechten” binnen selectiebureaucratieën op te eisen.
37

 Helaas is deze vorm van het uitoefenen 

van macht in het klantcontact een steeds vaker voorkomend fenomeen waar medewerkers van  

(semi-)publieke organisaties mee worden geconfronteerd. Hieraan zal in Hoofdstuk 4 aandacht 

worden besteed. 

Tegenover de machtsmiddelen die klanten in kunnen zetten om het klantcontact en het 

werkproces te manipuleren, beschikken uitvoerenden tevens over machtsmiddelen om hun klanten en 

hun relatie met hen te beïnvloeden. Naast de invloed die zij hebben op het welzijn van burgers in de 

maatschappij, hebben uitvoerenden binnen de organisatiecontext de macht om hun interacties met 
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klanten dusdanig te structureren dat zijzelf er het meeste baat bij hebben. Uitvoerenden kunnen 

bijvoorbeeld klanten voorschrijven hoe zij zich dienen te gedragen gedurende het klantcontact en 

mochten klanten hier niet aan voldoen, dan kunnen zij worden gecorrigeerd of afgestraft bij het 

vertonen van ongewenst of deviant gedrag. Daarnaast kunnen uitvoerenden overgaan tot het voeren 

van een psychologisch machtsspel door de mentale staat van klanten te bespelen middels 

afstraffingen of waarderingen.
38

 

Met deze uiteenzetting van middelen die zowel uitvoerenden als hun klanten in kunnen zetten 

om de interactie te beïnvloeden, blijkt dat het klantcontact wordt gekenmerkt door spanningen en 

machtsverhoudingen. Het kan dan ook niet worden ontkend dat het klantcontact in de basis bestaat uit 

een ongelijke positie tussen uitvoerenden en hun klanten, waarbij de uitvoerenden over het 

belangrijkste machtsinstrument beschikken dat hun klanten de sleutel tot lidmaatschap van het 

burgerschap in de Nederlandse samenleving verschaft, namelijk: werk boven inkomen. Desondanks 

zorgt het professionele werkmotief van de ‘street-level bureaucrats’, zoals het bieden van een 

helpende hand aan de medemens, ervoor dat de balans in de complexiteit van het klantcontact 

enigszins wordt hersteld. 
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3333    Veiligheid als concept in de moderne samenlevingVeiligheid als concept in de moderne samenlevingVeiligheid als concept in de moderne samenlevingVeiligheid als concept in de moderne samenleving    

 

3.13.13.13.1    IntroductieIntroductieIntroductieIntroductie    

 

Om begrip te verkrijgen van de betekenis van ‘veiligheid’ als concept en als kernthema in de huidige 

moderne samenleving, worden in dit hoofdstuk diverse facetten uitgelicht die onderdeel zijn van of 

invloed hebben op de term veiligheid. In dit begrip zit voor een belangrijk deel een subjectief element 

besloten omdat de status van veiligheid medebepaald wordt door de ervaring van veiligheid en 

onveiligheid. Gebieden, omgevingen en interacties tussen mensen worden bestempeld als veilig 

wanneer ze als zodanig worden beleefd. Door externe bedreigingen in de vorm van milieurampen, 

terrorisme, massavernietigingswapens, criminaliteit en andere risico’s, kan het gevoel van veiligheid 

worden ondermijnd.
39

 Om burgers tegen dergelijke dreigingen en onveiligheidsgevoelens te 

beschermen, wordt dan ook op verschillende niveaus in de maatschappij gepoogd inspanningen te 

leveren om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van burgers te bevorderen en te waarborgen.    

 De formele vastlegging van het waarborgen van veiligheid vindt zijn oorsprong in de 

theorievorming van het sociaal contract. In paragraaf 3.2 zal het sociaal contract worden beschouwd 

als zijnde het fundament van de rechtsorde in de huidige westerse samenleving en wordt tevens 

toegelicht op welke wijze geprobeerd wordt de veiligheid binnen de bestaande rechtsorde te 

handhaven. Vervolgens zal in paragraaf 3.3 de term ‘veiligheid’ binnen twee theoretische 

perspectieven worden geplaatst, om zodoende de positionering van veiligheid in de moderne 

samenleving te verduidelijken. Hoewel er een veelheid aan perspectieven op veiligheid bestaat, is hier 

gekozen voor de behandeling van de visie van de Duitse socioloog Ulrich Beck en voor het perspectief 

van de Nederlander Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Beide visies stellen het 

concept van een behoefte aan veiligheid in de samenleving centraal, terwijl andere perspectieven 

meer de neiging vertonen om de nadruk op de aanwezigheid van een strafstaat of controlecultuur te 

leggen. Daarnaast heeft het werk van Beck veel invloed gehad, en speelde het zelfs een leidende rol 

in het publieke debat over de ecologische politiek in Duitsland.
40

 Hans Boutellier heeft Beck’s 

uitgangspunten als basis in zijn boek gebruikt, maar laat vervolgens vanuit dit fundament een visie 

voortvloeien die meer aansluiting vindt bij de inrichting van de hedendaagse Nederlandse 

samenleving.
41

   

In zijn boek Risikogesellschaft; Auf dem Weg in eine andere Moderne (1986) komt volgens 

Beck de behoefte aan veiligheid voort uit technologische risico’s die de maatschappij zelf heeft 

ontwikkeld, maar waarover zij haar grip is kwijtgeraakt wegens de onzichtbaarheid en 

onbeheersbaarheid van deze risico’s. Dit leidt volgens Beck tot de dominantie van preventiepolitiek en 

het spreiden van risico’s is dan ook tot de centrale taak van de overheid verheven.
42

 Hans Boutellier 

heeft zijn visie op de huidige samenleving verwoord in zijn boek De veiligheidsutopie, Hedendaags 
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onbehagen en verlangen rond misdaad en straf (2005). Hierin erkent hij enerzijds de reële 

bedreigingen en het onbehagen uit Beck’s veronderstelde risicomaatschappij. Anderzijds scheidt 

Boutellier zich van Beck’s perspectief af door niet zozeer een heersende ‘angst’ als organiserend 

motief in de maatschappij te plaatsen, maar eerder door een heersend verlangen naar, een ‘behoefte 

aan’, veiligheid centraal te stellen in wat hij noemt de ‘veiligheidsutopie’.
43

 

Nadat het concept ‘veiligheid’ dankzij deze theoretische perspectieven in een 

veralgemeniserende maatschappijkritische context is geplaatst, zal in paragraaf 3.4 dieper worden 

ingegaan op een specifieker facet uit het veiligheidsbegrip, namelijk het verschijnsel ‘agressie en 

geweld’. Het gevoel van veiligheid kan worden aangetast door de directe of indirecte dreiging die 

uitgaat van geweld, overlast, vernielingen, berovingen enzovoorts.
44

 Hierdoor voltrekt zich een 

onlosmakelijk verband tussen het gevoel van veiligheid en agressie en geweld. Vanuit de beginselen 

van het sociaal contract ligt de verantwoordelijkheid voor de waarborging van veiligheid in handen van 

de overheid als centraal machtsinstituut, waarmee zij als leidinggevend kan worden gezien aangaande 

de criminaliteitsaanpak in zowel het publieke als het private domein. Volgens Boutellier verwacht men 

van de overheid dat deze poogt een vertaling te geven aan het in zijn ogen heersende verlangen naar 

maximale vrijheid en optimale bescherming. Dit veiligheidsstreven als onderdeel van het 

overheidsbeleid lijkt daadwerkelijk vorm te hebben gekregen in het onderzoeksrapport Naar een 

veiliger samenleving, wat is opgesteld door de Ministeries van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en Justitie daterend uit 2002. Door dit onderzoeksrapport binnen dit hoofdstuk 

uiteen te zetten, zal blijken hoe er vanuit de overheid wordt gekeken naar de mate van veiligheid in de 

samenleving en welke maatregelen er volgens haar benodigd zijn om de onveiligheidsgevoelens 

onder burgers te bestrijden. 

Binnen de opvattingen die door de overheid in haar onderzoeksrapport worden uitgedragen, 

staat echter niet de overheid zelf centraal. Integendeel, de Nederlandse overheid ziet in toenemende 

mate een rol weggelegd voor het zogenoemde ‘responsabiliseringsprincipe’. Responsabilisering houdt 

in dat niet alleen de overheid de verantwoordelijkheid draagt voor de waarborging van en zorg voor 

veiligheid, maar dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij ook van bedrijven, 

instellingen en burgers een actieve betrokkenheid voor de bevordering van veiligheid in de 

samenleving wordt verwacht. De tendens van het responsabiliseringsprincipe leidt tot de opvatting dat 

de samenleving voor wat betreft haar veiligheid niet alleen afhankelijk is van de overheid. De laatste 

draagt uiteraard verantwoording voor de rechtshandhaving, maar burgers zijn voor hun veiligheid ook 

afhankelijk van organisaties en van elkaar.
45

 Aansluitend op het overheidsbeleid en de gedachte van 

een gedeelde verantwoordelijkheid, zal in paragraaf 3.4  de responsabilisering van de maatschappij 

worden toegelicht en wordt er nader ingegaan op de consequenties die dit heeft voor actoren in het 

publieke en private domein die als medeverantwoordelijken zijn aangewezen voor de waarborging en 

verbetering van de verlangde veiligheid. 
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3.23.23.23.2    Veiligheid als gids voor de rechtsorde van de Nederlandse samenlevingVeiligheid als gids voor de rechtsorde van de Nederlandse samenlevingVeiligheid als gids voor de rechtsorde van de Nederlandse samenlevingVeiligheid als gids voor de rechtsorde van de Nederlandse samenleving    

 

Wanneer we uitgaan van een situatie waarin de mens zich niet aan afspraken, plichten en regels hoeft 

te houden en zich voornamelijk kan laten leiden door zijn instinct, ontstaat er een leefomgeving waar 

volledige vrijheid een heersende factor is. Hoewel de gedachte om volledige vrijheid te bezitten 

aanlokkelijk klinkt, wordt de aantrekkingskracht van dit beeld overschaduwd door een opkomend 

doemscenario van een voortdurende strijd tussen groepen en individuen. Ieder mens beschikt van 

nature namelijk over een innerlijke overlevingsdrang, die ten grondslag ligt aan de gedrevenheid om in 

zijn of haar primaire levensbehoeften te voorzien, zoals vocht, voedsel, zuurstof en bescherming tegen 

klimaatomstandigheden. Zolang de middelen voor deze primaire basisbehoeften voldoende aanwezig 

zijn en voor een ieder toegankelijk zijn om deze aan te wenden, kan de situatie van volledige vrijheid 

worden aangehouden. Echter, wanneer er sprake is van schaarste met betrekking tot deze middelen 

of als er sprake is van een groep mensen die in omvang groeit zonder dat de hoeveelheid benodigde 

middelen in aantal toeneemt, kunnen er conflicten ontstaan tussen individuen en/of subgroepen. Om 

een dergelijk strijdtoneel te voorkomen is na de periode van de Middeleeuwen het sociaal contract 

geïntroduceerd, waarin mensen afspraken met elkaar hebben gemaakt ter bescherming van leven en 

middelen. Binnen dit sociaal contract is de waarborging van veiligheid binnen de gemeenschap 

centraal komen te staan.
46

 

De 17
e
 eeuwse filosoof John Locke is één van de grondleggers van het sociaal contract en 

heeft hiermee een fundament gelegd voor de liberale denkstroming. Hierin gaat Locke ervan uit dat 

vrije individuen de basis kunnen vormen voor een stabiele samenleving. Economische en intellectuele 

vrijheid zouden volgens hem ten grondslag aan de samenleving moeten liggen. Hoewel Locke deze 

vrijheden nastreefde, dienden volgens hem bepaalde vrijheidsrechten deels over te worden gedragen 

aan een gemeenschap of een centrale macht ter voorkoming van onderlinge strijd. De idee van het 

sociaal contract dat volledige vrijheid van het individu moest worden ingeperkt ten behoeve van de 

waarborging voor veiligheid, impliceerde tegelijkertijd dus de idee van de opkomst van een centrale 

staatsmacht die de bevoegdheid kreeg om bepaalde handelingen te centraliseren en normaliseren om 

de veiligheid te vergroten. De toezegging van een machtspositie aan de staat bracht een dubbele 

betekenis van veiligheid met zich mee. De staat kreeg de taak om haar burgers te beschermen en hen 

veiligheid te bieden, maar daarnaast dienden burgers te worden beschermd tegen de macht van de 

staat om zich zo van hun veiligheid te kunnen verzekeren. De bescherming tegen medeburgers en de 

bescherming van burgers tegen de staat vormden de kern voor de vastlegging van het juridische 

kader.
47

    

 De verankering van het recht op vrijheid in het sociaal contract, ging onder meer gepaard met 

Locke’s principe van de natuurwetgeving. Binnen de grenzen van de natuurwet heeft een ieder het 

recht om zichzelf en de rest van de mensheid in stand te houden en het recht om een overtreder van 
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deze natuurwet te straffen.
48

 De opvatting dat de garantie van veiligheid en bescherming gepaard 

moest gaan met een beperking van de vrijheid, is van belang geweest voor de inrichting van de 

rechtsorde en voor de handhaving van het recht. Het recht zoals wij deze hedendaags kennen is 

verbonden aan de waarden van het sociaal contract en heeft als functie een bepaalde orde in de 

samenleving te scheppen. Om deze waarden te handhaven en de bescherming van burgers te 

waarborgen, is vertrouwen in elkaar noodzakelijk om de naleving van afspraken te verwezenlijken. 

Alleen op deze wijze kan er daadwerkelijk rechtszekerheid worden geboden.
49

 

 Via rechtshandhaving wordt gepoogd de orde te handhaven middels controle op de naleving 

van regelgeving, opsporing van rechtsovertreders en door oplegging en uitvoering van sancties. De 

overheid heeft hierbij als doel om de beoogde rechtshandhaving te realiseren. Daarom hebben 

rechtshandhavers van de overheid bevoegdheden toegekend gekregen om hun taak bij wet te kunnen 

vervullen. Om wantoestanden hierin te voorkomen dienen de toezichthouders van de rechtsorde zelf 

ook te worden gecontroleerd.
50

 Binnen het politieke landschap wordt de rechtshandhaving dan ook 

door een veelheid aan overheidsorganen en –instituties tot uitvoering gebracht, waaronder door het 

parlement, provincies en gemeenten, het Openbaar Ministerie en de daarbijbehorende ministers van 

Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast wordt er een onafhankelijk 

toezicht uitgevoerd door instanties als de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, 

(Rijks)inspecties en de Rijksrecherche, klachtencommissies en rechters.
51

 

Hoewel deze formele verdeling van taken en verantwoordelijkheden die overheidsorganisaties 

en –instanties tot uitvoering dienen te brengen als een overzichtelijk en gestructureerd geheel 

overkomt, blijkt in de praktijk dat de rollen van toezichthouders en hun controleurs niet altijd even 

consequent vastliggen. De oorzaken hiervan lijken onder meer gelegen in de complexiteit die eigen is 

aan de handhaving van het recht en in een overlapping van taken tussen de verschillende 

rechtshandhavers.
52

 Daarnaast is er sprake van een verbreding van het publieke domein in de 

handhaving van normen en voorschriften. Dit laatste houdt in dat naast die handhavers die in het 

wettelijk kader zijn opgenomen, tevens van burgers, bedrijven en andere instanties die buiten het 

publieke domein vallen een actieve houding wordt verwacht ten aanzien van de naleving van 

gedragsregels. Hoewel het private domein in eerste instantie niet primair is gericht op de 

rechtshandhaving zoals deze bij publieke wet- en regelgeving is opgesteld, komen het publieke en 

private domein toch in aanraking met elkaar waar het gaat om deze handhaving. Deze twee gebieden 

raken dan ook steeds meer bij elkaar betrokken en met elkaar verweven. De overheid lijkt zich steeds 

meer te fixeren op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en organisaties, ondanks dat dit er 

eigenlijk altijd wel is geweest. Het gros van de mensen houdt zich namelijk wel aan de regels. Toch 

wordt de eigen verantwoordelijkheid op rijksniveau meer geaccentueerd en is het zelfs zo dat de 
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betrokkenheid van het private domein aangaande zelfregulering wordt gestimuleerd vanuit de overheid 

door middel van subsidievoorwaarden en vergunningsvoorschriften.
53

  

Met de vervloeiing tussen het publieke en private domein en de complexiteit die inherent 

verbonden is aan de rechtsorde, kan de handhaving van veiligheid als een ingewikkelde 

aangelegenheid worden gezien in een samenleving die doordrongen is van uiteenlopende risico’s. 

Rapporten over de nationale veiligheid spreken over risico’s als lekkende dijken, gasexplosies of 

vliegtuigrampen en dit kan ertoe leiden dat de individuele burger mogelijk onder een voortdurend 

gevoel van dreiging zou moeten leven. De onberekenbaarheid van dergelijke risico’s levert een door 

Ulrich Beck benoemde ‘risicomaatschappij’ op. Volgens de opvatting van Beck wordt het 

veiligheidsbeleid van de overheid binnen een risicomaatschappij enerzijds gekenmerkt door een 

politiek die ergere gevaren tracht te voorkomen en anderzijds dreigt er volgens hem een cultuur te 

ontstaan die bestaat uit het afschuiven van verantwoordelijkheden. Vanuit deze visie zullen burgers 

geneigd zijn om verantwoordelijkheden af te schuiven op bestuur en politiek. Tegelijkertijd zullen 

ambtelijke diensten hun verantwoordelijkheden af proberen te schuiven op elkaar en ontstaat er een 

onoverzichtelijkheid in de verantwoordelijkheidsstructuur.
54

 Hierbij dient te worden opgemerkt dat de 

verantwoordelijkheid zoals Beck deze opvat, van een andere orde is dan de zojuist besproken eigen 

verantwoordelijkheid die door de overheid wordt nagestreefd. Binnen Beck’s risicomaatschappij is 

namelijk sprake van ongrijpbare en abstracte risico’s waar individuele burgers en organisaties 

eenvoudigweg niet verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden, afgezien van een risico als 

milieuvervuiling waar ‘de milieuvervuiler’ nog wel aansprakelijk voor kan worden gesteld.  

De opgaaf om een waterdicht veiligheidsbeleid binnen de Nederlandse rechtsorde te 

garanderen lijkt, gezien de diversiteit in risico’s en bedreigingen, onmogelijk. Desondanks heeft de 

overheid haar verantwoordelijkheid voor veiligheid hoog in het vaandel staan. Daarbij komt dat, 

hoewel er vanuit de samenleving een grote vraag is naar veiligheidgaranties, de overheid zich niet laat 

verleiden tot de pretentie om volledige veiligheid te kunnen bieden, want, zoals gezegd, is volledige 

waarborging van veiligheid simpelweg onhaalbaar,
55

 De overheid rest niets anders dan binnen de 

bestaande beperkingen toch zo goed als zij kan de veiligheidsproblematiek het hoofd te bieden.  

 

3.33.33.33.3        De moderne samenleving:De moderne samenleving:De moderne samenleving:De moderne samenleving:    Een risicomaatschappij die resulteert in een Een risicomaatschappij die resulteert in een Een risicomaatschappij die resulteert in een Een risicomaatschappij die resulteert in een 

veiligheidsutopie veiligheidsutopie veiligheidsutopie veiligheidsutopie     

 

De veiligheidsproblematiek waar de hedendaagse maatschappij voor staat, komt voort uit 

bedreigingen die de gewenste veiligheid aantasten. De beleving van onveiligheid is onder meer 

gebaseerd op de ervaring van werkelijke bedreigingen. Echter, een gevoel van onveiligheid kan ook 

ontstaan vanuit de angst voor bedreigingen die wel reëel zijn, maar die nog niet in de werkelijkheid 

hebben plaatsgevonden. Binnen een context waarin mensen zich onveilig kunnen voelen door de 

angst voor bedreigingen kan de term ‘risico’ worden geplaatst. In dit begrip ligt de mogelijkheid dat een 
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ongewenste gebeurtenis optreedt besloten, inclusief de eventuele schade die daarvan het gevolg is. 

Het woord ‘risico’ impliceert daarmee per definitie een mate van onzekerheid, ongewenstheid en 

onvoorspelbaarheid, omdat het om een toekomstgerichte waarschijnlijkheid draait.
56

 Stel nu dat dit 

risicoconcept als kern van de samenleving wordt gepositioneerd, dan bestaat de kans dat er een 

zogenaamde ‘risicomaatschappij’ ontstaat waarin ook de politiek zich laat leiden door de angst voor de 

mogelijkheid van een ramp.
57

 

In zijn boek Risikogesellschaft; Auf dem Weg in eine andere Moderne wordt de term 

‘risicomaatschappij’ door de socioloog Ulrich Beck geïntroduceerd, waarbij hij zijn risicotheorie in de 

context van de zogenoemde ‘reflexieve modernisering’ plaatst. Beck neemt de industriële samenleving 

met haar drang naar modernisering als vertrekpunt voor zijn theorie en stelt dat wetenschappelijke en 

technologische ontwikkelingen tot onvoorziene neveneffecten van de industrialisering kunnen leiden. 

Voorbeelden van deze effecten zijn bijvoorbeeld ecologische, chemische en gentechnologische 

risico’s. In deze risico’s ligt het dreigement besloten dat zich laat kenmerken door een hoge mate van 

onzichtbaarheid, onmeetbaarheid en het ontbreken van een duidelijk aanwijsbare aansprakelijkheid.
58

 

De beoogde modernisering lijkt daardoor zichzelf en haar eigen doelstellingen, zoals welzijn en 

zekerheid, te ondermijnen, omdat de risico’s van de technologische ontwikkelingen moeilijk te 

beheersen zijn.
59

  

Vanuit de visie dat de modernisering van de samenleving haar eigen risico’s genereert, wordt 

de aandacht voor de verdeling van rijkdom vervangen door de aandacht voor de verdeling van risico’s. 

Wanneer het perspectief van Beck op de huidige samenleving zou worden toegepast, dan zou dit 

betekenen dat de logica van risicovermijding en –management de hedendaagse ordeningsprocessen 

zouden beheersen. Hoewel er in dit kader een steeds groter wordend belang lijkt te worden gehecht 

aan de beperking van risico’s, komt tevens het besef tevoorschijn van de onmogelijkheid om alle 

risico’s uit te bannen vanwege het onvoorspelbare element ‘toekomst’. Desalniettemin blijkt de roep 

om meer regels en een betere handhaving van die regels toe te nemen, omdat één van de 

belangrijkste dreigementen van de ervaren risico’s in de samenleving steeds meer merkbaar wordt: 

risico’s kunnen namelijk een ieder raken, ongeacht demografische en sociale verschillen. Daardoor 

lijkt de individuele ervaring van veiligheid in het geding te komen.
60

 “De moderne mens is daarmee 

vaak onvrijwillig het slachtoffer van de risico’s die met de huidige maatschappij samenhangen.”
61
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 Het onbehagelijke gevoel dat een ieder slachtoffer kan worden van risico’s, vormt een 

belangrijk motief voor wat Hans Boutellier de ‘veiligheidsutopie’ noemt.
62

 In zijn boek De 

veiligheidsutopie. Hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf  tracht Boutellier de 

huidige cultuur te begrijpen in termen van een verlangen naar veiligheid en gaat hij, anders dan Beck, 

in op het menselijke aspect binnen de samenleving. Boutellier stelt het verlangen naar veiligheid 

lijnrecht tegenover de drang naar vitaliteit, ofwel een ongeremde vrijheidsbeleving. Volgens hem 

ontstaat er door een toenemende drang naar vrijheid, tevens een toenemende behoefte aan veiligheid. 

Echter, aansluitend op de theorie van John Locke, dient volgens Boutellier de vrijheid van de 

individuele mens te worden begrensd om deze zelfde vrijheid te kunnen behouden. Vanuit deze 

paradox komt Boutellier tot de opvatting dat de huidige cultuur gezien kan worden als een “utopisch 

verlangen naar het samenvallen van maximale vrijheid en optimale bescherming”.
63

 Door het streven 

naar vrijheid te maximaliseren, rijst de vraag wanneer de behoefte aan vrijheid is bevredigd. Het 

verlangen naar maximale vrijheid verkrijgt zo een consumptieve waarde die oneindig voort kan duren. 

Vanuit dit opzicht verkrijgt de aanspraak op vrijheid een absolute vorm waaraan geen beperkingen 

kunnen worden opgelegd, waardoor ook onduidelijk is waneer de grens van een optimale 

bescherming is bereikt. De term ‘utopisch’ verwijst dan ook naar een verlangen dat niet gerealiseerd 

kan worden. Desondanks geeft het verlangen naar maximale vrijheid en optimale bescherming 

impliciet sturing aan het denken en handelen van individuele burgers en groepen.
64

  

 Boutellier stelt dat de reële behoefte aan veiligheid in de samenleving zijn oorsprong vindt in 

de bedreigingen die voortkomen uit de door Beck beschreven risicomaatschappij. Boutellier zelf 

benadrukt hierbij sterk dat de ervaringen van onveiligheid reëel zijn en tracht dit te verklaren vanuit 

een menselijk gericht concept over de verhouding tussen daders en slachtoffers. Terwijl Beck zijn 

theorie op maatschappijniveau uitwerkt, gaat Boutellier dus in op het menselijk aspect binnen een 

maatschappij en verpersoonlijkt hij de door Beck genoemde gevaren. Dit doet Boutellier door het 

maatschappelijke domein waar veiligheid betrekking op heeft te verplaatsen naar het domein 

bestaande uit onderlinge menselijke verhoudingen. Gevoelens van onveiligheid en dreigingen komen 

in dit geval voort uit intermenselijke relaties waarbinnen men zich direct of indirect slachtoffer voelt en 

‘de ander’ als dader aanwijst. Een voorbeeld hiervan zijn de stille tochten die worden gehouden als er 

iemand slachtoffer is geworden van zinloos geweld en mensen zich in een groep mobiliseren als 

zijnde het indirecte slachtoffer van deze daad. Daarnaast gaat Boutellier een stap verder dan Beck 

wanneer hij de opkomst van de behoefte aan veiligheid beschouwd als een bezwering van de ervaren 

risico’s, in plaats van de nadruk te leggen op de angst die voortkomt uit de dreiging van abstracte 

risico’s zoals Beck dat doet. Zo vindt er in het werk van Boutellier een verschuiving plaats van ‘de 

angst voor risico’s’ naar ‘de behoefte aan veiligheid’ als leidmotief in de ordening en organisatie van de 

maatschappij.
65

  

In de politieke lijn die vanaf het begin van de 21
ste

 eeuw uiteen is gezet, tracht de overheid dan 

ook in haar beleidsvoering tegemoet te komen aan de behoeften en het rechtsgevoel van haar burgers 
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in hun vraag om meer veiligheid.
66

 De hedendaagse burger verlangt echter niet alleen meer veiligheid, 

maar vraagt tevens en tegelijkertijd om meer individuele vrijheid. Geïnspireerd door Freuds opvatting 

van een moreel onbehagen dat voortkwam uit de strijd tussen menselijke lust en de disciplinerende 

cultuur, haalt Boutellier de Poolse socioloog Zygmunt Bauman aan die het Freudiaanse begrip ‘lust’ 

vervangt door de ‘onbegrensde vitaliteit’, wat kenmerkend zou zijn voor onze huidige cultuur.
67

   

 Zoals eerder is gezegd is de problematiek van de door Boutellier omschreven cultuur gelegen 

in de paradox van deze onbegrensde vitaliteit en veiligheid: een toename van vrijheid gaat ten koste 

van de gewenste zekerheid en veiligheid, terwijl een toename in zekerheid de verlangde individuele 

vrijheid beperkt. De contradictie tussen culturele vitaliteit en de behoefte aan bescherming tegen reële 

risico’s, maken volgens Boutellier een oplossing van de paradox vrijwel onmogelijk. Op deze manier 

lijkt de postmoderne mens te kampen met een onbehagen dat resulteert in angst en 

onveiligheidsgevoelens.
68

 Deze beleving van onveiligheid door burgers fungeert als voedingsbodem 

voor de ‘veiligheidsutopie’ die Boutellier kenmerkend acht voor de huidige maatschappij. De angsten, 

ervaringen en aandacht in de media voor reële dreigingen, kan bij mensen een gevoel van 

slachtofferschap opwekken. Door de positie van het slachtoffer in te nemen, wordt logischerwijs een 

positie ingenomen ten opzichte van welk gedrag toelaatbaar of ontoelaatbaar wordt geacht. Het 

slachtofferschap brengt daardoor een gemeenschappelijk moraal teweeg die staat voor de afwijzing 

van wreedheid, leed en vernedering en op basis waarvan een potentiële dader kan worden 

aangewezen als schuldige. Binnen de veiligheidsutopie wordt dus – evenals in de risicomaatschappij - 

gestreefd naar een politiek van straf en controle en zal elk individu zich moet voegen naar de wetten 

die hierop zijn gebaseerd. Hierin is tevens weer een rol gelegd voor de eigen verantwoordelijkheid van 

individuele burgers om ontoelaatbaar gedrag af te wijzen en daderschap te veroordelen ten behoeve 

van de veiligheid in de samenleving.
69

  

De realisatie van volledige veiligheid mag dan misschien een onhaalbaar streven zijn, de 

politiek en de overheid pogen desondanks een optimale samenhang tussen vitaliteit en veiligheid te 

bewerkstelligen. Echter, de samenvoeging van twee polen als vrijheid en veiligheid, leidt in de praktijk 

tot een spanningsveld in het politieke leven, in het publieke en private domein en bij burgers onderling. 

Zoals Boutellier het verwoord: “De risicosamenleving heeft zijn eigen utopie gebaard”, maar de 

overheid lijkt zich hierdoor niet te laten ontmoedigen in haar wens om een veiliger samenleving te 

creëren.
70

 

 

3.43.43.43.4    De waarborging van veiligheid:De waarborging van veiligheid:De waarborging van veiligheid:De waarborging van veiligheid:    een kwestie van gedeelde een kwestie van gedeelde een kwestie van gedeelde een kwestie van gedeelde 

verantwoordelijkheid?verantwoordelijkheid?verantwoordelijkheid?verantwoordelijkheid?    

 

Het heersende veiligheidsstreven onder burgers in de hedendaagse samenleving, zoals deze door 

Hans Boutellier is gedefinieerd, is verheven tot één van de speerpunten van de Nederlandse overheid. 
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Uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, daterend uit september 2002, is naar voren 

gekomen dat er onvrede onder de bevolking heerst ten aanzien van veiligheid. Uit dit onderzoek bleek 

dat 85% van de ondervraagden criminaliteit als een groot maatschappelijk probleem ervaart en dat 

driekwart van de burgers een krachtiger bestrijding van de criminaliteit en de handhaving van de 

openbare orde wenst.
71

 Het signaal van een groeiende behoefte aan veiligheid is opgepikt door de 

politiek en heeft reeds vier Kabinetten-Balkenende een centrale plek verworven in het te voeren 

regeringsbeleid. Om de veiligheid en het gevoel van veiligheid in de Nederlandse samenleving te 

vergroten, heeft het kabinet dan ook in 2002 het programma Naar een veiliger samenleving opgesteld 

met als doel om criminaliteit, waaronder agressie en geweld, te bestrijden en ervoor te zorgen dat 

deze bestrijding wordt gehandhaafd.
72

  

 Door als overheid de onveiligheidsgevoelens van burgers te erkennen en een duidelijk 

standpunt in te nemen om de ervaren onveiligheid als onacceptabel te beschouwen, speelt het 

politieke veld in op de roep naar veiligheid vanuit de samenleving. In het programma Naar een veiliger 

samenleving heeft het kabinet zichzelf ten doel gesteld om zich in te zetten voor de bevordering van 

een veiliger samenleving. Voor de verwezenlijking hiervan wil het kabinet zich vooral richten op een 

krachtige bestrijding van criminaliteit, waaronder agressie en geweld, en overlast in de (semi)-

openbare ruimte waar publieke dienstverleners en burgers elkaar ontmoeten.
73

  

Om haar veiligheidsbeleid in goede banen te leiden, gaat de aandacht van het kabinet uit naar 

een drietal knelpunten bestaande uit: een onwenselijke versnippering van instanties wat een 

gezamenlijk optreden in de weg staat, tekorten in de handhaving door de overheid en andere 

instanties en tot slot is geconstateerd dat de zorg voor veiligheid onvoldoende zichtbaar is in de 

publieke ruimte. Er wordt in het overheidsprogramma gesproken van “een op onderdelen te lang 

volgehouden gedoogcultuur en ‘tolerantie’ ten opzichte van criminogeen en overlastgedrag in de 

(semi)-publieke ruimte.”
74

 Hiermee geeft de overheid aan de gevoelens van onveiligheid onder burgers 

te zien als gevolg van intermenselijke relaties en blijkt zich daardoor aan te sluiten bij de visie van 

Boutellier. Het veiliger maken van de publieke ruimte is tot prioriteit van het beleid verkozen en om 

deze voorkeur kracht bij te zetten is een aantal speerpunten uiteengezet, waaronder de versterking 

van het toezicht en controle in de publieke ruimte en een bevordering van de kwaliteit in de 

leefomgeving. Ook heeft de overheid in het programma Naar een veiliger samenleving de nadruk 

gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van iedere burger ten behoeve van de veiligheid.
75

  

Er kan dus worden geconstateerd dat er een trendverschuiving heeft plaatsgevonden in het 

gegeven dat de staat niet meer de absolute verantwoordelijkheid wil dragen, zoals dat met de 

totstandkoming van het sociaal contract nog wel het geval was door een centrale macht aan te wijzen. 

In plaats daarvan richt de overheid zich vandaag de dag op het dragen van een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid met andere instanties, bedrijven en individuele burgers. Bovendien heeft het 

begrip ‘veiligheid’ zich verbreed ten opzichte van wat er onder deze term werd verstaan ten tijde van 
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de opstelling van het sociaal contract, met een verbreding van verantwoordelijkheden als logisch 

gevolg.  

Dat de zorg voor veiligheid niet alleen meer een taak blijkt te zijn van de staat, maar ook van 

de individuele burger komt naar voren in het beleidsprogramma van het huidige kabinet voor 2007 tot 

2011. Dit beleidsprogramma bestaat uit een zestal pijlers, waaronder pijler 5 ‘Veiligheid, stabiliteit en 

respect’. Het kabinet geeft in deze pijler aan te streven naar: 

 

“Een samenleving waarin wederzijds respect de norm is, waarin we elkaar  
geen overlast bezorgen en waarin geweld een uitzondering is, net als diefstal, vernieling en andere 
vormen van criminaliteit.”

76
 

 

Om dit ideaal te bereiken legt de overheid de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en 

bedrijven en stimuleert zij hen een actieve houding aan te nemen om de veiligheid te bevorderen en 

situaties van onveiligheid te hanteren. Respect voor de medeburger en het leveren van gezamenlijke 

preventiegerichte inspanningen, zullen dan volgens de overheid een bijdrage moeten leveren aan een 

veilige en leefbare samenleving.
77

 

De zojuist omschreven mobilisering van de maatschappij ter preventie van criminaliteit, is 

onderdeel van een proces dat in de jaren tachtig in beweging is gekomen. In die periode richtte de 

politiek zich voor het eerst op de versterking van de sociale informele controle als oplossing voor de 

criminaliteitsproblematiek, waarbij een integrale aanpak middels samenwerking tussen verschillende 

instanties en burgers werd geprefereerd. Het proces waarin de maatschappij een gedeelde 

verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld in de preventie van criminaliteit, wordt door David Garland ook 

wel benoemd als de ‘responsabilisering van de samenleving’.
78

 De term ‘responsabilisering’ is in 

paragraaf 3.1 reeds toegelicht en vindt zijn oorsprong in de theorie van David Garland. Vanuit zijn 

optiek is de overheid zich ervan bewust geworden dat zij de verantwoordelijkheid voor 

criminaliteitsbestrijding en –beheersing niet zelfstandig kan dragen wegens een tekort aan 

handhavingfaciliteiten. Als reactie hierop heeft de overheid zich een nieuwe strategie aangewend, 

namelijk de strategie van responsabilisering, die bestaat uit de spreiding van de verantwoordelijkheid 

voor criminaliteitsbeheersing richting bedrijven, organisaties en individuen die zich formeel gezien 

buiten het wettelijk rechtssysteem bevinden. De opvatting dat de overheid een traditionele 

monopoliepositie in moet nemen, heeft plaatsgemaakt voor een pluralistische visie die ervan uitgaat 

dat de ordening van de samenleving binnen een sociaal proces tot stand moet worden gebracht.
79

 

Hoewel deze hernieuwde visie aannemelijk klinkt, kan echter niet worden gesteld dat de 

beoogde responsabilisering van de samenleving reeds is voltooid. Het principe dient dan ook in die zin 

te worden gerelativeerd, omdat het debat hierover nog niet is afgesloten. Een beoogde verschuiving in 

het verantwoordelijkheidsprincipe vereist bijvoorbeeld een mentaliteitsverandering, aangezien de 

jarenlange aanname dat de exclusieve verantwoordelijkheid bij de overheid lag eerst moet worden 
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losgelaten. Of en wanneer actoren in het private domein zover zijn dat zij volledig de 

verantwoordelijkheid nemen voor een taak die zij tot het publieke domein vinden toebehoren, blijft dan 

ook een vraag die nog steeds ter discussie staat. 

  Toch blijft de overheid vooralsnog streven naar een situatie van gedeelde 

verantwoordelijkheid. De toekenning van een eigen verantwoordelijkheid aan bedrijven, instellingen en 

burgers voor de aanpak van criminaliteit en het voorkomen van veiligheidsrisico’s, brengt dan ook een 

verbreding in de regulering van veiligheid met zich mee. Naast de eenzijdige normoplegging, controle 

en sanctionering vanuit de overheid, is er tevens sprake van open normen. Kenmerkend voor open 

normen is dat zij op ruime wijze toegepast kunnen worden, waardoor in de praktijk veelal een nadere 

invulling en concretisering van de regels nodig is. Open normen zijn opgenomen in de wet, algemene 

maatregelen van bestuur en in vergunningen, maar een daadwerkelijke naleving ervan vraagt om 

zelfregulering.  

Op organisatorisch niveau vereist een open normering dan ook dat normvaststelling, controle 

en handhaving van veiligheid door de organisaties zelf moeten worden verzorgd. Dit kan uiteindelijk 

resulteren in een formeel vastgelegd veiligheidsbeleid binnen organisaties en een 

verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van dit beleid.
80

 Door organisaties zelf invulling te 

laten geven aan regels, wordt verwacht dat de naleving ervan wordt vergroot omdat de doelgroep 

expliciet wordt betrokken bij de totstandkoming van de norm. Hier kleven echter wel een aantal 

voorwaarden aan. Zo zijn zowel de kwaliteit van de inhoud van voorschriften als het proces van de 

totstandkoming van normen van belang om regelnaleving te bevorderen. Daarnaast moet de 

inhoudelijke kant zorgvuldig worden ingevuld om hiaten te voorkomen, die overtreding van de regels 

vergemakkelijken. Bovenal dient er voldoende draagvlak te zijn voor de opgestelde regels, zodat 

iedereen zich uit vrije wil en met instemming aan de regels houdt. 

Met de toenemende nadruk op het responsabiliseringsprincipe is de zorg voor veiligheid in de 

maatschappij afhankelijk geworden van zowel het (semi-) publieke domein als van het private domein 

en individuele burgers. Voor bedrijven en organisaties betekent dit dat zij in toenemende mate worden 

gewezen op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van normstelling en rechtshandhaving en dat 

individuele burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen in de naleving van regels en afspraken.
81

 

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het principe van ‘eigen verantwoordelijkheid’ en de te 

verwachte ‘regelnaleving’ zal in de hierop volgende hoofdstukken op organisatie-, management- en 

medewerkerniveau worden toegelicht.  
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4444    Het formele veiligheidsbeleid van het CWI Het formele veiligheidsbeleid van het CWI Het formele veiligheidsbeleid van het CWI Het formele veiligheidsbeleid van het CWI  

 

4.14.14.14.1    IntroductieIntroductieIntroductieIntroductie    

 

In het streven naar veiligheid, stabiliteit en respect binnen de samenleving, vraagt de Nederlandse 

overheid om een maatschappijbrede aanpak voor het terugdringen van onveiligheidsgevoelens onder 

burgers in onze samenleving.
82

 Binnen deze aanpak, de in Hoofdstuk 3 genoemde strategie van 

responsabilisering, worden burgers gewezen op hun individuele verantwoordelijkheid om de 

medemens met respect te bejegenen en zich van criminogeen gedrag te onthouden. De vraag aan 

burgers om deze verantwoordelijkheid na te komen lijkt op het eerste gezicht vrijblijvend, maar burgers 

die hun eigen verantwoordelijkheid in de omgang met hun medemens niet nakomen kunnen in het 

Nederlandse rechtssysteem worden beboet. Het komt er dus op neer dat de Nederlandse overheid als 

het ware van haar burgers eist om ook zelf een bijdrage te leveren aan een veiliger samenleving. De 

strategie van gedeelde verantwoordelijkheid heeft zich tevens een weg gebaand naar het 

organisatieniveau, waar de verantwoordelijkheid voor veiligheid van de werkgeverszijde intussen 

wettelijk is vastgelegd. De verplichting van organisaties om in de waarborging van veiligheid van hun 

werknemers te voorzien, is in de jaren negentig vastgelegd in een uitbreiding van de 

Arbeidsomstandighedenwet.
83

  

 Voorheen werd er vanuit gegaan dat voornamelijk sectororganisaties als de politie en het 

gevangeniswezen met uitingen van agressie en geweld werden geconfronteerd, maar de laatste twee 

decennia heeft de aandacht voor agressie en geweld tegen werknemers zich uit weten te breiden naar 

een breder veld van bedrijfstakken en sectoren zoals onder andere de zorgsector, openbaar 

vervoersbedrijven, het onderwijs en de sociale dienstverlening. Eén van de redenen voor de relatief 

lang onopgemerkte tendens van agressie en geweld in beroepsgroepen die normaliter niet met 

dergelijke confrontaties in verband werden gebracht, is terug te voeren naar het gegeven dat een 

confrontatie met agressieve klanten primair werd gezien als zaak van de individuele werknemer. 

Verwacht werd dat de werknemer zelf oplossingen aan zou dragen voor de problemen die 

voortkwamen uit zijn of haar confrontatie met agressie en geweld, waardoor de zorg voor veiligheid 

van de werknemer buiten het scala van managementverantwoordelijkheden werd geplaatst.
84

 Hoewel 

hier een eigen verantwoordelijkheid wordt verondersteld, werd dit principe in deze context vooral 

opgevat als een geïsoleerde individuele aangelegenheid waarbinnen het aspect van een gezamenlijk 

gedeelde verantwoordelijkheid wordt genegeerd.  

In de ‘Memorie van toelichting’ ter uitbreiding van de Arbeidsomstandighedenwet in het jaar 

1992, werd de managementvisie op een geïsoleerde eigen verantwoordelijkheid gewijzigd. In deze 

‘Memorie van toelichting’ werd de aandacht op agressie en geweld binnen organisaties gevestigd. 

Daarbij werd geconstateerd dat steeds meer werknemers bloot zijn komen te staan aan verschillende 
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vormen van bedreiging en geweldpleging. Het wetsvoorstel kaartte aan dat de organisaties tot dusver 

onvoldoende bescherming boden aan hun werknemers. Aangezien de werkgevers en/of het 

management binnen organisaties eindverantwoordelijk zijn voor de opstelling van en besluitneming 

over de te voeren maatregelen, werd in de ‘Memorie van toelichting’ het voorstel aangedragen dat het 

dus vooral de werkgever was die zou moeten komen met maatregelen tegen agressieve en 

gewelddadige confrontaties en de gevolgen hiervan. De uitbreiding van de 

Arbeidsomstandighedenwet op basis van dit wetsvoorstel heeft geleid tot een wettelijke verankering 

van de zorgplicht op dit punt van werkgevers.
85

 Om meer inzicht te verkrijgen in de betekenis en de 

invulling van deze verantwoordelijkheid aan werkgeverszijde, zullen in dit hoofdstuk allereerst agressie 

en geweld in relatie tot het werkleven worden gedefinieerd. In paragraaf 4.2 komen de termen 

‘agressie’ en ‘geweld’ aan bod, waarna wordt ingegaan op verschillende visies op de oorzaken, 

vormen en spelers rondom dit fenomeen voor zover er een verband is met ‘werk’.  

De groeiende aandacht voor agressie en geweld van burgers tegen werknemers in 

verschillende beroepsgroepen die sinds de jaren negentig is ontstaan, leidde in Nederland tot een 

veelheid aan onderzoeken gericht op de verbanden tussen agressie en geweld op het werk. Uit deze 

onderzoeken kwam niet echt een helder beeld over dit fenomeen naar voren. Uit een evaluatie van 

deze onderzoeken door onderzoeksbureau Driessen, is zelfs gebleken dat zich zwakheden in de 

vraagstellingen en in de onderzoekstechnische uitvoering bevonden en dat de onderzoeken onderling 

te weinig vergelijkbaar waren om zicht te krijgen op de problematiek in verschillende 

samenlevingsgroepen.
86

 Echter, in 1999 werd er in opdracht van de Ministeries van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie een maatgevende monitor ontwikkeld door onderzoeksbureau 

Driessen, waardoor geweld tegen verschillende beroepsgroepen onderling vergelijkbaar zou kunnen 

worden én haalbaar en betrouwbaar in kaart kon worden gebracht. De bevindingen bracht Driessen in 

2001 uit in het rapport Geweld tegen werknemers in de (semi-) openbare ruimte. In dit rapport wordt 

onder meer geconcludeerd dat in een jaar tijd meer dan tweederde van de onderzochte werknemers 

werkzaam in de (semi-)openbare ruimte is geconfronteerd met verbaal geweld. Eenderde van de 

onderzochte werknemers is geconfronteerd met serieuze bedreigingen en 28% van alle onderzochte 

werknemers bleek in het onderzoeksjaar te maken hebben gehad met fysiek geweld.
87

 Hoewel de 

uitkomst van een standaard monitor geen inzicht biedt in de beleving van individuen, is dit rapport 

maatgevend geweest voor de vorming van een algemeen beleid door de overheid. 

In reactie op de uitkomsten van Driessen’s onderzoek is de overheid namelijk in 2006 het 

project Actieprogramma Aanpak Agressie en Geweld Tegen Werknemers met Publieke Taken gestart, 

waarin een programma uiteen is gezet voortkomend uit een streven om vermindering van agressie en 

geweld tegen werknemers met een publieke taak te bewerkstelligen.
88

 Dit actieprogramma maakt deel 

uit van een overkoepelend beleidsprogramma tegen agressie en geweld genaamd Actieplan tegen 

geweld, wat in november 2005 door het kabinet is gepresenteerd. Het Actieplan tegen geweld bevat 
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concrete maatregelen en acties om de toenemende tendens van agressie- en geweldsuitingen in de 

Nederlandse samenleving een halt toe te roepen.
89

 In paragraaf 4.3 zal er nader worden ingegaan op 

dit algemene actieplan met speciale aandacht voor het project Actieprogramma Aanpak Agressie en 

Geweld Tegen Werknemers met Publieke Taken. Het verwachtingpatroon van de rijksoverheid ten 

aanzien van de door haar gewenste veiligheidsbeleidsvoering door organisaties staat hierbij centraal.  

Na een overzicht van de ideeën en richtlijnen die de overheid voor organisaties uiteen heeft 

gezet omtrent het tegengaan van agressie en geweld op het werk, zal in paragraaf 4.4 worden 

gekeken naar de praktijkuitwerking hiervan door het veiligheidsbeleid van de organisatie Centrum voor 

Werk en Inkomen, vestiging Utrecht-Zuid, nader te bestuderen. Het veiligheidsbeleid aangaande de 

preventie van agressie- en geweldsuitingen van klanten jegens werknemers heeft daar vorm gekregen 

in een zogenoemd agressieprotocol die is opgesteld voor de vestigingen van het CWI binnen de regio 

Utrecht. Het agressieprotocol uit 2006, bestemd voor de CWI’s regio Utrecht en die geldig was ten 

tijde van de uitvoeringsfase van dit onderzoek, en het vernieuwde agressieprotocol van augustus 

2007, die is opgesteld voor de Bedrijfsverzamelgebouwen binnen de regio Utrecht, zullen in deze 

paragraaf nader worden belicht. Hoewel beide agressieprotocollen voor het overgrote deel met elkaar 

overeenkomen, zullen zij toch in een vergelijkend kader worden neergezet om wijzigingen te 

achterhalen. De belangrijkste maatregelen die beide protocollen omvatten zullen worden uitgediept en 

tegelijkertijd wordt gekeken of zij aansluiten op de verwachtingen van de overheid ten aanzien van het 

veiligheidsbeleid van publieke organisaties. Daartoe zal in paragraaf 4.5 de vergelijking tussen de 

overheidsaanbevelingen en het formele beleid van het CWI Utrecht-Zuid ten aanzien van veiligheid en 

agressie en geweld kort worden samengevat. Tot slot wordt het veiligheidsbeleid van het CWI ook 

naast de vakliteratuur gelegd en in het bijzonder met Agressiemanagement. Hoe organisaties omgaan 

met agressie van klanten90
 worden vergeleken, zodat er een kritische beschouwing kan volgen op de 

formele zorg voor de veiligheid van werknemers door de organisatie CWI, vestiging Utrecht-Zuid. 

 

4.24.24.24.2    De betekenis van agressie en geweld op het werkDe betekenis van agressie en geweld op het werkDe betekenis van agressie en geweld op het werkDe betekenis van agressie en geweld op het werk 

 

Ondanks het feit dat het merendeel van de gemeenschap afwijzend tegenover agressie en geweld 

staat, wijzen verschillende onderzoeken en berichtgeving uit de media erop dat dergelijke 

criminaliteitsvormen niet meer uit de hedendaagse maatschappij weg te denken zijn. Door het hoge 

aantal agressie- en geweldsincidenten lijkt het er zelfs op dat dit soort criminaliteit een ‘alledaags’ 

karakter heeft verkregen. Mensen worden in uiteenlopende situaties met agressie en geweld 

geconfronteerd, waarbij zij op directe wijze als slachtoffer een ongewilde rol krijgen opgelegd of als 

toeschouwer op indirecte wijze meevoelen in het slachtofferschap van de medemens. Agressie en 

geweld kennen geen barrières en hebben zich weten door te dringen zowel in het privé-domein als in 

het publieke- en semi-publieke domein. Daarmee zijn confrontaties met agressie en geweld in de 

werksfeer een steeds vaker voorkomend verschijnsel. Dat laatste wordt onder meer bevestigd door het 
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eerdergenoemde rapport van onderzoeksbureau Driessen en door de actieprogramma’s die de 

Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie in reactie op de agressie- en 

geweldstoename zijn gestart.   

 Agressie en geweld op het werk kan niet alleen ernstige gevolgen hebben voor het welzijn van 

de individuele werknemer en voor de gemoedstoestand van zijn of haar collega’s, maar ook voor het 

functioneren van de organisatie als geheel. Effecten die op kunnen treden zijn ziekteverzuim, verloop 

van werknemers en achteruitgang in de beoogde kwaliteit van de dienstverlening. Het is dan ook zaak 

om agressief en/of gewelddadig gedrag binnen het werkdomein terug te dringen en met passende 

beleidsmaatregelen te pareren.
91

 Voordat er gekeken zal worden naar de aanpak van agressie en 

geweld tegen werknemers zoals deze in de verschillende beleidsprogramma’s wordt weergegeven, zal 

eerst de betekenis van agressie en geweld in werkverband worden gedefinieerd. 

 Hoewel er verschillende definities van agressie en geweld bestaan, omvatten zij allen de kern 

dat agressie en geweld vanuit de dader bezien gedragsuitingen zijn om bij een andere persoon 

schade toe te brengen en dat ze door deze andere persoon als bedreigend worden ervaren. De 

termen ‘agressie’ en ‘geweld’ worden veelal als synoniemen gehanteerd, maar er kan een onderscheid 

tussen deze begrippen worden gemaakt. Zo kan ‘agressie’ vanuit de dader bezien worden opgevat als 

een emotionele uitingsvorm die niet perse tot een strafbaar feit hoeft te leiden, terwijl ‘geweld’ kan 

worden gezien als een emotionele uiting die overgaat in een daad of handeling waarmee 

daadwerkelijk schade wordt toegebracht.
92

 Agressie en geweld vanuit het slachtoffer bezien wordt ook 

een subjectief element toegerekend, waardoor een vastomlijnde kadrering van deze begrippen wordt 

bemoeilijkt. Een bepaalde gedragsuiting kan namelijk door de ene persoon als bedreigend worden 

ervaren, terwijl dezelfde gedragsuiting in de belevingswereld van een andere persoon niet bedreigend 

hoeft te zijn. Gesteld kan worden dat de betekenisgeving van agressie en geweld voor een belangrijk 

deel vanuit een persoonlijke interpretatie plaatsvindt.
93

  

Ondanks dit subjectieve belevingsaspect worden specifieke gedragingen vaak toch door 

vrijwel iedereen als bedreigend ervaren, waardoor er een min of meer algemeen geldende opvatting 

van agressie en geweld kan worden verondersteld. Door het bestaan van een gedeelde opvatting van 

agressie en geweld, wordt het organisaties mogelijk gemaakt om een veiligheidsbeleid samen te 

stellen waarvoor een breed draagvlak te vinden is. Om een beeld te geven van een mogelijk 

bestaande en gedeelde betekenis van agressie en geweld op het werk, kan de definitie van de 

Arbeidsinspectie worden aangehaald. De Arbeidsinspectie heeft als taak toe te zien op de naleving 

van de wetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk door organisaties. De 

definiëring van agressie en geweld die door deze controlerende instantie wordt gehanteerd, kan dan 

ook als richtinggevend worden beschouwd:  
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“Onder arbeid gerelateerde agressie en geweld worden voorvallen verstaan waarbij een werknemer 
psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die 
rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.”

94
   

 

Opvallend is dat in deze definitie van agressie en geweld niet wordt gesproken over de individuele 

ervaring, dus of iemand zich wel of niet bedreigd voelt, terwijl zojuist is vastgesteld dat de 

betekenisgeving van agressie en geweld voornamelijk op een persoonlijke interpretatie berust. Verder 

blijkt uit deze opvatting dat de medewerker in een organisatie het slachtoffer van agressie en geweld 

kan worden, maar de dader kan binnen deze context iedereen zijn. Echter, hier wordt in het bijzonder 

uitgegaan van de klant als mogelijke dader.  

Bedrijven en instellingen kunnen met verschillende vormen van agressie en geweld van doen 

krijgen, waaraan bovendien bij de dader verschillende oorzaken ten grondslag kunnen liggen. Zo kan 

agressief gedrag voortkomen uit iemands fysieke gesteldheid, bijvoorbeeld een afwijkende 

hormoonhuishouding, of uit een psychische stoornis. Daarnaast kan agressief en/of gewelddadig 

gedrag zijn aangeleerd vanuit het milieu of de cultuur waarin iemand is opgegroeid. Het kan ook zijn 

dat door externe middelen als drugs en alcohol agressief gedrag wordt aangewakkerd.
95

 Naast deze 

persoonsgebonden oorzaken van agressie en geweld, kunnen bedreigende incidenten tijdens 

werksituaties worden veroorzaakt door conflicterende belangen, verwachtingen en waarnemingen 

vanuit enerzijds de organisatie en haar werknemers en anderzijds vanuit de klant.
96

 Dit is ook in 

Hoofdstuk 2, paragraaf 2.4 ‘De complexiteit van het klantcontact’ belicht. Binnen deze context zijn de 

oorzaken dus situationeel en kunnen zij van twee kanten worden aangewakkerd.  

Om als organisatie in staat te zijn adequaat op agressie- en geweldsuitingen te reageren, is 

het van belang om de vorm van agressie te herkennen. Zo kan er door het potentiële slachtoffer een 

onderscheid worden gemaakt tussen emotionele agressie, waarbij een persoon niet meer vanuit zijn of 

haar ratio reageert maar vanuit zijn emotie, en instrumentele agressie die wordt gebruikt als ‘rationeel’ 

middel om een bepaald doel te bereiken.
97

 Met het herkennen van de agressievorm kan een 

individuele werknemer in bedreigende situaties ook beter maatregelen nemen om de agressiestroom 

te doorbreken. Het spelersveld bestaat echter niet alleen uit de individuele werknemer die op directe 

wijze invloed uit kan oefenen op agressie en geweld. Daarnaast zijn diens collega’s, de organisatie, de 

overheid en de samenleving als geheel direct of indirect betrokken bij de aanpak van dit verschijnsel. 

Binnen dit sociale systeem is dan ook een actieve inzet van iedere speler vereist om agressie en 

geweld tegen te gaan en idealiter te voorkomen.  

Dat laatste begint met een afkeuring van criminaliteit door de samenleving, waardoor zich 

normen en waarden ontwikkelen die deze afkeurende houding ondersteunen. De overheid tracht deze 

normen en waarden in wetten, regelgeving en richtlijnen vast te leggen en is verantwoordelijk voor de 

controle op naleving hiervan door burgers en organisaties. Vanuit het perspectief van een gedeelde 

verantwoordelijkheid wordt echter ook van organisaties verwacht dat zij in hun bijdrage aan de 

bevordering van veiligheid voor hun medewerkers en klanten, een pakket maatregelen opstellen dat 

gericht is op de preventie en aanpak van agressie en geweld in en rond hun organisatie. Hoe deze 
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beleidsmaatregelen van publieke organisaties er volgens de overheid uit zou horen te zien, zal blijken 

uit het Actieprogramma Aanpak Agressie en Geweld Tegen Werknemers met Publieke Taken. 

 

4.34.34.34.3    Visie van de overheid op het agressVisie van de overheid op het agressVisie van de overheid op het agressVisie van de overheid op het agressiebeleid van (semiiebeleid van (semiiebeleid van (semiiebeleid van (semi----)publieke organisati)publieke organisati)publieke organisati)publieke organisatieseseses    

 

Met de start van het veiligheidsprogramma Naar een veiliger samenleving in 2002 zette de overheid 

haar bezorgdheid over de omvang en aard van agressie en geweld in de Nederlandse samenleving 

om in daadkracht. Echter, na aanvang van dit programma is uit politiecijfers en slachtofferenquêtes 

gebleken dat het aantal delicten niet is afgenomen en er valt bij diverse geweldsvormen zelfs een 

lichte stijging te ontdekken. Om de beoogde doelstelling van het programma Naar een veiliger 

samenleving te behalen, waarin wordt gestreefd naar een landelijke vermindering van criminaliteit en 

geweld in 2008-2010 met 20% tot 25% ten opzichte van 2002, heeft het kabinet in november 2005 het 

Actieplan tegen geweld aangekondigd waarin zij pleit voor een intensievere aanpak van geweld in de 

samenleving. In dit actieplan wordt de nadruk gelegd op de preventie van geweld, wat volgens het 

kabinet begint bij de aanpak van bedreigingen. Er wordt in het plan namelijk uitgegaan van een 

geweldspiramide waarbij fysiek geweld de zichtbare top vormt, maar waaronder zich een uitgestrekt 

gebied bevindt bestaande uit minder zichtbare geweldsvormen als bedreigingen. In het Actieplan 

tegen geweld worden bedreigingen gezien als de voorfase van fysiek geweld en door hier preventief 

tegen op te treden, hoopt de overheid dat de totale omvang van geweldscriminaliteit, inclusief fysiek 

geweld, kan worden gereduceerd.
98

  

Vanuit deze gedachtegang is de volgende definitie van geweld voor de overheid richtinggevend: 

 

“Het welbewust gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een 
andere persoon of een groep personen, hetgeen resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in letsel, de 
dood of psychische schade.”

99
 

 

Binnen deze definiëring wordt dus wel de uiting van bedreigingen toegevoegd aan de term geweld, 

maar ook in deze omschrijving is nog steeds geen sprake van het subjectieve belevingsaspect 

waardoor een persoon zichzelf mogelijk wel of niet als slachtoffer van geweld zou kunnen 

beschouwen. 

In het actieplan vestigt de rijksoverheid haar aandacht vooral op het publieke en semi-publieke 

domein, omdat uit inventarisatie is gebleken dat de getroffen maatregelen met name in die twee 

domeinen moesten worden geïntensiveerd. De overheid blijft wel consistent in haar opvatting dat de 

verantwoordelijkheid voor de geweldsproblematiek uiteindelijk primair bij de samenleving, en dus bij 

organisaties en de burgers zelf, is gelegen. Voor het welslagen van de doelstelling om een veiliger 

samenleving te bereiken, is actieve betrokkenheid, een verantwoordelijkheidsgevoel en een 

daadwerkelijke inzet van alle partijen vereist. Met een twintigtal projecten, gericht op de bestrijding van 

risicofactoren, dader- en slachtoffergerichte maatregelen en diverse randvoorwaarden, tracht de 
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overheid de aanpak van geweld op centraal en decentraal niveau te optimaliseren om dit fenomeen af 

te weren.
100

  

In het kader van de aanpak van agressie en geweld op het werk, vormt project 9 uit het 

Actieplan tegen geweld één van de onderdelen waar de overheid zich in het semi-publieke domein op 

wil concentreren. In de lijn van de Arbeidsomstandighedenwet, waarin de werkgever verplicht wordt 

beleid te voeren ter preventie van agressie en geweld tegen zijn werknemers, formuleert de overheid 

in project 9 een aantal verwachtingen waaraan werkgevers volgens haar minimaal aan zouden moeten 

voldoen. Deze verwachtingen betreffen globaal een door werkgevers op te stellen risicoinventarisatie 

en –evaluatie (RIE), een plan van aanpak en opvang dat wordt gebaseerd op dit RIE en de verplichting 

van werkgevers om voorlichting te geven aan werknemers over het gevoerde beleid.
101

  

Het Actieprogramma Aanpak Agressie en Geweld Tegen Werknemers met Publieke Taken 

geeft vorm aan project 9 uit het Actieplan tegen geweld. Zoals gezegd richt dit project zich op de 

aanpak van agressie en geweld op het werk in het semi-publieke domein. Hoewel er uit de 

onderzoeksresultaten in het rapport Geweld tegen werknemers in de (semi-) openbare ruimte uit 2001 

bleek dat agressie en geweld tegen werknemers in de (semi-)publieke sector problematische vormen 

begon aan te nemen, wordt in het actieprogramma vastgesteld dat er vijf jaar na dato nog steeds 

weinig verbetering is opgetreden. Sterker nog, gezegd wordt dat agressie en geweld tegen 

werknemers met een publieke taak zelfs is toegenomen, wat tot gevolg heeft dat werknemers kunnen 

worden gehinderd in hun dagelijks functioneren. Bovendien wordt het imago en gezag van 

overheidsinstellingen hierdoor aangetast. Het kabinet heeft zichzelf dan ook ten doel gesteld om met 

nog meer inzet agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak aan te pakken en ook nu 

speelt de idee van verantwoordelijkheidsverdeling een rol bij de voorgenomen strategieën. Preventie, 

reductie, nazorg en repressie van agressie en geweld staan daarin centraal.
102

  

De verantwoordelijkheidsverdeling is op 26 oktober 2006 formeel tot stand gekomen met een 

ondertekende verklaring door werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de overheid, 

waarin zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn aangegaan om agressie te bestrijden. Vanuit de 

gedachte van een verantwoordelijkheidsverdeling verplicht de rijksoverheid zich tot een bepaalde inzet 

op centraal niveau, terwijl werkgevers op decentraal niveau hun verplichtingen, voortvloeiend uit de 

Arbeidsomstandighedenwet, na dienen te komen en invulling dienen te geven aan ‘goed 

werkgeverschap’. Werknemers hebben op hun beurt de verplichting om de door werkgevers 

opgestelde voorschriften na te leven.  

De zojuist genoemde vier strategieën tezamen belichamen de vier pijlers waarop het actieplan 

is gebouwd, namelijk: het stellen van duidelijke grenzen ten behoeve van de alledaagse praktijk; het 

wegnemen van het voordeel dat uit agressie of geweld ontstaat; het registreren van de daden van 

agressie of geweld; en het consistent reageren op agressie of geweld vanuit de overheid. De acties 

die de overheid op basis van deze pijlers voorstelt hebben deels een open karakter en dienen vooral 
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ter ondersteuning en advisering van organisaties. Dit betekent dat er op decentraal niveau de ruimte 

bestaat om in te spelen op actuele ontwikkelingen en om maatwerk te leveren.
103

  

De eerste stap in de aanpak van agressie en geweld tegen werkenden in de publieke sector, 

betekent dat er duidelijke grenzen aan moeten worden gegeven met betrekking tot welk gedrag er wel 

en niet zal worden getolereerd binnen het domein van organisaties. Agressie en geweld vallen onder 

gedragsvormen die niet worden getolereerd en om hier daadkrachtig tegen op te treden is het 

noodzakelijk dat werkgevers en werknemers gezamenlijk één lijn trekken. Dit zal volgens de overheid 

onder meer moeten gebeuren door de hantering van eenzelfde definitie van agressie en geweld, 

waaraan zowel werkgevers als werknemers dezelfde betekenis toekennen. Ondanks dat er verschillen 

tussen de individuele belevingen van agressie en geweld zullen bestaan, wordt er gestreefd naar 

eenduidigheid. Om deze eenduidigheid te realiseren zal onder meer de vastgestelde definitie intern en 

extern moeten worden gecommuniceerd, zodat organisatieleden, burgers en klanten op de hoogte zijn 

van de visie op gewenste en ongewenste gedragingen. Praktische middelen die organisaties hiervoor 

kunnen aanwenden zijn het openbaar tonen van de geldende huisregels en intern onderling afspraken 

maken over gedragsregels waaraan ieder organisatielid zich dient te houden. Tevens dienen 

werkgevers zorg te dragen voor trainingen die hun medewerkers kunnen volgen opdat zij om leren 

gaan met de preventie en hantering van agressie en geweld gerelateerd aan werksituaties. Om het 

fenomeen agressie en geweld op het werk levend te houden binnen de organisaties, stelt de overheid 

bovendien voor dat werkgevers de taak hebben om een klimaat te scheppen waarin dit onderwerp met 

een zekere regelmaat wordt besproken. Het kan op die manier onderdeel worden van de 

bedrijfscultuur en hierdoor wordt er aandacht geschonken aan de alledaagse ervaringen van het 

personeel.
104

   

Als tweede punt in het actieprogramma wordt door de overheid aangedragen dat agressie niet 

mag worden beloond. Dit kan worden bereikt door als werkgever en/of als werknemer zijnde niet te 

zwichten voor de agressie- en geweldsuitingen waarmee de dader zijn of haar doel wil zien te 

bereiken. Indien een burger overgaat tot ongewenst gedrag binnen een organisatie, zou deze persoon 

zich ervan bewust moeten zijn dat dit gedrag per definitie wordt geregistreerd. Volgens de derde pijler 

‘Agressie en geweld worden geregistreerd’ heeft de overheid dan ook de minimale verwachting dat 

dergelijke gedragingen tenminste binnen de organisaties zelf op naam worden geregistreerd. Hierdoor 

wordt niet alleen zicht verkregen op de aard en omvang van agressie, maar het zorgt er ook voor dat 

werknemers die direct klantcontacten onderhouden de kans krijgen om zich voor te bereiden op 

contactmomenten met personen die, dankzij de registratie, bekend staan om hun excessieve gedrag. 

Naast registratie door de werkgever, wenst de overheid tevens te zien dat organisaties die werkzaam 

zijn in dezelfde sector onderling dadergegevens uitwisselen, waardoor ook de werknemers van 

aanpalende samenwerkende instanties zich kunnen voorbereiden op afspraken met lastige klanten.
105

  

Het registreren van agressie en geweld behoort tot één van de reactiemogelijkheden die 

organisaties voorhanden hebben om ongewenst gedrag tegen te gaan. Andere mogelijkheden die 
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door de overheid worden aangekaart bestaan uit het direct aanspreken van lastige klanten op hun 

ongewenste gedrag door organisaties. In ergere gevallen kan er worden overgegaan tot het 

verwijderen van de dader uit het bedrijfsgebouw en het waarschuwen van de politie. De overheid 

benadrukt in de vierde pijler dat er in ieder geval altijd een reactie moet volgen op agressie en geweld 

om herhaling van dergelijk gedrag in de toekomst te ontmoedigen. Naast reacties vanuit de 

organisaties zelf kan de overheid bovendien formeel mogelijk maken dat organisaties bepaalde 

personen toegang tot het organisatiegebouw volledig of deels kunnen ontzeggen of een uitkering 

(gedeeltelijk) kunnen intrekken. Twee reacties waar volgens de overheid in elk geval te allen tijde door 

organisaties aan moet worden voldaan, zijn het overgaan tot aangifte in gevallen wanneer bedreiging, 

schade, letsel of erger heeft plaatsgevonden en het verhalen van de eventuele kosten van de 

veroorzaakte schade of het letsel op de dader.
106

 

Of de verwachtingen die de overheid in haar Actieprogramma Aanpak Agressie en Geweld 

Tegen Werknemers met Publieke Taken uiteenzet ook daadwerkelijk gehoor hebben gekregen bij een 

semi-publieke organisatie als het CWI, vestiging Utrecht-Zuid, zal moeten blijken uit een vergelijking 

tussen de formele beleidsvoering van het CWI zoals deze binnen de organisatie-eigen  

agressieprotocollen wordt voorgesteld en de zojuist uitgewerkte beleidspunten van de rijksoverheid.    

 

4.44.44.44.4    Het Het Het Het CWI waarborgt veiligheid via een formeel agressiebeleidCWI waarborgt veiligheid via een formeel agressiebeleidCWI waarborgt veiligheid via een formeel agressiebeleidCWI waarborgt veiligheid via een formeel agressiebeleid    

 

Zowel de wettelijke verplichting tot beleidsvoering ter voorkoming van agressie en geweld als de notie 

dat het aantal agressieconfrontaties onder CWI-medewerkers toeneemt, hebben het CWI een 

agressieprotocol doen introduceren. Daarmee wordt het kader voor een organisatiebrede reactie op 

agressie en geweld geschetst. Iedere CWI-vestiging, tegenwoordig vaak gehuisvest in een 

Bedrijfsverzamelgebouw (BVG), dient een eigen invulling aan het agressieprotocol te geven omdat 

‘unieke’ omgevingsfactoren bepalend kunnen zijn voor de ‘agressie vatbaarheid’ van een CWI, ofwel 

een BVG. Voordat het agressieprotocol van het CWI, vestiging Utrecht-Zuid, wordt uitgewerkt, moet 

worden opgemerkt dat gedurende de uitvoering van het kwalitatieve onderzoek waarop dit rapport is 

gebaseerd, het agressieprotocol daterend uit mei 2006 geldend was. Dit protocol richt zich specifiek 

op de beleidsvoering van de organisatie CWI, regio Utrecht. Er is echter in augustus 2007 een nieuw 

agressieprotocol uitgebracht, dat zich uitstrekt over de beleidsvoering binnen het BVG, regio Utrecht,  

waartoe behalve het CWI, ook de Sociale Dienst en het UWV behoren.  

In paragraaf 4.4 zal de uiteenzetting van het agressieprotocol uit mei 2006 leidend zijn, 

aangezien dit protocol een rol heeft gespeeld tijdens de uitvoeringsfase van dit onderzoeksrapport. 

Echter, om de bevindingen aan te laten sluiten op de actuele beleidsvoering binnen het CWI, zal 

tevens het agressieprotocol van augustus 2007 in de uitwerking worden betrokken. Gelijktijdig met een 

uiteenzetting van de richtlijnen die in de protocollen zijn opgenomen, zal worden nagegaan of het 

agressiebeleid van het CWI voldoet aan de verwachtingen die de overheid in 2006 heeft gesteld. Tot 
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slot zal vanuit het boek Agressiemanagement. Hoe organisaties omgaan met agressie van klanten107
 

een kritische beschouwing volgen op de formele omschrijving van handelingen en procedures in de 

agressieprotocollen van het CWI. Zo kan worden beoordeeld of het formele veiligheidsbeleid van deze 

organisatie alle maatregelen en richtlijnen omvat die van belang worden geacht voor de zorg voor 

veiligheid binnen het werkdomein.                         

 

4.4.14.4.14.4.14.4.1    Doelstelling van het CWIDoelstelling van het CWIDoelstelling van het CWIDoelstelling van het CWI----agressieprotocol vanuit een organisatorisagressieprotocol vanuit een organisatorisagressieprotocol vanuit een organisatorisagressieprotocol vanuit een organisatorisch perspectief ch perspectief ch perspectief ch perspectief 

                                                                                                                                             

Uit een vergelijking tussen de agressieprotocollen uit 2006 en 2007 blijkt allereerst dat de genoemde 

beleidspunten grotendeels met elkaar overeenkomen. De enkele verschillen die er zijn, kunnen 

worden teruggevoerd naar een verschuiving in het aandachtsgebied. Het protocol uit 2006 

concentreert zich namelijk op de organisatie CWI, regio Utrecht, terwijl het protocol uit 2007 een 

bredere focus heeft op de Bedrijfsverzamelgebouwen (BVG’s) binnen de regio Utrecht, waarin de drie 

ketenpartners zich hebben verzameld. Het doel van het agressieprotocol is in 2007 hetzelfde gebleven 

als in 2006 en dient nog steeds ter informatie van de betrokken medewerkers.
108

 Het lijkt erop dat de 

CWI-medewerkers worden geïnformeerd vanuit de managementtop, waarmee de 

informatievoorziening een vorm van top-down beleidsvoering lijkt aan te nemen. Immers, de 

werknemers worden wel geïnformeerd over de regelgeving, maar onduidelijk is of deze regels deel 

hebben uitgemaakt van hun onderlinge besprekingen en regelafspraken. Dit laatste kan mogelijk van 

invloed zijn op het draagvlak dat er voor de naleving van de regels bestaat. 

  Middels de informatievoorziening over agressie en geweld zoals deze in de 

agressieprotocollen staat, wordt er gestreefd naar een gelijktrekking van kennis en inzicht onder 

werknemers. Zo zou er organisatiebreed eenduidigheid in de regelgeving, uitvoering en afwikkeling 

van agressie- en geweldsincidenten kunnen ontstaan. Dit streven naar eenduidigheid wordt letterlijk in 

de agressieprotocollen als doel gesteld. Echter, naast dit streven wordt tevens benadrukt dat de 

individuele medewerker de persoonlijke vrijheid behoudt om “naar eigen gevoel te handelen in 

situaties die als bedreigend worden ervaren”.
109

 Hoewel het streven naar eenduidigheid en het geven 

van handelingsvrijheid tegenover elkaar lijken te staan, is het logisch dat beide elementen in de 

protocollen zijn opgenomen. De overheid heeft eenduidige regels nodig en schrijft deze dan ook voor 

aan organisaties, maar tegelijkertijd zal het individueel handelen op de werkvloer te allen tijde door 

verschillende factoren geactiveerd en gemotiveerd kunnen worden. Dit individueel handelen kun je 

dus nooit in richtlijnen vangen, waardoor er altijd moet worden geschipperd tussen eenduidigheid en 

individueel handelen. Het is dan ook altijd de vraag hoe een overheid met deze complexiteit omgaat. 

Ondanks deze onvermijdelijke tegenstrijdigheid wordt het belang van eenduidigheid in de 

protocollen voorop gesteld. Om richting te geven aan de houding en de handelingen van werknemers, 

heeft het CWI huisregels opgesteld om zoveel mogelijk de toepassing van eigen regels door 

leidinggevenden en medewerkers te voorkomen. Met de invoering van huisregels wordt getracht de 
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individuele grenzen zoveel mogelijk gelijk te stellen, wat uiteindelijk ook moet bijdragen aan het 

gemeenschappelijk opvatten en ervaren van agressie- en geweldsvormen. Op deze wijze hoopt de 

organisatie dat iedere medewerker op gelijke wijze tegen deze vormen van criminaliteit optreedt. De 

heersende organisatiecultuur kan mede worden bepaald door deze huisregels, omdat zij de toon 

kunnen zetten voor bepaalde normen en waarden binnen de organisatie. De regels kunnen dan ook 

als een bindend element in de organisatie worden beschouwd, omdat zij zowel voor medewerkers met 

een hoge tolerantiegrens, die ongewenste klantgedragingen in hoge mate tolereren, als voor 

medewerkers met een lage tolerantiegrens, die dus ongewenste klantgedragingen al gauw niet meer 

tolereren, duidelijk een norm geven voor hetgeen er wel en niet organisatiebreed mag worden 

getolereerd.
110

  

Hieruit kan worden geconcludeerd dat er binnen het CWI en de BVG’s regio Utrecht wordt 

gestreefd naar eenduidigheid met betrekking tot de te hanteren tolerantiegrens, waar alle 

medewerkers hun gedachten, houding en handelingen op af kunnen stemmen. Duidelijk wordt ook dat 

het CWI, met de opstelling van huisregels en een agressieprotocol, een actieve inzet levert in haar rol 

als medeverantwoordelijke voor de waarborging van veiligheid voor haar medewerkers. 

 

4.4.24.4.24.4.24.4.2    Gezamenlijk één grens trekken in reactie op agressieGezamenlijk één grens trekken in reactie op agressieGezamenlijk één grens trekken in reactie op agressieGezamenlijk één grens trekken in reactie op agressie        

 

In lijn met het voorstel van de rijksoverheid dat de aanpak van agressie en geweld start met een 

eenduidige afbakening van de betekenis van ‘agressie en geweld’, wordt in de agressieprotocollen van 

2006 en 2007 de volgende definitie van agressie aangekondigd: 

  

“Onder agressie verstaan we iedere ongewenste gedragsuiting van de klant richting medewerker of 
andere aanwezigen waarbij materiële, emotionele of fysieke schade wordt toegebracht.”

111
 

 

Opvallend is dat binnen deze definitie de termen ‘dreiging’ en ‘geweld’ weg zijn gevallen en evenals bij 

de eerdergenoemde definities wordt ook in deze omschrijving geen aandacht besteed aan de ervaring 

van agressie en geweld door individuen. Mijn inziens is het van belang dat de beleving van individuen 

wel wordt opgenomen in de definitie van agressie en geweld die door een organisatie als het CWI 

dient te worden gehanteerd, omdat eerder al is aangegeven dat het gevoel van een persoon 

allesbepalend kan zijn voor de interpretatie van gedragingen als zijnde agressief of gewelddadig. Wat 

betreft het begrip ‘ongewenste gedragsuiting’ kan er echter vanuit worden gegaan dat dreigingen als 

een ongewenste gedragsuiting worden gezien en dat er sprake is van geweld wanneer er tenminste 

fysieke schade bij een slachtoffer worden toegebracht. Desondanks zou het wenselijk zijn om deze 

elementen, inclusief het subjectieve belevingsaspect van een persoon, concreet aan de definitie toe te 

voegen om zodoende een alomvattende en heldere definiëring van agressie en geweld te verkrijgen.  

Een andere opvallendheid is dat de definitie vanuit het persoonlijk voornaamwoord ‘wij’ is 

uitgewerkt. Het lijkt daardoor of getracht wordt een gemeenschappelijk gevoel onder de 

organisatieleden te creëren, waarin men gezamenlijk afwijzend tegenover bepaalde gedragsuitingen 

staat. Een psychologisch gerelateerde gedachtegang die mogelijk kan zijn ingegeven door de 
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overweging dat de normen en waarden van een groep overheersend zullen zijn ten opzichte van de 

normen en waarden van het individu. De mens zou dan van nature geneigd zijn om mee te gaan in de 

dominante groepshouding in plaats van de eenzaamheid op te zoeken en daardoor het risico te lopen 

om door de groep als ‘outcast’ te worden gepositioneerd. Het werken vanuit een groep en het 

gezamenlijk trekken van één lijn op basis van dezelfde betekenisgeving aan agressie en geweld, kan 

een daadkrachtig optreden en interne homogeniteit stimuleren. Dit idee werd tevens verkondigd in het 

Actieprogramma Aanpak Agressie en Geweld Tegen Werknemers met Publieke Taken.  

 Om de zojuist beschreven definitie te specificeren wordt in beide protocollen een overzicht 

gegeven van de oorzaken die aan agressief gedrag ten grondslag kunnen liggen. Oorzaken vanuit het 

gezichtspunt van de dader worden gezocht in externe factoren, zoals alcohol- of drugsgebruik 

waardoor de klant onder invloed handelt, maar zijn ook gelegen in persoons- of procesgebonden 

factoren. Zoals eerder aangegeven kan de prikkeling voor agressieve uitingen van twee kanten 

komen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat klanten of medewerkers tekortschieten in hun sociale 

vaardigheden, waardoor klanten een ontevreden gevoel over de dienstverlening krijgen. Het kan ook 

zijn dat klanten tegenstrijdige of onduidelijke informatie ontvangen, waardoor er onbegrip kan 

ontstaan.
112

 In de protocollen staat overigens alleen vermeld dat de klant onduidelijke informatie 

verkrijgt, hoewel het ook kan voorkomen dat de medewerker zelf onduidelijke of tegenstrijdige 

informatie van de klant ontvangt waardoor net zo goed een situatie van onbegrip kan ontstaan. Het 

kan daarnaast ook situationeel worden bepaald. Werkprocesgerelateerde oorzaken kunnen gelegen 

zijn in lange wachttijden ten gevolge van werkdruk, onderbezetting of andere factoren. Ze kunnen tot 

extreme irritaties bij klanten leiden en gedragingen opwekken die onder de noemers ‘agressie’ en/of 

‘geweld’ vallen.  

In de protocollen wordt een opsomming gegeven van diverse agressievormen die in elk geval 

niet worden toegestaan, namelijk alle vormen van fysiek geweld, verbaal geweld en dreigementen, 

intimidatie, stalking, discriminatie, seksuele intimidatie, vernieling en het dragen van wapens of 

gevaarlijke voorwerpen binnen het CWI of de BVG’s.
113

 In het agressieprotocol uit 2007 wordt hieraan 

toegevoegd dat dergelijke agressievormen niet alleen binnen, maar ook buiten de BVG’s niet worden 

getolereerd.
114

 Daarmee sluit het meest recent opgestelde protocol aan op de overheidsgedachte dat 

het imago van gezag van organisaties mede in stand kan worden gehouden door zowel intern als 

extern gedragsregels te communiceren. Op die manier wordt ook buiten de organisaties bekend 

gemaakt dat agressie en geweld niet worden toegestaan. Deze communicatie kan, naast schriftelijke 

en technologische communicatiekanalen, tevens via de attitude van medewerkers, individueel en in 

groepsverband, naar de buitenwereld worden overgebracht.   

Het is dus van belang dat organisaties hun visie op gewenst én ongewenst gedrag zowel 

intern als extern communiceren, maar het is van een even zo groot belang dat deze visie consequent 

tot uitdrukking komt in de handelingen en gedragingen van de organisatieleden zelf. Zo moeten de 

regels voor de omgang met agressie en geweld door werknemers en werkgevers worden 

aangehouden en dienen ook de handelingen van deze betrokkenen op elkaar te worden afgestemd. 
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Om hun onderlinge samenwerking in de aanpak van agressie en geweld te optimaliseren, is er in de 

protocollen een verdeling in verantwoordelijkheden voor de verschillende organisatieniveaus gemaakt. 

Uitgangspunt in de protocollen blijft echter dat, ondanks deze verdeling in taken, iedere betrokken 

medewerker te allen tijde verantwoordelijk wordt gesteld voor hetgeen er binnen de organisatie met 

klanten en collega’s gebeurt.
115

  

Om aan deze verantwoordelijkheid te kunnen voldoen, wordt van de medewerkers geëist dat 

zij alert dienen te zijn op signalen van agressief gedrag
116

 en in het protocol van 2007 wordt daaraan 

toegevoegd dat men proactief dient te reageren op deze signalen.
117

 Met het aansporen van haar 

medewerkers tot het opnemen van hun eigen burgerlijke verantwoordelijkheid, voldoet het CWI aan de 

uitdrukkelijke vraag van de rijksoverheid aan haar burgers om de individuele verantwoordelijkheid op 

zich te nemen om zo gezamenlijk tot een veiliger samenleving te komen.  

  

4.4.34.4.34.4.34.4.3    Verantwoordelijkheidsverdeling in de preventie, hantering en nazorg van agreVerantwoordelijkheidsverdeling in de preventie, hantering en nazorg van agreVerantwoordelijkheidsverdeling in de preventie, hantering en nazorg van agreVerantwoordelijkheidsverdeling in de preventie, hantering en nazorg van agressiessiessiessie----

incidentenincidentenincidentenincidenten    

 

In de verantwoordelijkheidsverdeling binnen het CWI is een onderscheid gemaakt tussen het 

managementniveau waartoe managers/leidinggevenden, de teamcoördinatoren en senioradviseurs 

behoren en het medewerkerniveau waartoe de uitvoerende medewerkers behoren. De 

manager/leidinggevende van het CWI of BVG is als eindverantwoordelijke op dit gebied aangewezen. 

Deze verantwoordelijkheid moet per vestiging van het CWI worden gedelegeerd naar een tweede 

eindverantwoordelijke in de persoon van een teamcoördinator of senioradviseur. Deze 

eindverantwoordelijken hebben in het kader van agressie en geweld een reeks algemene taken:  

• Ze creëren draagvlak voor het agressieprotocol onder medewerkers en houden toezicht op de 

naleving 

• Ze stellen het protocol structureel aan de orde in het overleg op de vestiging 

• Ze maken voorvallen van agressie bespreekbaar in het overleg op de vestiging 

• Ze initiëren preventieve en correctie maatregelen op basis van voorvallen en verwerken dit in het 

protocol (beheer en onderhoud van het protocol) 

• Ze communiceren aanpassingen op het protocol naar alle medewerkers 

• Ze hebben oog voor alles wat binnen de vestiging en daarbuiten kan bijdragen aan het voorkomen 

van agressie 

• Ze dragen zorg voor voldoende bezetting, voor ondersteuning bij incidenten 

• Ze onderhouden contacten met de plaatselijke politie 

• Ze onderhouden contacten en stemmen het agressieprotocol af met de andere organisaties die 

binnen hetzelfde gebouw zijn gehuisvest
118
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Bovenstaand takenpakket maakt niet duidelijk op welke wijze er daadwerkelijk met incidenten moet 

worden omgegaan, maar het geeft eerder de condities weer waarbinnen de feitelijke aanpak van 

agressie en geweld kan worden gestimuleerd en ondersteund. Wel gaan de protocollen in op de 

reacties die eindverantwoordelijken op agressie- en geweldsincidenten dienen te geven, waardoor ook 

zij werkelijk kunnen overgaan tot het hanteren van agressie en geweld. In het geval van daadwerkelijk 

plaatsgevonden incidenten dient de aanwezige eindverantwoordelijke het eerste aanspreekpunt voor 

de medewerkers te zijn en bepaalt hij of zij of er externe hulp, bijvoorbeeld de politie, moet worden 

ingeschakeld. Indien externe hulp niet nodig is, vermelden beide protocollen dat de  

eindverantwoordelijke de klant dient te kalmeren en het slachtoffer moet opvangen. Vervolgens geven 

de protocollen uit 2006 en uit 2007 aan dat de eindeverantwoordelijke zorg zal moeten dragen voor 

het stabiliseren en normaliseren van de werksfeer na een incident.
119

  

Na de uiteenzetting van een afgebakende takenset waarvoor de eindverantwoordelijken zorg 

moeten dragen, worden in beide agressieprotocollen drie basisprincipes in de omgang met agressie 

en geweld aan de orde gesteld: ‘preventie’, ‘hanteren’ en ‘nazorg’. Bij deze drie basisprincipes is te 

zien dat de verantwoordelijkheidsverdeling van verschillende partijen in elkaar overvloeit. Dit houdt in 

dat er voor de eindverantwoordelijken bepaalde taken in de aanpak van agressie en geweld zijn 

weggelegd, maar dat ook de medewerkers en hun klanten bepaalde verantwoordelijkheden na zullen 

moeten komen wil de reductie van agressie en geweld worden waargemaakt. Hoewel iedere 

betrokkene zich binnen de omgeving van de organisatie aan de regels zou moeten houden, kan de 

hiërarchische structuur van de organisatie CWI ertoe bijdragen dat er wordt ingegrepen als de regels 

niet worden opgevolgd. Binnen deze structuur hebben hogergeplaatste organisatieleden namelijk de 

bevoegdheid verkregen om lagergeplaatste organisatieleden te corrigeren. In Hoofdstuk 5 zal de 

betekenis van een hiërarchische organisatiestructuur nader worden uitgewerkt. De zojuist 

aangekondigde drie basisprincipes zullen hieronder worden toegelicht en tevens zal het belang van 

onderlinge samenwerking ter bevordering van de regelnaleving worden verduidelijkt. 

 

PreventiePreventiePreventiePreventie    

 

Ten behoeve van de preventie van geweld dienen maatregelen te worden genomen aangaande de 

huisregels voor klanten, de gedragregels voor medewerkers, scholing en voorlichting en de inrichting 

van de vestiging/werkplek. Met een zichtbare plaatsing van de huisregels voor klanten op de 

beursvloer, is het de bedoeling klanten duidelijk te maken welk gedrag wel en niet zal worden 

getolereerd binnen de vestigingen van het CWI en binnen de BVG’s. Naast de regels waar klanten 

zich aan moeten houden, wordt aan het gedrag van medewerkers niet voorbij gegaan omdat deze 

tevens van invloed kan zijn op het klantgedrag. Daarom zijn er ook voor medewerkers gedragsregels 

opgesteld die hen begeleiden in het aannemen van een professionele, vakkundige en zakelijke 

houding jegens klanten. Hoewel medewerkers zich in het alledaags handelen professioneel kunnen 

opstellen, wil dat nog niet zeggen dat hiermee het streven naar eenduidigheid wordt behaald omdat 

een ieder een andere invulling aan zijn of haar professionaliteit kan geven. Desondanks wordt, zoals 
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elders reeds is beschreven, getracht om middels de richtlijnen in de protocollen eenduidigheid in de 

omgang met agressie en geweld door medewerkers te bewerkstelligen, zodat het trekken van één 

gezamenlijke grens tegen ongewenst klantgedrag wordt aangemoedigd en er geen onderlinge 

verschillen ontstaan in de behandeling van deze klanten.
120

 

Om de beoogde professionaliteit in klantcontacten te vergroten, geven de agressieprotocollen 

aan dat alle medewerkers een cursus ‘agressiereductie’ zouden moeten volgen zodat zij voldoende 

kennis en vaardigheden ontwikkelen om (agressieve) klanten op passende wijze te benaderen. Zoals 

de rijksoverheid in haar actieprogramma voorstelt, dienen werkgevers zorg te dragen voor deze 

training. In haar protocollen lijkt het CWI aan dit voorstel te voldoen door de cursus ‘agressiereductie’ 

in een algemeen inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers op te nemen
121

 en in het protocol uit 

2007 wordt aanbevolen om eenmaal in de drie jaar een herhalingscursus plaats te laten vinden, 

eventueel in ketenverband.
 122

  

Een meer tastbare preventiemaatregel betreft de inrichting van het gebouw en de werkvloer, 

wat ook dient ter waarborging van de veiligheid. Daarvoor is zichtbaarheid een noodzakelijke vereiste. 

Zowel de medewerker als de klant moeten voor andere collega’s altijd zichtbaar zijn en er dient altijd 

een tweede collega op de werkvloer aanwezig te zijn. Indien de aanwezigheid van een tweede collega 

niet mogelijk is, zal alarmsignalering deze afwezigheid op moeten vullen. Andere eisen die aan de 

vestiging/werkplek worden gesteld zijn: 

• Aantrekkelijke, open inrichting 

• Privacystreep voor de receptie
123

 

• Deur tussen publieke ruimte en back-office (mogelijk met een ‘gesloten systeem’) 

• Huisregels op een zichtbare plaats op de beursvloer in het BVG  

• Grijpbare en gooi-bevorderende spullen zoveel mogelijk verwijderen 

• Opgeruimd bureau 

• Op ieder bureau een lijst met belangrijke telefoonnummers in geval van incidenten 

• Lijst bij de balie met voor de betreffende dag te verwachten ‘moeilijke klanten’
124

 

 

HanterenHanterenHanterenHanteren    

 

Om agressie in de praktijk te hanteren wordt in de protocollen grotendeels gesteund op de 

capaciteiten van de individuele medewerker zelf. Er wordt vanuit gegaan dat deze in het klantcontact 

direct invloed uit kan oefenen op de gedragsontwikkeling van zijn of haar klanten. Hieruit kan worden 

opgemaakt dat de relationele competenties van medewerkers daarmee onderdeel zijn van hun 

professionele repertoire en blijken zij dus een belangrijke rol in de omgang met agressie en geweld op 

de werkvloer te spelen. De protocollen geven aan dat wanneer een klant ongewenst gedrag begint te 

vertonen, de medewerker allereerst in staat zal moeten zijn om een onderscheid te maken tussen 
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uitingen van frustratieagressie, ofwel gedragingen die voortkomen uit frustraties en nog geen 

bedreiging vormen, en werkelijk agressief gedrag. Het inschattingsvermogen van de medewerker is in 

dit geval bepalend voor het verdere verloop van het klantcontact en de manier waarop de medewerker 

daarop invloed uit kan oefenen. In de agressieprotocollen wordt geprobeerd de relationele kwaliteiten 

van medewerkers enigszins te beïnvloeden, door hen er bijvoorbeeld op te wijzen dat zij een klant 

altijd aan zullen moeten spreken als deze ongewenst gedrag vertoont.
125

 Zodoende wordt naar de 

klanten en de buitenwereld overgebracht dat de organisatie het niet toestaat dat de huisregels worden 

overtreden.  

Om medewerkers aan te sporen om anderen aan te spreken op hun gedrag, is het van belang 

dat iedere betrokkene als het ware een verantwoordelijkheidsgevoel voor de zorg voor veiligheid heeft 

geïnternaliseerd om daadwerkelijk in actie te komen als bepaalde gedragingen tegen hun persoonlijke 

normen en waarden indruisen. De problematiek die hierbij komt kijken is dat deze persoonlijke normen 

en waarden tezamen met een verantwoordelijkheidsgevoel niet van buitenaf kunnen worden 

opgelegd. Daardoor is de organisatie afhankelijk van het verantwoordelijkheidsgevoel dat intrinsiek 

gelegen is in de persoon van de medewerker. Het individuele verantwoordelijkheidsgevoel is daardoor 

grotendeels bepalend voor de uiteindelijke reactie op agressie en geweld en staat buiten de 

beïnvloedingsfeer van de organisatietop. Echter, zoals eerder aangegeven lijkt een meerderheid van 

de mensen in de Nederlandse samenleving uiteindelijk min of meer dezelfde opvattingen te hanteren 

over welk gedrag wel en niet door de beugel kan, waardoor er toch een gerede kans bestaat dat de 

persoonlijke normen en waarden van de individuele medewerker overeenkomen met de normen en 

waarden van de organisatie, van de overige organisatieleden en ook van de samenleving. Deze 

overeenkomst tussen persoonlijke en organisatorische opvattingen maakt het uiteindelijk mogelijk dat 

de medewerker vanuit diens persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel handelt.  

 Uitgaande van de aanwezigheid van een intern verantwoordelijkheidsgevoel, wordt in 

verschillende situaties van agressie en geweld van medewerkers verwacht dat zij bepaalde 

voorgeschreven handelingen zullen navolgen. Eén van de formele voorschriften is dat medewerkers 

die met verbale agressie worden geconfronteerd eerst zelfstandig de situatie oplossen door de klant te 

wijzen op zijn gedrag. Mocht dit niet baten, dan wordt in het agressieprotocol van 2007 aangegeven 

dat de beveiliging moet worden ingeschakeld middels een alarmsignalering. De beveiliging heeft tot 

taak de klant te kalmeren en bepaalt vervolgens of het gesprek wordt beëindigd en de klant het pand 

moet verlaten dan wel de politie moet worden ingeschakeld. Bij weigering van het verzoek om het 

gebouw te verlaten moet de politie alsnog worden ingeschakeld en dient de eindverantwoordelijke het 

verzoek tot verlating tweemaal te herhalen. In gevallen van telefonische of schriftelijke agressie wordt 

formeel voorgeschreven dat de getroffen medewerker altijd contact op moet nemen met de 

leidinggevende/manager om vervolgens samen te bepalen of er een waarschuwingsbrief naar de klant 

uit moet gaan. Tot slot kan er een situatie van geëscaleerde agressie ontstaan, waarbij de protocollen 

aangeven dat er altijd een melding naar de politie moet uitgaan. Indien er lichamelijk geweld aan te 
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pas is gekomen, wordt alle toeschouwende medewerkers voorgeschreven zorg te dragen voor de 

veiligheid van de betrokkenen.
126

 

 Uit de voorschriften van de protocollen komt naar voren dat samenwerking tussen 

medewerkers en leidinggevenden noodzakelijk is om agressie- en geweldsincidenten in de hand te 

houden. Bij de omschrijving van deze samenwerking in de protocollen wordt er ingegaan op het 

handelen van de medewerkers en van de eindverantwoordelijken zelf. Medewerkers moeten namelijk 

een oplettende houding aannemen tijdens de directe klantcontacten van hun collega’s, zodat er tijdig 

kan worden ingesprongen als een klant zich niet aan de huisregels houdt. Wanneer gedragingen 

overgaan in agressie of geweld, hebben medewerkers de taak om de beveiliging en de 

eindverantwoordelijke in te schakelen, die vervolgens op hun beurt aan hun plichten moeten voldoen. 

Duidelijk is dat op verschillende organisatieniveaus een gezamenlijke alertheid en afstemming op 

elkaars handelen moet zijn om tegen agressie op te treden.  

 

NazorgNazorgNazorgNazorg    

 

In beide agressieprotocollen wordt aandacht besteed aan de fase na een agressie-incident, namelijk 

de verwerking van opgedane negatieve, of zelfs beangstigende, ervaringen. Hierbij hangt de vorm van 

de nazorg af van de ernst van het plaatsgevonden incident.
127

 In de protocollen wordt echter niet 

duidelijk wie uiteindelijk de mate van ernst van een incident bepaalt. De vraag of medewerkers en 

leidinggevenden gezamenlijk de mate van ernst van een incident bepalen of dat dit individueel door 

een leidinggevende gebeurt, is van belang omdat dit namelijk van invloed kan zijn op het traject wat 

uiteen wordt gezet in het kader van het verwerkingsproces van het slachtoffer.  

De manager/leidinggevende heeft in elk geval de verantwoordelijkheid toegewezen gekregen 

om voor een juiste en tijdige opvang te zorgen. Op initiatief van deze verantwoordelijke zal een eerste 

gesprek moeten volgen na een incident, op dezelfde dag en op dezelfde werkplek. Door slachtoffer(s) 

en toeschouwer(s) te laten vertellen over hun ervaringen, kan men het voorval van zich afpraten en 

verwerken, maar ook leren van de situatie die zich heeft voorgedaan. Belangrijk hierbij is dat de 

betrokkenen de tijd wordt geboden om te praten over hun ervaringen. Mocht een enkel gesprek 

onvoldoende zijn, dan schrijven beide protocollen voor dat er vier weken na het incident een tweede 

gesprek moet volgen en daarna eventueel nog een derde gesprek. Tevens kan de 

manager/leidinggevende een specialist of andere hulp inschakelen ter ondersteuning van het 

verwerkingsproces en dient hij of zij het thuisfront van het slachtoffer in te lichten over het voorval, 

zodat er ook vanuit de privé-situatie opvang plaats kan vinden.
128

  

 Als er klanten getuige zijn geweest van een agressie- en/of geweldsincident, ligt er volgens het 

agressieprotocol uit 2006 een taak voor de medewerkers/adviseurs die het directe klantcontact 

onderhouden, om deze personen onmiddellijk op te vangen. Dit kan onder meer door ruimte te bieden 
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voor een gesprek en in het geval van een ernstig incident een klant te verwijzen naar 

Slachtofferhulp.
129

 

 

4.4.44.4.44.4.44.4.4    Maatregelen en proceduresMaatregelen en proceduresMaatregelen en proceduresMaatregelen en procedures    

 

Naast de verscheidene maatregelen die medewerkers, managers en leidinggevenden tot hun 

beschikking hebben, bestaan er een aantal procedures die bij voorvallen van agressie en geweld 

binnen de organisatie CWI, en binnen het BVG als geheel, moeten worden opgevolgd. Ook deze 

verplichtingen staan in de agressieprotocollen uit 2006 en uit 2007 vermeld. Zo wordt verplicht gesteld 

dat van alle agressievoorvallen melding moet worden gemaakt en dat dit dient te worden vastgelegd. 

Op die manier kan er inzicht worden verkregen in de aard en de omvang van agressie binnen de 

organisaties. Dankzij een overzichtelijk registratiesysteem kan verdere beleidsontwikkeling 

plaatsvinden en eventueel ziekteverzuim als gevolg van agressieconfrontaties worden 

teruggedrongen. Belangrijk voor de werking van registratie is dat medewerkers zelf het belang ervan 

moeten inzien. Daarvoor is het nodig om hun agressiebewustzijn op peil te houden door regelmatig de 

onderwerpen veiligheid, agressie en geweld binnen de organisatie bespreekbaar te maken en door 

medewerkers te informeren over actuele ontwikkelingen betreffende deze onderwerpen binnen de 

organisatie. Een andere procedure die in een reactie op agressie kan volgen is het uit laten gaan van 

een waarschuwingsbrief naar een klant die ongewenst gedrag heeft vertoond. Indien de agressie zeer 

ernstige vormen heeft aangenomen, moet er volgens de protocollen een procedure worden opgezet 

waarbij de klant toegang tot het BVG-gebouw wordt ontzegd. In dit laatste geval moet de politie erbij 

worden gehaald. Daarnaast kunnen andere sancties aan klanten met ongewenst gedrag worden 

opgelegd, zoals het inhouden van een bedrag op de uitkering.
130

 

 In beide protocollen wordt het belang van melding en registratie van agressie en geweld 

benadrukt, maar in de omschrijving van dit beleidsaspect valt ook een tegenspraak te ontdekken. Zo 

wordt in eerste instantie gezegd dat er melding moet worden gedaan van álle vormen van agressie 

waarbij de medewerker zich op enige wijze bedreigd heeft gevoeld of waarbij vernieling/lichamelijk 

geweld heeft plaatsgevonden of anderszins schade is ontstaan. Echter, direct na deze richtlijn is de 

volgende tekst in het protocol uit 2006 te lezen:  

 

“Medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk dat ieder agressievoorval wordt gemeld en geregistreerd. De 
mate waarin de medewerker de ernst van het voorval ervaart is niet leidend. Leidend zijn de voorvallen 
die onder de eerdergenoemde definitie van agressie vallen.”

131
  

 

Hoewel de nadruk op het belang van melding van agressie door het CWI als zeer positief kan worden 

opgevat, bevatten de protocollen een contradictie die gelegen is in de uitdrukkelijke vermelding dat 

werknemers zich enerzijds wel en anderzijds niet moet laten leiden door persoonlijke gevoelens en 

ervaringen van veiligheid, agressie en geweld. Door eerst de persoonlijke ervaring als richtinggevend 

in het handelen aan te duiden en vervolgens dezelfde persoonlijke ervaring als leidende factor te 
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verbieden, kan er mogelijk verwarring onder medewerkers ontstaan. Wat echter in gedachten moet 

worden gehouden is dat deze twee aspecten op het eerste gezicht tegenstrijdig lijken, maar dat ze in 

het beleid altijd ‘naast elkaar’ zullen bestaan. De formele voorschriften en het feitelijke handelen 

worden dan ook door medewerkers gecombineerd. Zij zijn degenen die constant zullen moeten 

anticiperen op situaties die per individu en situationeel niet in een standaard zijn te bevatten. 

 

4.54.54.54.5    Kritische beschouwing op het formele veiligheidsbeleid van het CWIKritische beschouwing op het formele veiligheidsbeleid van het CWIKritische beschouwing op het formele veiligheidsbeleid van het CWIKritische beschouwing op het formele veiligheidsbeleid van het CWI    

 

Met een weergave van de formele beleidsvoering van het CWI ten aanzien van de preventie, hantering 

en nazorg van agressie- en geweldsincidenten, blijkt dat er op formeel beleidsniveau grotendeels 

wordt voldaan aan de verwachtingen die de rijksoverheid uiteen heeft gezet in het Actieprogramma 

Aanpak Agressie en Geweld Tegen Werknemers met Publieke Taken. Wanneer wordt gekeken naar 

de vier pijlers van de overheid om agressie en geweld op organisatieniveau aan te pakken, kan 

worden gezegd dat het beleid van het CWI in tenminste drie van de vier strategieën voorziet en 

daarmee haar belofte nakomt ten aanzien van de, met de overheid overeengekomen, 

verantwoordelijkheidsverdeling.  

Door een heldere definitie van agressie in de agressieprotocollen weer te geven, legt het CWI 

een fundament voor de te nemen maatregelen en procedures tegen agressie en geweld binnen het 

werkdomein. Het doel daarvan is onder meer om gezamenlijk één grens te trekken en zodoende een 

blok tegen agressie en geweld te vormen. Daarnaast wordt in de protocollen geruime aandacht 

besteed aan het belang van de melding en registratie van agressie en geweld, waarmee gehoor wordt 

gegeven aan pijler drie uit het actieprogramma van de overheid. In pijler vier wordt door de overheid 

benadrukt dat organisaties altijd een reactie moeten geven op agressie en geweld om herhaling van 

dergelijke gedragingen in de toekomst te voorkomen. Ook aan deze verwachting blijkt het CWI op 

papier te voldoen. Reactievormen als het direct aanspreken op gedrag, het verwijderen van de dader 

uit het gebouw en het inschakelen van de politie komen herhaaldelijk in de agressieprotocollen aan 

bod.  

Waar minder of niet op wordt ingegaan in de protocollen, is een voorschrift voor het 

wegnemen van het voordeel dat uit agressie en/of geweld is ontstaan zoals in pijler twee door de 

rijksoverheid wordt aangehaald. Met betrekking tot dit onderwerp wordt in de protocollen niks vermeld 

over de wijze waarop medewerkers dienen te handelen als hun klanten, door ongewenste handelingen 

en gedragingen, de controle over het klantcontact overnemen. Het kan zijn dat het CWI ervan uitgaat 

dat de preventie en hantering van agressie ervoor zorgen dat medewerkers niet in een situatie 

terechtkomen waarin zij zullen toegeven aan de wil van de agressor.  

 Echter, in het boek Agressiemanagement. Hoe organisaties omgaan met agressie van klanten 

wordt bijvoorbeeld aangegeven dat medewerkers die snel van een conflict af willen zijn soms, 

ondanks de regels waaraan zij moeten voldoen, er toch voor kiezen om de agressor zijn zin te geven. 

In de literatuur wordt dit gedrag ‘buigen’ genoemd. Deze reactie is uiteindelijk geen constructieve 

oplossing, omdat de medewerker die buigt het belang van de klant zwaarder laat wegen dan zijn eigen 

belang of dat van de organisatie. Daarnaast is de kans groot dat dezelfde klant tijdens een volgende 

contactmoment dezelfde tactiek toepast, aangezien dit al eerder in zijn of haar voordeel heeft gewerkt. 
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Een andere reactie is dat een medewerker zich juist onbuigzaam opstelt, waardoor een klant het 

gevoel krijgt niet serieus te worden genomen. Dit gedrag wordt ‘barsten’ genoemd, omdat de 

medewerker het belang van zichzelf of van de organisatie zwaarder laat wegen dan dat van de klant. 

Zowel bij ‘buigen’ als bij ‘barsten’ ontbreekt de balans. Daarom zou het verstandig zijn om 

medewerkers in te lichten over gedragsmanieren die zowel de belangen van de organisatie als die van 

de medewerker, en ook de belangen van de klant een plek geven.
132

 Om medewerkers hierin te 

begeleiden kun je eigenlijk niet volledig rekenen op de voorschriften uit agressieprotocollen, al zouden 

ze wel een beschrijving kunnen geven van ombuigtechnieken die de individuele medewerker tijdens 

het klantcontact in de praktijk kan toepassen. 

 Wat in de agressieprotocollen van het CWI wel duidelijk naar voren komt is het belang van de 

samenwerking tussen medewerkers en de eindverantwoordelijke manager/leidinggevenden, omdat zij 

afhankelijk zijn van elkaar in hun acties en reacties wil het veiligheidsbeleid optimaal functioneren. De 

direct leidinggevende van de werknemers vervult hierin een bijzondere positie als zijnde de schakel 

tussen de alledaagse praktijk van de werknemers en het formele, theoretische agressiebeleid.
133

 Hoe 

het beoogde agressiebeleid dat formeel is opgesteld door het CWI en de BVG’s zich daadwerkelijk tot 

het alledaagse handelen van de CWI-medewerkers verhoudt, zal blijken uit het volgende hoofdstuk 

waarin de ervaringen ten aanzien van veiligheid, agressie en geweld van de CWI-medewerkers zullen 

worden uitgediept. Dan zal bijvoorbeeld blijken dat de veiligheidsbeleving van de medewerkers vaak 

bepalend is voor de omgang met agressie en geweld door klanten.  
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5555    Veiligheid en agressieVeiligheid en agressieVeiligheid en agressieVeiligheid en agressie in de praktijk van het CWI in de praktijk van het CWI in de praktijk van het CWI in de praktijk van het CWI::::        

Het woord is aan de medewerkersHet woord is aan de medewerkersHet woord is aan de medewerkersHet woord is aan de medewerkers    

 

5.15.15.15.1    IntroductieIntroductieIntroductieIntroductie    

 

“Ik hoop dat ik de reddende engel ben, maar nee, ik vind het heel lastig hoe je reageert op het moment dat 
agressie plaatsvindt. Je kunt van tevoren bedenken hoe je zou gaan reageren, maar op het moment zelf komt 
er toch wel heel veel op je af. Dan reageer je instinctief. ” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

De gewenste omgang van (semi-)publieke werknemers met agressie en geweld is formeel vastgelegd 

in protocollen, reglementen en voorschriften die door de overheid en de  

(semi-)publieke sector zijn opgesteld. De vraag is echter of deze formele regels in concrete situaties 

richtinggevend zijn bij de hantering van agressie en geweld? Of wordt het reactievermogen op 

agressie en geweld van individuele medewerkers en medewerkers in groepsverband beïnvloed door 

andere factoren die soms direct en soms indirect in verband staan met agressie en 

geweldsincidenten? De uiteindelijke vraag die dient te worden gesteld is: Wat gebeurt er nu eigenlijk in 

de praktijk als medewerkers van het CWI daadwerkelijk te maken krijgen met agressie en geweld?  

De ervaring(en) met agressie en geweld, de mate waarin iemand angst voelt, maar ook 

iemands karakter kunnen van invloed zijn op de wijze waarop een medewerker individueel met 

agressie en geweld op het werk omgaat. In de praktijk van het CWI zijn de individuele uitvoerenden 

werkzaam binnen een groep medewerkers, zodat ook de aanpak van en omgang met agressie en 

geweld in groepsverband hier telt. De wijze waarop medewerkers onderling met elkaar communiceren 

en of zij gezamenlijk eenzelfde grens trekken tegen gedragingen die als agressief of gewelddadig 

kunnen worden bestempeld, kan medebepalend zijn voor de hantering van agressie en geweld op de 

werkvloer. Met de uitvoering van een kwalitatief onderzoek is getracht inzicht te verkrijgen in de 

belevingen, gevoelens, gedragingen en visies van individuele CWI-medewerkers van de vestiging 

Utrecht-Zuid, van leden die in het managementteam (MT) zitten en ook van extern aangetrokken 

medewerkers. Extern aangetrokken medewerkers zijn hier een beveiligingsbeambte en een 

receptiemedewerker die vanuit een andere organisatie zijn gedetacheerd bij het 

Bedrijfsverzamelgebouw Utrecht-Zuid.  

Deze belevingen en gedragingen kunnen gezien worden als een onderdeel van de 

organisatiecultuur. In Hoofdstuk 1 Inleiding heeft reeds een toelichting plaatsgevonden van het 

culturele perspectief, maar voordat er in de organisatiecultuur van het CWI, vestiging Utrecht-Zuid, 

wordt gedoken, is een korte herhaling van deze visie op zijn plaats. Een organisatiecultuur bestaat uit 

het geheel van belevingen, gedragingen, routines en patronen die door individuen en groepen binnen 

een organisatie worden gehanteerd en begrepen. De term ‘organisatiecultuur’ kan worden opgevat als 

een processueel concept waarbinnen een cultuur en een organisatie niet als losstaande objecten 

moeten worden gezien, maar als processen die zich dankzij elkaar voltrekken.
134

 Vanuit dit perspectief 

wordt door onderzoeker Paul Bate in zijn boek Strategies for Cultural Change gezegd dat organisaties 
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geen cultuur hebben, maar cultuur zijn. Organisaties worden door hem gezien als synoniem voor 

cultuur en/of culturen en daardoor is cultuur geen onderdeel van een geheel, maar beslaat cultuur het 

geheel van de organisatie. Om inzicht te verkrijgen in cultuur wordt er vanuit de antropologische 

stroming een niet-concrete en niet-objectieve manier van denken over organisaties toegepast. Anders 

gezegd vergt het blootleggen van een organisatiecultuur een ‘cultureel denken’. Door de kunst van het 

‘cultureel denken’ aan te wenden, kunnen organisaties worden gezien als sociale werelden, waar 

cultuur zich ‘binnen’, ‘buiten’ en ‘tussen’ de mensen voltrekt. Daarnaast betekent het ‘cultureel denken’ 

dat organisaties als geconstrueerde werelden kunnen worden opgevat, wat inhoudt dat een 

organisatie als een bedachte wereld kan worden gezien waar theorieën, verklaringen en interpretaties 

het dagelijks leven van mensen vormgeven. Met de ingebruikneming van dit ‘culturele denken’ als 

onderzoeksperspectief, wordt in dit hoofdstuk getracht het inzicht in de organisatie CWI, vestiging 

Utrecht-Zuid, te vergroten.
135

  

 Een organisatiecultuur als sociaal en subjectief systeem wordt geproduceerd door 

handelingen, gedragingen en denkwijzen van de mensen die zich in het organisatiesysteem 

voortbewegen. Andersom wordt het dagelijks denken en handelen van organisatieleden gevormd door 

de cultuur die hen omringt. Zo kan ook over de individuele en gezamenlijke belevingen van veiligheid, 

agressie en geweld onder medewerkers van het CWI worden opgemerkt dat ze door de 

organisatiecultuur binnen het CWI worden beïnvloed. De belevingen op dit punt van organisatieleden 

en de organisatiecultuur oefenen zelfs wederzijds invloed op elkaar uit.  

Zoals we ook al eerder hebben vastgesteld in Hoofdstuk 1, kan een dergelijke wisselwerking 

een positieve of negatieve uitwerking hebben. In positieve zin kunnen de belevingen en cultuur elkaar 

ondersteunen, waardoor het functioneren van organisatieleden individueel en in groepsverband wordt 

gestimuleerd. Echter, het kan ook voorkomen dat zich in een organisatiecultuur interne verdeeldheid 

of tegenstrijdigheden voordoen. Daardoor kan de ontwikkeling van organisatieleden en uiteindelijk ook 

die van de organisatie als geheel worden geremd. In het laatste geval is een cultuur in een negatieve 

spiraal terechtgekomen, waarin disfunctionerende gedrags- en denkpatronen zich kunnen herhalen 

zonder te worden doorbroken. De negatieve vicieuze cirkels waarin aspecten uit een 

organisatiecultuur zitten opgesloten, kunnen veelal blijven voortbestaan omdat men deze patronen 

simpelweg niet ziet, door een zogenoemde ‘blinde vlek’, of omdat men deze patronen niet wil zien 

omdat er bepaalde belangen mee worden gediend.
136

 Met het zichtbaar maken van gedrags- en 

denkpatronen ‘binnen’, ‘buiten’ en ‘tussen’ medewerkers in een organisatie, kunnen de sterktes en 

zwaktes in de organisatiecultuur van het CWI Utrecht-Zuid naar de oppervlakte worden gebracht.
137

  

In dit onderzoeksrapport blijken twee hoofdthema’s van belang voor de omgang met agressie 

en geweld door CWI-medewerkers en voor hun beleving van veiligheid in het werkdomein. Deze 

thema’s zijn voortgekomen uit de analyse van de kwalitatieve resultaten en zijn als volgt aangeduid: 

‘Onderlinge verhoudingen’ en ‘De klantrelatie’. Deze thema’s vormen samen de driehoeksverhouding 

waarbinnen CWI-medewerkers zich bevinden en daarin zowel aan de eisen van de organisatie, aan 

die van hun klanten en aan die van zichzelf vanuit een professionele motivatie trachten te voldoen, 
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zoals ook in Hoofdstuk 2 is uitgelegd. De thema’s verwoorden als het ware het beleidsniveau, namelijk 

de onderlinge verhoudingen tussen de organisatieleden die zich buiten het klantcontact om afspelen, 

en het praktijkniveau, namelijk de klantrelatie waarin het beleid door de medewerkers tot uitvoering 

moet worden gebracht. Beide niveaus oefenen hun invloed uit op de belevingen en handelingen van 

medewerkers en leggen daarmee een deel van de organisatiecultuur van het CWI, Utrecht-Zuid, bloot. 

De thema’s ‘Onderlinge verhoudingen’ en ‘De klantrelatie’ zullen respectievelijk uiteen worden 

gezet, waarbij een onderverdeling in subthema’s is aangebracht. Er wordt begonnen met de 

uiteenzetting van een cultuurbreed onderwerp, namelijk de algemene omgangsvormen binnen het 

CWI, vestiging Utrecht-Zuid. Hoewel agressie en geweld hierin een ondergeschikte rol lijken te spelen, 

is uit het onderzoek gebleken dat medewerkers vooral op informele omgangsvormen terugvallen 

wanneer zij met agressie en geweld te maken krijgen. Met de behandeling van het tweede hoofdthema 

zullen de tegenstrijdige aspecten en eisen binnen de klantrelatie aan bod komen en zal uiteindelijk ook 

de omgang met agressie en geweld binnen deze relatie centraal komen te staan. Middels de methode 

van een ‘thick description’
138

    worden deze thema’s uitgewerkt en worden de bevindingen onderbouwd 

met citaten van de geïnterviewden. De term ‘thick description’ houdt in dat de schriftelijke rapportage 

van het onderzoek wordt opgebouwd uit een veelheid aan citaten ter ondersteuning en bewijsvoering 

van de kwalitatieve analyse. In de ‘Methodologie’ uit Hoofdstuk 1 is reeds aangegeven dat de 

anonimiteit van de geïnterviewden in de uitwerking wordt gewaarborgd door enkel hun functienaam 

weer te geven en de datum waarop het interview heeft plaatsgevonden.  

Tot slot is het van belang te verduidelijken dat de hier gevonden hoofdthema’s verwijzen naar 

mogelijke knelpunten en spanningsvelden binnen de organisatiecultuur van het CWI Utrecht-Zuid. Met 

het zichtbaar maken van deze aspecten van de organisatiecultuur kunnen zowel positief als negatief 

werkende elementen binnen de organisatie naar voren worden gehaald, waardoor bewustwording 

onder uitvoerenden, hun direct leidinggevenden en extern aangetrokken werknemers tot stand kan 

worden gebracht. Dankzij deze bewustwording zouden functionele en disfunctionele algemene 

organisatieprocessen ook met betrekking tot de omgang met agressie en geweld kunnen worden 

geïdentificeerd en mogelijk worden bijgestuurd. 

 

5.25.25.25.2    Thema I:Thema I:Thema I:Thema I:    Onderlinge verhoudingenOnderlinge verhoudingenOnderlinge verhoudingenOnderlinge verhoudingen    

 

Hoewel het thema ‘burgerlijke verantwoordelijkheid’ een prominente plaats binnen het hedendaagse 

overheids- en organisatiebeleid inneemt, spreekt de vertaling naar de praktijk van de idee van ‘eigen 

verantwoordelijkheid’ niet vanzelf. Wanneer de algemene, klassieke definitie van 

‘verantwoordelijkheid’ nader wordt bekeken, blijkt deze term een veelheid aan betekenissen te 

omvatten. Betekenismogelijkheden die aan het begrip kunnen worden toegekend zijn onder meer: dat 

iemand verantwoordelijk is voor zijn eigen daden; dat iemand iets verantwoordelijk kan stellen; dat 

iemand aan een ander verantwoording moet afleggen; dat iemand een verantwoordelijke positie in kan 

nemen; een verantwoordelijke kan voor zijn daden ter verantwoording worden geroepen. Vanuit een 

organisatorisch perspectief komt daar nog bij dat iemand eventueel een taakverantwoordelijkheid 
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heeft, namelijk de plicht om voor iets of iemand zorg te dragen, en daarbij ook over een zekere mate 

van zelfverantwoordelijkheid beschikt, ofwel het opnemen, opeisen of afwijzen van deze 

verantwoordelijkheid.
139

  

 Met het toespitsen van de verantwoordelijkheidsgedachte op organisatieniveau, wordt duidelijk 

dat het streven naar ‘eigen verantwoordelijkheid’ niet alleen op de schouders van de individuele 

werknemer rust. De aanwezigheid van zelfverantwoordelijkheid, medeverantwoordelijkheid en 

eindverantwoordelijkheid in een organisatie, leidt tot een systeem waarin verschillende krachten van 

invloed zijn op de verantwoordelijkheidsverdeling. Zij kunnen daarmee bepalend zijn voor de 

uitwerking van de idee van ‘eigen verantwoordelijkheid’. De aanwezigheid van eindverantwoordelijken 

betekent bijvoorbeeld dat er zich onderlinge verhoudingen kunnen voordoen die worden gekenmerkt 

door meerderen en ondergeschikten. Deze verhoudingen kunnen zich voltrekken binnen een 

spanningsveld waarin een constante wisselwerking mogelijk is tussen het nemen, ontnemen, 

toewijzen of vermijden van verantwoordelijkheden. In een ideaaltypische situatie zal ieder 

organisatielid op het juiste moment zich in zijn of haar verantwoordelijkheidsrol schikken. De realiteit 

doet echter anders voorkomen, wat kan leiden tot situaties van verwarring, en soms onbegrip, ten 

aanzien van de verdeling van verantwoordelijkheden.  

Met een belichting van de onderlinge verhoudingen binnen het CWI Utrecht-Zuid, wordt in de 

nu volgende paragraaf getracht de feitelijke verantwoordelijkheidsverdeling weer te geven. Hierbij 

wordt in subparagraaf 5.2.1 ‘Gelijkheidsideaal vs. Hiërarchische structuur’ aandacht besteed aan de 

positionering van leden in het organisatiesysteem, wat medebepalend kan zijn voor hun visie op de 

interne onderlinge verhoudingen. Na verduidelijking van de wijze waarop verschillende 

organisatieleden zich ten opzichte van elkaar in de organisatie bevinden, worden in subparagraaf 

5.2.2 ‘Haperingen in de horizontale en verticale communicatie’ de communicatieprocessen tussen hen 

nader geanalyseerd en worden de meningen daarover in kaart gebracht. Hierdoor kan ook iets worden 

gezegd over het functioneren van de organisatieleden binnen de aanwezige onderlinge verhoudingen. 

Dit wordt in subparagraaf 5.2.3 ‘Wederzijdse instandhouding van passiviteit en afhankelijkheid’ verder 

uitgewerkt. Vanuit de bestaande onderlinge verhoudingen kan vervolgens een visie worden gegeven 

op de verdeling en distributie van verantwoordelijkheden binnen het CWI. In subparagraaf 5.2.4 

‘Gevolgen voor de verantwoordelijkheidsverdeling’ zal deze visie worden weergegeven en wordt er 

tevens ingegaan op een actuele trend binnen het CWI Utrecht-Zuid waarin de onderlinge 

verhoudingen en de voorheen gangbare verantwoordelijkheidsverdeling geleidelijk aan in beweging 

lijken te komen. In subparagraaf 5.2.5 ‘Samenvattend’ volgt een overzicht van de meest opvallende 

bevindingen, sterke en zwakkere culturele aspecten die tot het thema ‘Onderlinge verhoudingen’ 

behoren. 

    

5.2.15.2.15.2.15.2.1    Gelijkheidsideaal vs. Hiërarchische structuurGelijkheidsideaal vs. Hiërarchische structuurGelijkheidsideaal vs. Hiërarchische structuurGelijkheidsideaal vs. Hiërarchische structuur    

 

De organisatie CWI is opgebouwd uit meerdere organisatieniveaus en kan daardoor een hiërarchische 

structuur worden toegedicht. Immers, de coördinatie en aansturing van mensen op verschillende 
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niveaus en de standaardisering van werkprocessen zijn noodzakelijk voor de realisatie van een 

kwaliteitsnorm en efficiëntie in de beoogde dienstverlening aan klanten. Wanneer er sprake zou zijn 

van een platte organisatiestructuur, zonder hiërarchische gelaagdheid, zou een standaardisatie van 

werkprocessen slechts op beperkte schaal mogelijk zijn. Binnen een selectiebureaucratie als het CWI 

is echter een platte organisatievorm onwenselijk, aangezien het van groot belang is om een gelijke 

behandeling van klanten na te streven zonder ruimte voor voorkeursbehandelingen. Getracht wordt dit 

streven vorm te geven door middel van gestroomlijnde werkprocedures en termijnen. De verschillen 

tussen verhoudingen en verantwoordelijkheden zijn dan wel inherent aan een hiërarchische structuur, 

het expliciet uitdragen van machtsverschillen zou wel eens ambigu kunnen zijn. Enerzijds is het 

namelijk noodzakelijk om hoger geplaatsten hier een juridische geformuleerde bevoegdheid te bieden 

voor het sturen en leiden van lager geplaatsten in de organisatie. Anderzijds kan het hiërarchische 

gedachtegoed het streven naar een vernieuwde verantwoordelijkheidsverdeling, waarin de ‘eigen 

verantwoordelijkheid’ van individuen een grotere rol krijgt toebedeeld, in de weg staan. Daarvoor zal 

een aanpassing van de traditionele onderlinge verhoudingen nodig zijn.   

Ondanks hun hogere positie in de formele hiërarchie, lijken de geïnterviewde leden van het 

managementteam vooralsnog uit te willen gaan van een gelijkheidsperspectief ten opzichte van hun 

medewerkers die zich op de werkvloer bevinden. Dit gelijkheidsstreven vertalen zij onder meer naar 

de praktijk door de medewerkers aan te duiden als ‘collega’s’. 

 

“Als er agressie is, dan is het mijn taak om de boel te sussen. Ik wordt regelmatig door collega’s erbij gehaald.” 
(MT-lid, 04-06-’07) 

 

Het gegeven dat MT-leden hun visie op de positie van medewerkers als gelijken in spreektaal tot 

uitdrukking brengen, geeft weer dat zij zich inzetten om de formele gelaagdheid en afstand tussen de 

verschillende posities binnen de organisatie informeel te verkleinen. Zij ontkennen het bestaan van 

een hiërarchische structuur echter niet, in elk geval niet als ze spreken over hun hiërarchische 

meerderen. 

 

“Je hebt altijd baas boven baas. Dus hier heb ik een vestigingsmanager.” 
(MT-lid, 30-05-’07) 

 

Maar MT-leden proberen het onvermijdelijke verschil in machtspositie niet de boventoon te laten 

voeren in hun contact met de overige CWI-medewerkers. Door bijvoorbeeld interesse te tonen in CWI-

medewerkers na een lastig klantcontact, proberen MT-leden blijk te geven van hun gelijkheidsstreven 

jegens hen. 

 

“Dan gaan we altijd even in gesprek en vraag ik wat er precies gebeurde. Ook vraag ik aan de medewerker 
wat het met hem of haar deed en of deze persoon weer wat meer gerust is gesteld.” 
(MT-lid, 04-06-’07) 

 

Het bewustzijn van de hiërarchische structuur in het CWI, motiveert één MT-lid zelfs om diens streven 

naar een gelijke benadering van CWI-medewerkers ook fysiek te accentueren. 
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“Als ik sta terwijl mijn collega en de klant zitten, dan heb je al een soort overwicht. Ik ga dus altijd gehurkt 
naast het bureau zitten, zodat je op ooghoogte bent met zowel de collega als met de klant. Ik vind het heel 
vervelend om van bovenaf naar de klant te kijken.” 
(MT-lid, 04-06-’07) 

    

Van hun kant hebben CWI-medewerkers echter een andere visie op de gelijkheidsgedachte dan die 

door MT-leden worden gehanteerd. Wanneer medewerkers zich over MT-leden uitspreken, gebruiken 

zij bijvoorbeeld begrippen als ‘leidinggevenden’, het ‘managementteam’, ‘vestigingsmanager’, 

‘teamcoördinator’ of ‘senioren’ in plaats van over MT-leden als hun ‘collega’s’ te spreken. Bovendien 

blijkt dit verschil ook uit andere zaken die later aan bod zullen komen. 

 

“Met de vestigingsmanager heb ik heel weinig contact, dat komt omdat ik hem weinig zie. Ik zit altijd beneden 
en hij zit altijd boven, dus dat heeft te maken met het feit dat ik hem weinig zie en ook qua werkinhoud hoef ik 
weinig met hem te bespreken. De senioren spreek ik regelmatiger, op inhoudelijk vlak.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

Sommige medewerkers geven echter aan dat zij bepaalde leden van het managementteam wel als 

gelijken zien. Dat komt doordat de functie van twee leden van het team, dat in totaal uit vier leden 

bestaat, is opgesplitst in een taak op managementniveau en een taak op medewerkerniveau. Zij 

worden als ‘senior’ aangeduid en zij voeren dezelfde werkzaamheden uit als de overige CWI-

medewerkers met betrekking tot of de klantcontacten of de werkgeverscontacten .  

 

“Dat leden van het managementteam op de werkvloer werken, voelt daardoor als gelijken.” 
(CWI-adviseur, 10-05-’07) 

 

Vanuit het perspectief van de CWI-medewerkers blijkt er echter toch een verschil in positie te zijn 

tussen hen en de MT-leden, zoals onder meer blijkt uit de manier waarop medewerkers met collega’s 

of met MT-leden omgaan. Zo zijn er gespreksonderwerpen die zij wel bespreekbaar zouden maken 

met hun collega’s en niet met MT-leden.  

 

“Ik heb wel ideeën, maar ik vertel deze niet aan de leidinggevenden. Soms wel aan collega’s.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 

 

Sommigen zijn van mening dat dit verschil erin gelegen is omdat collega’s zich net als zij op de 

werkvloer begeven en daardoor beter begrip hebben van hun dagelijkse situatie. Toch blijkt ook nu dat 

juist de twee MT-leden binnen het CWI Utrecht-Zuid die een dubbelrol vervullen, door zowel op 

managementniveau als op medewerkerniveau met klanten en werkgevers te werken, andere 

medewerkers het gevoel bezorgen dat zij het alledaagse werkleven goed begrijpen: 

 

“Het is niet haalbaar dat een manager alles weet, maar ik vind het wel fijn dat twee MT-leden een dubbelrol 
hebben. Zij weten dan namelijk hoe het in de praktijk is.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 

 

Zoals gezegd is een hiërarchische structuur nodig om een selectiebureaucratie als het CWI draaiende 

te houden, maar tegelijkertijd moet ervoor worden gewaakt dat deze structuur geen belemmering 

vormt voor de werkprocessen. Er zijn namelijk ook medewerkers op wie de aanwezigheid van een 
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hiërarchische structuur een grote invloed heeft, en dan vooral op de communicatieprocessen binnen 

en tussen de verschillende groepen en organisatieniveaus. 

    

5.2.25.2.25.2.25.2.2    Haperingen in de horizontale en verticale communicatie Haperingen in de horizontale en verticale communicatie Haperingen in de horizontale en verticale communicatie Haperingen in de horizontale en verticale communicatie     

 

Werkprocessen binnen een selectiebureaucratie als het CWI dienen op elkaar te worden afgestemd 

ten behoeve van de dienstverlenende kern. Communicatie is een belangrijk middel om dit streven te 

bewerkstelligen. Dankzij heldere en gestructureerde communicatieprocessen kunnen individuen en 

groepen hun onderlinge verwachtingspatronen verduidelijken en onbegrip en misverstanden 

voorkomen. Door de interne communicatie op deze doelstellingen aan te laten sluiten, kan een 

gezamenlijke inzet en samenwerking binnen en tussen de verschillende organisatieniveaus worden 

bevorderd met het oog op de realisatie van het beoogde eindproduct. Wanneer er zich dan ook 

haperingen in de communicatieprocessen voordoen, kan dat gevolgen hebben voor de samenwerking 

en participatie van organisatieleden en uiteindelijk ook voor het diensverlenende resultaat. 

De communicatie binnen een organisatie loopt langs horizontale lijnen, wat inhoudt dat er op 

eenzelfde organisatieniveau wordt gecommuniceerd, én langs verticale lijnen, waarbij verschillende 

organisatieniveaus met elkaar communiceren zowel topdown als bottom up. In beide gevallen wordt er 

onderling gecommuniceerd ten behoeve van het overdragen van informatie, het op elkaar afstemmen 

van werkzaamheden, het behouden of bijsturen van personen of processen, het wederzijds kenbaar 

maken van verwachtingen, plichten, wensen en belangen en het vinden van consensus in het geval er 

sprake is van onderlinge tegenstrijdigheden. Waar dit alles op neerkomt is dat het functioneren van de 

interne communicatieprocessen medebepalend is voor het functioneren van de organisatieleden en 

daarmee indirect van invloed is op de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten van het CWI.  

 In de ontrafeling van de horizontale en verticale communicatieprocessen binnen het CWI 

Utrecht-Zuid zijn er aspecten naar voren gekomen die kenmerkend lijken te zijn voor de huidige 

organisatiecultuur. Ik benoem ze hier als: open en gesloten communicatievormen, uitgesproken en 

ingehouden feedback, informatieoverdracht en hoor- en wederhoor. De genoemde aspecten worden 

achtereenvolgens besproken in termen van ‘medewerkers onderling’ en ‘medewerkers en MT-leden’ 

van het CWI Utrecht-Zuid. Met deze uiteenzetting van de interne communicatieprocessen kan met 

name inzicht worden verkregen in de onderlinge verhoudingen en hun gevolgen voor het principe van 

‘eigen verantwoordelijkheid’. 

 

Communicatie tussen de CWICommunicatie tussen de CWICommunicatie tussen de CWICommunicatie tussen de CWI----medewerkers onderlingmedewerkers onderlingmedewerkers onderlingmedewerkers onderling    

 

Als we kijken naar de communicatieve processen tussen de medewerkers onderling, blijkt dat zij zich 

open tegenover elkaar opstellen waar het gaat om het meedelen van luchtige zaken uit hun  

privé-leven en het tonen van interesse in elkaar, zolang dit losstaat van werkgerelateerde 

onderwerpen. Deze conversaties vinden plaats onder lunchtijd, maar ook op de werkvloer als twee of 

meer medewerkers tijdelijk geen klantafspraak hebben. Op de werkvloer, waar zich tevens klanten 

begeven, komt het dus voor dat CWI-medewerkers zo nu en dan hun rol van dienstverlener aan de 

kant schuiven en hun onderlinge collegialiteit naar voren laten komen.  
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Deze rolverwisseling vindt ook plaats wanneer CWI-medewerkers te kampen hebben of 

hebben gehad met een, in hun ogen, lastige klant. In een situatie waarbij dat lastige klantcontact nog 

gaande is, vindt er tussen medewerkers onderling een non-verbaal communicatieproces plaats door 

oogcontact met elkaar te maken. Indien het maken van oogcontact wordt belemmerd door de wanden 

die tussen de bureaus zijn gemonteerd, proberen medewerkers zich fysiek zichtbaar te maken aan 

hun collega die het lastige klantcontact ondervindt. Sommige medewerkers verplaatsen hun lichaam 

zelfs om de desbetreffende individuele collega erop te attenderen dat deze door hem of haar wordt 

ondersteund.  

 

“Zelf ben ik zo dat ik een houding aanneem waarbij ik laat merken dat ik meekijk en dat probeer ik dan ook 
zichtbaar te maken aan mijn collega. Soms gaat dat niet zo makkelijk als iemand achter een schot zit. Je wilt 
namelijk ook niet de hele boel onrustig maken.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

“Met de bureauschotten ertussen kun je niet naar iedereen kijken als je gewoon blijft zitten. Maar als je 
gewoon naar achteren schuift, dan merkt de collega dat wel.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07) 

 

Deze vormen van non-verbale communicatie dienen ter ondersteuning van collega’s en worden ook in 

de praktijk gebracht als zij in een gesprek met hun eigen klanten verwikkeld zijn. Zelfs in hun rol van 

dienstverlener schakelen medewerkers over naar de rol van collega wanneer zij merken dat een 

medewerker zich in een lastige situatie met een klant bevindt. Dit is overeenkomstig de voorschriften 

uit het agressieprotocol, waarin staat aangegeven dat medewerkers een oplettende houding dienen 

aan te nemen tijdens directe klantcontacten van hun collega’s. Het blijkt dus dat het bieden van 

collegiale ondersteuning via onderlinge non-verbale communicatie plaatsvindt, zonder dat dit onrust 

veroorzaakt in de overige klantcontacten die op dat moment ook plaatsvinden.  

Als CWI-medewerkers te maken hebben gehad met een lastig klantcontact, kan het zijn dat zij 

hun ervaringen van zich af willen praten bij een of meer collega’s. Uit het onderzoek is gebleken dat 

medewerkers hun gevoelens over het voorgevallen klantcontact bij collega’s willen ventileren, zodat zij 

beter in staat zijn om de last die zij ervan hebben ondervonden los te laten. De kracht van de informele 

omgangsvormen werkt hier in het voordeel ten aanzien van de omgang met agressie- en 

geweldsconfrontaties tijdens klantcontacten. Sommige medewerkers kunnen sterk de behoefte voelen 

om hun verhaal vrijwel direct na een lastig klantcontact bij collega(s) te ventileren. In dat geval wordt 

de werkvloer als ruimte gebruikt waar zij hun persoonlijke gevoelens en gedachten de vrije loop laten. 

 

“Het is vaak als de klant weg is dat je het even nabespreekt met een collega. Voor je eigen gevoel, maar ook 
andersom. Dat kan op de werkvloer zijn, meestal heb je het op het moment zelf even nodig.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

Ook worden werk- en lunchpauzes aangegrepen om gevoelens te ventileren. Deze vinden meestal 

plaats in de lunchruimte, buiten het gebouw, de ruimte waar het koffieapparaat zich bevindt en de 

kantoorruimten die zich boven de begane grond bevinden.  
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“Je kunt je hoofd leeg maken door even naar boven te gaan. Kijken of daar iemand zit waar je mee kunt 
kletsen. Soms op de werkvloer, ligt eraan hoe je het aanpakt. Maar naar boven is even helemaal ergens 
anders, nog niet met de volgende klant. Dan doe je daar een praatje en dan ga je daarna weer naar beneden. 
Dan ben je klaar voor de volgende klant.” 
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 

 

Door een enkele medewerker wordt ook wel de term ‘wandelgangen’ gehanteerd als plaats waar de 

medewerkers onderling hun persoonlijke ervaringen over klantcontacten uitwisselen: 

 

“In de wandelgangen gebeurt dat dan, dat je aan een collega even vraagt wat voor een klant hij of zij had. 
Dan kan iedereen even zijn verhaal doen.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

  

Er dient te worden opgemerkt dat de behoefte om bepaalde gevoelens en emoties bij collega’s te 

uiten, bij de ene medewerker sterker aanwezig is dan bij de andere. Tevens is het zo dat het 

merendeel van de medewerkers aangeeft de voorkeur te hebben om bij collega’s met wie zij een 

sterkere band ervaren, tijdelijk hun hart te luchten.  

In gevallen waar medewerkers zelf geen actie ondernemen om hun verhaal aan collega(s) te 

vertellen, nemen sommige van die collega’s het initiatief om naar de gemoedstoestand van deze 

medewerkers te informeren. Het tonen van interesse in elkaar komt veelal voort uit de motivatie om 

elkaar steun te bieden en te helpen. Intercollegialiteit zien zij dus vooral als persoonlijk onderdeel, 

waardoor de medewerkers een onderscheid lijken te maken tussen hun rol als collega en als mens. 

 

“Ik merk het ook wel als iemand het klantcontact echt als vervelend heeft ervaren, dan sta je elkaar gewoon 
even bij. Desnoods even een kopje koffie achter nemen. Je bent natuurlijk naast collega’s ook gewoon mens, 
dat stukje hoort erbij.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

Soms wordt deze interesse van medewerkers in hun collega’s ook ingegeven door nieuwsgierigheid 

naar de situatie of klant.  

 

“Als je bij een collega merkt dat hij of zij een moeilijke klant heeft gehad, dan vraag je daar even naar. Ook 
wel uit nieuwsgierigheid hoor!” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Binnen de groep medewerkers wordt voornamelijk open gecommuniceerd over lichte onderwerpen die 

niet aan werk gerelateerd zijn en over gevoelens die zij naar aanleiding van een vervelend 

klantcontact ervaren. Tevens blijkt uit het onderzoek sprake te zijn van collegiale ondersteuning 

wanneer zich op de werkvloer een lastig klantcontact voordoet. Deze vormen van communicatie zijn 

positief gemotiveerd en kunnen een bijdrage leveren aan een gemoedelijke sfeer op horizontaal 

niveau.  

 

Zolang de gespreksonderwerpen geen negatieve lading bevatten, blijkt de communicatie onder de 

medewerkers in het CWI Utrecht-Zuid open. Ook als zij de werkwijze van een collega bewonderen, 

komt het voor dat de positieve feedback wordt uitgesproken naar de persoon in kwestie. 
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“Ik heb een collega bij wie ik best veel bewondering heb voor hoe zij op een hele prettige manier soms 
vervelende boodschappen kan overbrengen. Dat is iets wat bij haar als persoon hoort, dat zijn haar sterke 
kanten. Als ik dat hoor, dan denk ik: Wat doet ze dat goed. Het leuke is, het is wel iemand waar je meteen 
naartoe kan lopen en zeggen: ‘Wat heb je dat goed gedaan.’ Het is leuk dat je dat dan ook kan zeggen.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

Bij andere onderwerpen echter, gaat het er vaak minder open aan toe. Vooral als het gaat om het 

geven van negatieve feedback op de werk- of benaderingswijze van een collega, blijkt dat de meeste 

medewerkers zich onthouden van het uiten van negatieve kritiek. Daar zijn verschillende redenen voor 

aan te dragen. Zo vinden een aantal medewerkers het lastig om zich negatief naar een collega uit te 

laten, omdat zij geen zekerheid hebben over de wijze waarop de aangesproken persoon op zulke 

kritiek zal reageren. Zij geven aan dat hun keuze om persoonsgerichte kritiek wel of niet aan te 

kaarten, afhangt van hun band met de betreffende collega en de mate waarin deze in het algemeen 

open staat voor kritiek.   

 

“Het uitspreken van kritiek naar een collega is heel afhankelijk van bij wie dat is. Ik vind het soms wel moeilijk 
om dat bespreekbaar te maken, omdat niet iedereen ervoor open staat. Het zou eigenlijk wel meer moeten 
gebeuren.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

Behalve dat sommige medewerkers het uiten van kritiek moeilijk vinden, zijn er ook medewerkers die 

zich onthouden van negatieve uitlatingen op andermans gedrag of werkwijze omdat dit volgens hen 

geen verandering of verbetering op zal leveren.  

 

“Ik heb collega’s er niet op aangesproken, want het is dan gewoon een kwestie van verschil in 
persoonlijkheid. Dat kun je niet veranderen.” 
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 

 

Kritiek op collega’s ontstaat bij medewerkers vanuit hun visie op hun eigen functioneren, wat zij 

kennelijk als maatstaf zien voor het functioneren van anderen. Uit het onderzoek is naar voren 

gekomen dat het merendeel van de CWI-medewerkers in hoge mate tevreden is over zijn of haar 

eigen werkwijze, maar daardoor soms minder tevreden is over andermans werkwijze.  

Ondanks dat medewerkers intern negatieve kritiek op sommige van hun collega’s hebben, 

wordt deze vorm van feedback niet uitgesproken. 

 

“Wat betreft mijn collega’s en hoe zij met een klant omgaan, zie ik wel af en toe dat dat beter kan. Ik geef 
alleen niet altijd bij een collega aan wat ik heb gezien. Soms krijg ik het dossier van een klant in een later 
stadium in te zien en dan denk ik dat ik het anders had gedaan bij eerder plaatsgevonden processen.” 
(CWI-adviseur, 10-05-’07) 

 

Andere medewerkers geven aan wel de intentie te hebben om feedback op een medewerker te geven, 

maar zeggen hier niet aan toe te komen wegens tijdsdruk en werklast.  

 

“Het is niet altijd dat het achteraf wordt besproken, want je denkt er inderdaad aan. Je bent dan van plan om 
het achteraf met de collega te bespreken, maar door drukte komt het er gewoon niet van.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07) 
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Klaarblijkelijk hapert de openheid in communicatie waar het gaat om het geven van feedback die 

kritische elementen bevat en nemen de medewerkers op dit vlak een gesloten houding aan ten 

opzichte van elkaar.  

Gevolg van het inhouden van feedback die kritiekpunten bevat, kan zijn dat onderlinge 

irritaties zich opstapelen en continu moeten worden onderdrukt. 

 

“De ene collega is professioneler dan de andere. Soms merk je dat je met kromme tenen zit, omdat een 
collega het anders aanpakt dan dat jij zou doen.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07) 

 

Weliswaar leeft de behoefte onder CWI-medewerkers om onderlinge feedback op een open wijze te 

communiceren, maar vooralsnog gebeurt dit te weinig doordat men te voorzichtig in de omgang met 

elkaar is en omdat men een bepaalde angst heeft voor de reactie van de ander. Dat er zich niet alleen 

haperingen voordoen in de horizontale communicatieprocessen, zal blijken uit de hierop volgende 

analyse van de verticale communicatieprocessen.     

 

Communicatie tussen de CWICommunicatie tussen de CWICommunicatie tussen de CWICommunicatie tussen de CWI----medewerkers en de MTmedewerkers en de MTmedewerkers en de MTmedewerkers en de MT----ledenledenledenleden    

 

Uit de voorgaande analyse van het communicatieproces tussen medewerkers onderling, is gebleken 

dat er selectief communicatie binnen deze groep plaatsvindt. Open en gesloten communicatie worden 

afgewisseld afhankelijk van het gespreksonderwerp. Luchtigheid en positieve uitlatingen voeren de 

boventoon en negatieve of kritische onderwerpen worden onderdrukt en vermeden. Ook in de 

communicatie tussen MT-leden en CWI-medewerkers worden open- en geslotenheid in het contact 

met elkaar afgewisseld. Zo wordt ook hier het communicatieproces enigszins beperkt. Om inzicht te 

verkrijgen in de verticale communicatiepatronen tussen medewerkers en MT-leden, wordt het 

communicatieproces vanuit beide gezichtspunten belicht.  

Het eerder besproken verschil in visie op het gelijkheidsprincipe tussen medewerkers en MT-

leden, waarin MT-leden de medewerkers als hun gelijken willen zien maar de medewerkers zelf 

vaststellen dat dit niet aansluit op de reële situatie binnen de organisatie, komt ook in de 

communicatiepatronen tussen beide groepen tevoorschijn. Medewerkers maken bijvoorbeeld een 

selectie in gespreksonderwerpen die zij wel met collega’s zouden bespreken, maar die door hen niet 

ter sprake zouden worden gebracht bij MT-leden. Werkgerelateerde ideeën, voorstellen of 

kritiekpunten op het organisatiebeleid spreken de meeste CWI-medewerkers niet uit naar MT-leden.  

Een enkele medewerker doet dat niet omdat zij zelf aangeeft niet echt een initiatiefnemer in 

die zaken te zijn. Op de vraag aan een medewerker of zij makkelijk op een MT-lid afstapt om bepaalde 

zaken aan te kaarten, antwoordt zij: 

 

“Nou ben ik zelf helemaal niet zo’n initiatiefnemer en ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook wel een gebrek vind 
aan mezelf.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 
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Bij een andere medewerker duikt een ervaring uit het verleden op wanneer zij aangeeft dat er veel 

moeite moest worden gedaan voordat de ideeën of suggesties van de werkvloer daadwerkelijk door 

het management werden gehoord. Het kan zijn dat dit gevoel nog in het heden doorspeelt. 

 

“Nou moet ik zeggen dat de teamcoördinator van toen er absoluut niet achter stond. Ik moest het er meerdere 
malen over hebben om hem voor mijn gevoel te overtuigen, maar hij heeft het nooit zo gevonden. Dat was 
zijn mening. Maar goed, ik was wel degene die achter die balie moest zitten en mijn werk moest doen. De 
vestigingmanager begreep het wel volledig, want hij had toevallig dezelfde ervaring toen hij hier voor het 
eerst binnen kwam lopen. ” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

Daarnaast geven enkele medewerkers aan een onzichtbare drempel te ervaren die hen tegenhoudt 

om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken met MT-leden.  

 

“Voor mijzelf is het altijd een drempel om naar een leidinggevende toe te stappen. Eigenlijk moet je die stap 
helemaal niet als een drempel ervaren, maar toch is dat wel zo voor mij. Ik weet ook niet waarom.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 

 

Volgens sommige medewerkers berust deze geslotenheid in communicatie naar MT-leden op de 

hiërarchische organisatietraditie. Deze medewerkers hebben het gevoel dat er in het verleden sprake 

was van een topdown structuur, waarbij de bijdrage van de werkvloer minimaal in gebruik werd 

genomen. Door hen wordt benadrukt dat het gevoel van een “drempel” of het niet uit kunnen spreken 

naar MT-leden voornamelijk stamt uit de tijd dat het managementteam een andere samenstelling had 

dan nu het geval is. 

 

“Die drempel is bij de nieuwe leidinggevende eigenlijk kleiner. Die oude leidinggevende waren we zat. Ik denk 
dat iedereen het wel met hem had gehad.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07)  

 

Een enkele medewerker beweert dat macht en het uitdragen van macht richting de werkvloer in het 

vorige managementteam een grotere rol speelde. Binnen deze traditie was het vrijuit spreken van 

medewerkers richting managers en coördinatoren niet vanzelfsprekend en was men daarin 

voorzichtiger. Een recente wijziging in de samenstelling van het managementteam brengt volgens 

deze medewerkers dan ook langzamerhand verandering in deze hiërarchische traditie teweeg.   

 

“Het heeft niet alleen met deze vestiging te maken, het is namelijk de hele cultuur van de CWI-organisatie. 
Maar het is steeds minder aan het worden. De bijdrage van de werkvloer, dat zaken in overleg gebeuren, dat 
is minimaal terwijl dit maximaal zou moeten zijn. Ik vind het prettig dan een nieuw MT-lid daar nu mee bezig 
is. Dit MT-lid neemt veel van de werkvloer mee en probeert dit in overleg te doen. Die cultuur hadden wij niet. 
Binnen deze vestiging ging het echt van boven naar beneden. Ook al wil je niet, dan toch voer je het uit. Punt. 
Tot voor kort, want dat kan nu veranderen.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07) 

 

Naast deze kritiek op de vroegere werkwijze van het MT, zijn er ook vanuit de visie van het MT 

kritische geluiden te horen betreffende de participatie van CWI-medewerkers. Uit het onderzoek blijkt 

dat MT-leden juist meer input van de medewerkers verlangen, bijvoorbeeld tijdens het 

vestigingsoverleg of het themaoverleg die om de week plaatsvinden. Tijdens het vestigingsoverleg 

worden ontwikkelingen, veranderingen en aandachtspunten doorgenomen die van toepassing zijn op 

de organisatie en werkprocessen. Hierbij zijn de leden van het MT en de CWI-medewerkers allen 
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aanwezig. Het themaoverleg gaat gericht in op een specifiek thema waar medewerkers en één of 

meer MT-leden in alle vrijheid over kunnen praten.  

Hoewel MT-leden het gevoel hebben dat er voldoende ruimte voor de inbreng van 

medewerkers tijdens deze overlegbijeenkomsten wordt gegeven, merken zij op dat deze ruimte 

onvoldoende wordt benut door de medewerkers. Vanuit de visie van MT-leden leveren medewerkers 

soms te weinig inbreng, maar weten zij niet exact wat de reden is voor het onvoldoende op gang 

komen van een wederzijdse interactie in het communicatieproces.  

 

“Als je een thema hebt wat je wilt bespreken, dan kun je dat van tevoren op de agenda zetten. Maar dat 
gebeurt ook zelden. Waarom weet ik niet. Ik denk een combinatie van alles: mensen durven hun nek niet uit 
te steken, hebben andere dingen aan hun hoofd en denken dan ‘laat maar zitten.’ Je komt ook wel even in 
het middelpunt te staan.” 
(MT-lid, 04-06-’07) 

 

Geconcludeerd kan worden dat zowel medewerkers als MT-leden zich ervan bewust zijn dat de 

communicatie tussen beide partijen niet volledig naar wens verloopt, zij het dat de problematiek vanuit 

deze twee verschillende belevingswerelden heel anders wordt belicht. Vanuit het perspectief van de 

geïnterviewde MT-leden wordt aangegeven dat zij zich op managementniveau bezighouden met de 

vraag hoe het tweerichtingsverkeer in de communicatie tussen hen en CWI-medewerkers kan worden 

verbeterd. Echter, zij erkennen tevens dat de aanpak van dit probleem moeizaam verloopt omdat de 

kern ervan niet duidelijk is aan te wijzen.  

 

“Het is natuurlijk wel vaker aan de orde geweest. Vanuit het managementteam zijn we er mee bezig geweest. 
Kunnen we dat niet meer stimuleren? Hoe komt het nou dat er zo weinig van de collega’s uitkomt? Nee, daar 
zijn we nog niet over uit.” 
(MT-lid, 04-06-’07) 

 

Er heeft in het verleden zelfs een extern begeleidingsproject plaatsgevonden om de verstandhouding 

tussen het managementteam en de CWI-medewerkers te verbeteren. 

 

“Toen is het een tijdje goed gegaan, maar het blijft toch altijd een beetje hangen. Het blijft toch altijd ‘het 
management weet het wel.’ Terwijl ik vind dat die ruimte wel wordt gegeven.” 
(MT-lid, 04-06-’07) 

 

De idee dat er voldoende ruimte aan medewerkers tijdens overlegbijeenkomsten wordt gegeven, 

wordt door een MT-lid ondersteund: 

 

“Bij het themaoverleg kun je alles wat je wilt bespreken aan de orde brengen.” 
(MT-lid, 04-06-’07) 

 

Medewerkers houden er echter een andere mening op na. Vanuit het perspectief van CWI-

medewerkers krijgen zij voor hun gevoel te weinig ruimte voor een eigen inbreng tijdens het overleg. In 

plaats van dat zich werkelijk overleg voordoet, hebben sommige medewerkers het idee dat de 

vestigings- en themabijeenkomsten fungeren als een moment waarop het managementteam 

mededelingen uit kan spreken.  
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“Ik denk wel dat je als leidinggevende een ambiance voor meer overleg kan creëren. Door aan te geven als 
leidinggevende: ‘mensen, jullie hebben ook die ruimte.’ Dus dat je als leidinggevende dat ook daadwerkelijk 
laat voelen aan de werknemers. Dat zou wel meer aandacht kunnen krijgen. Je hebt nu vaak bij het 
vestigingsoverleg het gevoel dat je als medewerker zit te luisteren naar wat er gaande is en wat er gaat 
gebeuren, zonder dat je zelf echt wat in kunt brengen. Die ambiance is er vind ik te weinig. Het is er wel hoor, 
maar het zou meer gestimuleerd kunnen worden.”  
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Terwijl medewerkers zich geremd voelen in hun communicatie richting MT-leden, is die beleving 

wederzijds met betrekking tot bepaalde gespreksonderwerpen. Een MT-lid geeft bijvoorbeeld aan 

bepaalde onderwerpen te laten rusten en niet tot uit te spreken in het bijzijn van  

CWI-medewerkers. Het betreft ook hier het uiten van negatieve kritiek naar individuele medewerkers. 

Een MT-lid geeft aan de individuele medewerker niet snel apart te nemen om diegene persoonlijk 

feedback te geven, in plaats daarvan worden kritiekpunten veelal in een breder kader geplaatst die 

door het MT tijdens thema- of overlegbijeenkomsten worden aangekaart zodat medewerkers niet op 

de man af hoeven worden aangesproken.  

Hoewel negatieve feedback vaak bij een gedachte blijft, wordt positieve feedback veelal wel 

naar individuele medewerkers uitgesproken en maakt daarmee deel uit van een open verticale 

communicatiestructuur. 

 

“Kritiek bestaat uit: dat het klantvriendelijker, netter en correcter kan. Ik weet ook wel dat ik een beetje als een 
bemoeial hier beneden zit. Dus ik hoor heel veel dingen, waar ik lang niet altijd wat mee doe. Ik denk dan ‘Dat 
kan klantvriendelijker en netter.’ Maar ook ‘he, dat doe je supergoed!.’ Dat laatste geef ik vaak wel aan bij de 
adviseurs, door bij hen aan te geven dat ik het gesprek goed vond lopen.” 
(MT-lid, 04-06-’07) 

 

Hoewel beide groepen meer openheid in de verticale communicatiestroom prefereren, komt deze 

gezamenlijk gedeelde wens op de een of andere manier niet goed van de grond. De gedragspatronen, 

de vaste routines en omgangsvormen aangaande de onderlinge communicatie op horizontaal en 

verticaal niveau, lijken zich binnen de organisatieomgeving van het CWI te hebben gevestigd en 

maken daardoor deel uit van een door Bate voorgestelde culturele ‘vicieuze cirkel’. In de volgende 

paragraaf zal verder worden ingegaan op de doorwerking van deze patronen en routines als onderdeel 

van de algemene omgangsvormen, om zo meer duidelijkheid scheppen over de gevolgen hiervan voor 

de organisatiecultuur van het CWI, vestiging Utrecht-Zuid. 

 

5.2.35.2.35.2.35.2.3    Wederzijdse instandhouding van passiviteit en afhankelijkheidWederzijdse instandhouding van passiviteit en afhankelijkheidWederzijdse instandhouding van passiviteit en afhankelijkheidWederzijdse instandhouding van passiviteit en afhankelijkheid    

 

Bij de uiteenrafeling van horizontale en verticale communicatieprocessen die zich binnen het CWI 

Utrecht-Zuid afspelen, zijn verschillende belevingen naar voren gekomen ten aanzien van de 

onderlinge verhoudingen – individueel en in groepsverband - op medewerker- en managementniveau. 

De onderlinge verhoudingen liggen ten grondslag aan de wijze waarop er intern met elkaar wordt 

gecommuniceerd, maar zijn tevens bepalend voor de wijze waarop handelingen en gedragingen 

tussen de individuen en groepen worden gevormd. Net als de interne communicatieprocessen binnen 

het CWI, monden ook de onderlinge handelingen en gedragingen uit in vaste patronen. Deze patronen 

ontstaan door een wisselwerking tussen de organisatieleden en geven de status van de onderlinge 

verhoudingen weer. De onderlinge verhoudingen genereren vervolgens het gedrag van 
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organisatieleden die zich hierop aanpassen, waardoor er een ware culturele vicieuze cirkel kan 

ontstaan.  

Uit een analyse van de interne communicatieprocessen is al gebleken dat werknemers en het 

management een tegenstrijdige visie hebben op de gevoelsmatige ruimte die er beschikbaar is voor 

de inbreng van medewerkers, ofwel voor de bottom up communicatiestroom. Volgens CWI-

medewerkers worden zij door het management onvoldoende gestimuleerd om hun inbreng te leveren 

in de organisatie. Sommigen zeggen dat het op zich wel meevalt, maar geven wel aan dat de 

stimulering vanuit het management beter kan. 

 

“Als je iets inbrengt denk ik dat er niets aan de hand is hoor, dan is dat prima. En dat merk ik ook wel als 
mensen met ideeën komen, maar het zou nog veel meer gestimuleerd kunnen worden. Dat zou echt nog 
meer kunnen, dat geloof ik wel.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Andere medewerkers hebben daadwerkelijk het gevoel dat de ruimte die er is voor hun inbreng, 

onvoldoende wordt gestimuleerd door het management. Dit is volgens een enkele medewerker terug 

te voeren naar de hiërarchische structuur en cultuur van de organisatie CWI. Dit systeem werd, 

volgens de medewerker, uitgedragen op de werkvloer en de gevoelens hierbij zijn nog steeds niet 

volledig uit het beeld verdwenen.  

 

“Wat bij sommige MT-leden speelt, is het machtsgebeuren op de werkvloer laten zien. Ik denk gewoon dat zij 
toen een bepaalde hiërarchie hebben gevormd, dat nog steeds een rol speelt.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07) 

 

Door een geïnterviewd MT-lid wordt echter beweerd dat medewerkers ook vanuit zichzelf in actie 

kunnen komen. Dat gebeurt volgens deze persoon te weinig tijdens bijvoorbeeld de 

overlegbijeenkomsten. 

 

“Ik denk dan, we zijn nu al een half jaar bezig met een-op-een benaderingen. Dat is voor een hoop mensen 
nieuw, dus ik kan me best voorstellen dat daar vragen over zijn. Ik denk dan: Laten we het eens op de 
agenda zetten. Maar ik denk dan ook: Kom op jongens, dit kan ook vanuit jullie zelf.” 
(MT-lid, 04-06-’07) 

 

Er kan worden gesteld dat de interactie tussen CWI-medewerkers en het management zich in een 

vicieuze cirkel bevindt, omdat de onderlinge omgang zich in gedragspatronen lijkt te herhalen. 

Blijkbaar werkt het gedrag van een groep of individu, het gedrag van een andere groep of individu in 

de hand en wordt dit patroon niet doorbroken. De interactie tussen CWI-medewerkers en MT-leden 

bevindt zich in een vicieuze cirkel die wordt gekenmerkt door een gezamenlijk instandhouden van 

passiviteit en afhankelijkheid. 

 

Passiviteit en afhankelijkheidPassiviteit en afhankelijkheidPassiviteit en afhankelijkheidPassiviteit en afhankelijkheid    

 

Met een nadere beschouwing van de interactie tussen MT-leden en CWI-medewerkers, is uit het 

kwalitatieve onderzoek gebleken dat het merendeel van de medewerkers bij wie dit thema ter sprake 

kwam, geneigd is om tijdens hun omgang met MT-leden in een passieve rol te vervallen. Passiviteit 
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houdt in deze context in dat het kennelijk de gewoonte is geworden om weinig initiatief te nemen, maar 

dit wil nog niet zeggen dat de organisatieleden als mensen volledig passief zijn. Zo geven sommige 

CWI-medewerkers aan dat zij wel over de wil beschikken om hun ideeën, voorstellen en suggesties 

aan het MT voor te leggen, maar dat de eerdergenoemde “drempel” of het gevoel van onvoldoende 

stimulering vanuit het management hen tot het besluit brengt om niet tot actie over te gaan en dus 

alsnog een passieve houding aan te nemen.  

 

“Dat is weer zoiets, daar ben ik zelf ook schuldig aan. Enkele maanden geleden heb ik mij voor een training 
opgegeven, maar op de een of andere manier is dit niet goed doorgekomen. Dit was begin januari, februari 
2007. Ik hoorde er telkens niks van, ik had dit bij de vorige teamcoördinator opgegeven. Toen heb ik er 
eigenlijk niks meer over teruggehoord. Daar was ik eigenlijk wel verbaasd over, want ik zat er eerst best wel 
op te wachten. ” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Een passieve houding van medewerkers aangaande hun omgang met MT-leden komt bij sommigen 

voort uit het gevoel dat het management zelf beloftes doet, maar deze vervolgens niet waarmaakt. Het 

welbekende gezegde ‘wel woorden, maar geen daden’ is in dit geval van toepassing op het 

managementteam en wijst op een passieve houding aan de zijde van MT-leden. Voor de medewerkers 

die deze mening hebben, heeft dit gedragspatroon tot gevolg dat hun geloof in de daadkracht van het 

management afneemt en in reactie daarop lijkt het of zij zich dezelfde houding als MT-leden 

aanmeten. Met de constatering van een wederzijdse passieve houding op zowel medewerker- als 

managementniveau, kunnen de eerste negatieve gevolgen voor de omgang met agressie en geweld, 

en dus ook voor wat betreft de zorg voor veiligheid, binnen de organisatie worden aangewezen:  

 

“De vacaturezuilen staan niet vast en voor de veiligheid zou ik die zuilen vastzetten. Dat hebben we destijds 
aangegeven, maar ik ga er niet continu achteraan lopen. Dat is ook een beetje de verantwoordelijkheid voor 
degenen die daarover gaan. Het is wel typisch als er op een moment iets mis gaat, dat iedereen roept dat er 
eerder wat had moeten gebeuren. Maar gebeurt er vervolgens niks, dan vind iedereen dat ook wel prima.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

De omgang en interactie tussen CWI-medewerkers en MT-leden dragen ertoe bij dat deze passiviteit 

onderdeel is geworden van hun onderlinge handelingen en gedragingen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat er een nauw verband blijkt te zijn tussen passieve 

gedragspatronen bij medewerkers en MT-leden en de afwachtende houding die zij ten opzichte van 

elkaar aannemen. Beide groepen bevinden zich niet alleen in een afhankelijkheidspositie ten opzichte 

van elkaar, maar ook van de beveiligingsbeambte.  

De afhankelijkheid van medewerkers blijkt onder meer uit het gegeven dat een MT-lid 

aangeeft snel geneigd te zijn om in te grijpen in de werkwijze van medewerkers als het klantcontact 

dreigt vast te lopen. 

 

“Ik laat iets lang doorgaan, omdat ik denk dat we allemaal adviseurs op HBO-niveau zijn. Bij de een zal ik ook 
eerder ingrijpen dan bij de ander. Maar als ik merk dat de collega zich ongemakkelijk voelt, er niet doorheen 
komt of op een onjuiste manier er tegenin gaat, dan wil ik nog wel eens bijspringen.” 
(MT-lid, 04-06-’07) 

 

Echter, als er wordt ingegrepen in de handelswijze van medewerkers kan dit ertoe leiden dat 

medewerkers zich afhankelijker gaan opstellen van MT-leden. In de tijd dat de oud-teamcoördinator 
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nog binnen het CWI Utrecht-Zuid aanwezig was, werd de onzelfstandigheid van CWI-medewerkers in 

stand gehouden en blijkt een enkele medewerker zich hier sterk bewust van te zijn. 

 

“Bij de vorige teamcoördinator was het allemaal meer gestructureerd. Alles liep via hem. Dus je was niet echt 
zelfstandig.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 

 

Waar het gaat om het bijspringen in werkprocessen wordt het zelfstandig handelen van CWI-

medewerkers met betrekking tot agressie en geweld tevens beïnvloed door het optreden van de 

beveiligingsbeambte. In zijn functie voert de beveiligingsbeambte zijn taken ten behoeve van 

veiligheidsbevordering tot in de perfectie uit, maar hij breidt tevens zijn officiële takenpakket uit door 

een bijdrage te leveren aan de voortgang van de werkprocessen op de werkvloer van het CWI.  

Om mogelijk opbouwende frustraties te vermijden die bij klanten kunnen ontstaan als gevolg 

van de werkprocessen binnen het CWI, tracht de beveiligingsbeambte in te grijpen wanneer het aantal 

wachtende klanten in het gebouw toeneemt. Zo probeert hij de medewerkers te activeren om de 

wachtende klanten sneller van dienst te zijn.  

 

“Ik kan dat niet allemaal in de gaten houden, want er zitten zoveel mensen op een dag. Vaak gebeurt het 
attenderen op wachtende klanten via de beveiligingsbeambte, die heeft dan door dat het erg druk is op een 
moment. Hij komt dan vaak even de werkvloer op lopen om te zeggen dat er even ingesprongen moet 
worden.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Ook als medewerkers geconfronteerd worden met lastig of ongewenst klantgedrag, grijpt de 

beveiligingsbeambte veelal voortijdig in zodat de medewerkers niet zelf de klant hoeven te corrigeren. 

Dit kan echter ten koste kan gaan van hun zelfstandig handelen, terwijl dit zelfstandige handelen van 

medewerkers met betrekking tot agressief klantgedrag juist wordt benadrukt in de agressieprotocollen 

die in Hoofdstuk 4 zijn behandeld.   

 

“Het volume van het gesprek was al zo heftig, dat ik niet eens hoefde in te lichten. De beveiligingsbeambte 
liep namelijk al mijn kant op.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

Bovendien is de beveiligingsbeambte vaak zeer bekend met bepaalde klanten die het CWI bezoeken. 

Door zijn kennis over de CWI-bezoekers kan hij medewerkers vooraf inlichten over de 

moeilijkheidsgraad die een klantcontact met zich mee kan brengen. Vanuit dit perspectief kan de 

beveiligingsbeambte worden gezien als het registratiesysteem van lastige klanten binnen de 

organisatie. Hoewel het van een groot nut kan zijn dat de beveiligingsbeambte kennis heeft over 

klanten en hun gedragingen, zou het meer wenselijk zijn als er een algemeen toegankelijk 

registratiesysteem binnen het CWI, Utrecht-Zuid, zou zijn. Dit is er tot nu toe echter nog niet en dat 

druist in tegen de voorschriften zoals deze in de protocollen van de organisatie en in het 

actieprogramma van de overheid vermeld staan.  

 

“Wij werken vooral met agenda-afdrukken waar namen op staan, maar geen verdere informatie wat betreft de 
agressiviteit van een klant. Als de beveiligingsbeambte meer weet over de status van een klant, dan geeft hij 
dat door. Als hij er een dag niet is, dan wordt je dus niet ingeschakeld.” 
(CWI-adviseur, 10-05-’07) 
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Hoewel medewerkers de bijdrage van de beveiligingsbeambte in het werkproces zeer waarderen en 

dankbaar gebruik maken van zijn kennis over klanten, kunnen de medewerkers daardoor echter ook, 

vaak onbewust, in een positie terechtkomen waarin zij zich min of meer afhankelijk maken van deze 

persoon en van zijn aanwezigheid. Zij gaan er namelijk van uit dat de beveiligingsbeambte hen tijdig 

zal waarschuwen voor bepaalde klanten en leunen op zijn informatievoorziening. Dit kan ertoe leiden 

dat medewerkers zelf minder actief worden in het opslaan van informatie over hun klanten. In het 

geval van een lastig klantcontact kan het er zelfs aan bijdragen dat medewerkers zich meer passief 

gaan gedragen, omdat zij ervan uitgaan dat de beveiligingsbeambte zal ingrijpen als dat moet.  

De belangrijkheid van de beveiligingsbeambte als informatiebron voor kennis over klanten, 

wordt niet alleen ingezien door de CWI-medewerkers maar wordt tevens erkend door MT-leden.  

 

“De beveiligingsbeambte is de spil in de organisatie. Hij haalt agressie weg. Ik vind de beveiligingsbeambte 
daar een heel belangrijk persoon in, want hij kent ook heel veel mensen. Dus op het moment dat mensen die 
hier komen, en die al vaker moeilijk hebben gedaan, dan speelt de beveiligingsbeambte daar op voorhand al 
op in.” 
(MT-lid, 04-06-’07) 

 

Het management bevindt zich vanuit dit perspectief, net als de medewerkers, in een positie waarin zij 

afhankelijk van de beveiligingsbeambte zouden kunnen worden. In hun waardering jegens de 

beveiligingsbeambte als ‘registratiesysteem’, lijken zij zich echter nog niet volledig te beseffen dat een 

verpersoonlijkt registratiesysteem voor de organisatie tekortschiet. 

 

“Hier gaat meestal de beveiligingsbeambte erop af. Maar echt een agressieprotocol, echt goede afspraken, 
die zijn er nog niet.” 
(MT-lid, 30-05-’07) 

 

Niet alleen CWI-medewerkers bevinden zich in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van de 

managers, maar tevens zijn de managers afhankelijk van de aanwezigheid en inzet van de extern 

aangetrokken beveiligingsbeambte. Deze persoon wordt tot spil van de organisatie benoemd en houdt 

als het ware de boel bij elkaar. De vraag is alleen: Wat als de beveiligingsbeambte nu wegvalt? Er is al 

gezegd door een medewerker dat er bij afwezigheid van de beveiligingsbeambte, een deel informatie 

en kennis over klanten ontbreekt. Ergens klinkt er al wel een bewustzijn in de antwoorden door dat 

medewerkers en leden van het MT zich in een afhankelijkheidspositie bevinden, maar de ernst hiervan 

lijkt nog niet helemaal tot hen te zijn doorgedrongen. De passieve en afhankelijke houding die 

medewerkers en managementleden soms lijken aan te nemen, kan namelijk ook gevolgen hebben 

voor de omgang met agressie en geweld. Op dit vlak blijken zij namelijk veelal uit te gaan van het 

voortijdig optreden en anticiperen van de beveiligingsbeambte tijdens een lastig of uit de hand lopend 

klantcontact. Hierover kan gezegd worden dat het lijkt of een informele metastructuur binnen het CWI, 

vestiging Utrecht-Zuid, veiligheid biedt.     

 

5.2.45.2.45.2.45.2.4    GGGGevolgen voor de verantwoordelijkheidsverdelingevolgen voor de verantwoordelijkheidsverdelingevolgen voor de verantwoordelijkheidsverdelingevolgen voor de verantwoordelijkheidsverdeling    

 

De ontstane wederzijdse instandhouding van passiviteit en afhankelijkheid door medewerkers en  
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MT-leden blijkt een misverstand tussen beide groepen te zijn die ook wel geïnterpreteerd kan worden 

als een onenigheid over de verdeling van verantwoordelijkheden. Werknemers zien het bijvoorbeeld 

als de verantwoordelijkheid van managers om hen meer te stimuleren én geven aan dat zij in het 

verleden door een oud-lid van het managementteam minder zelfstandig werden gehouden. Managers 

daarentegen vinden dat het initiatief tot een zelfstandige participatie een verantwoordelijkheid van de 

medewerkers zelf is. Enerzijds wordt er dus vanuit het managementniveau verlangd dat de idee van 

‘eigen verantwoordelijkheid’ meer wordt opgepikt door de medewerkers, anderzijds wordt diezelfde 

verantwoordelijkheid van medewerkers ontnomen door MT-leden of de beveiligingsbeambte omdat zij 

soms, bewust of onbewust, het zelfstandig handelen van medewerkers inperken. De in Hoofdstuk 3 

aangekaarte onoverzichtelijkheid in een verantwoordelijkheidsstructuur lijkt ook aanwezig te zijn 

binnen de organisatiecultuur van het CWI, Utrecht-Zuid. Dit blijkt naast verwarring over de verdeling 

van verantwoordelijkheden, gepaard te gaan met het afschuiven van verantwoordelijkheden. Hierin 

lijkt echter wel langzaamaan verandering in te komen. 

CWI-medewerkers blijken, bewust of onbewust, grenzen te stellen aan hun eigen 

verantwoordelijkheid. Sommige medewerkers schuiven verantwoordelijkheden van zich af door zich te 

berusten op een strikte functie-indeling. 

 

“Bovendien voel je ook wel aan als medewerker dat het jouw functie niet is. Je kunt wel iets benoemen, maar 
het is eigenlijk het werk van een ander die dat uit moet kristalliseren.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Andere medewerkers begrenzen hun eigen verantwoordelijkheid door collega’s niet aan te spreken op 

hun gedrag. Ze schuiven ook deze verantwoordelijkheid weer af, bijvoorbeeld door te wijzen op hun 

eigen takenpakket of op de tijdsdruk. 

 

“Ik spreek een collega echter niet op zijn of haar fouten aan, want die tijd heb ik niet en het is niet mijn taak.” 
(CWI-adviseur, 10-05-’07) 

 

Daarnaast geeft een MT-lid toe dat deze een te sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor het 

functioneren van mensen en voor de organisatie in zijn geheel, wat de zelfstandigheid van 

medewerkers kan belemmeren.  

 

“Ik denk wel dat ik iets meer op mijn eigen taken gericht zou moeten zijn en het werk wat meer bij mezelf  
moet houden. Maar goed, het zit ook gewoon in mij dat ik wil dat het goed loopt op het CWI.” 
(MT-lid, 04-06-’07) 

 

Echter, doordat het MT-lid inzicht heeft verkregen in diens handelswijze en het effect hiervan op CWI-

medewerkers, probeert deze persoon bewust een stap terug te nemen zodat er meer ruimte ontstaat 

voor de ontwikkeling van zelfstandigheid en daarmee een eigen verantwoordelijkheid van 

medewerkers. 

 

“Dat is een leerdoel bij mij, dat ik meer op moet letten om niet te zeggen wat handig is of hoe iets in elkaar zit. 
Ik zou namelijk ook kunnen vragen aan medewerkers: ‘Wat vind je er zelf van?’ Dat is voor mij wel een 
aandachtspunt.” 
(MT-lid, 04-06-’07) 
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Naast de bewustwording van het eigen handelen, geven leden van het managementteam aan dat zij 

zich inzetten om de eigen verantwoordelijkheid onder medewerkers te vergroten. Een MT-lid tracht dit 

onder meer te doen door medewerkers te stimuleren om hun collega’s aan te spreken. 

 

“Ik denk dat er gewoon een aantal collega’s zijn die het lastig vinden om een medecollega aan te spreken. 
Dan zeggen ze bijvoorbeeld tegen mij dat een collega van hen weer iets verkeerd heeft ingepland. Dan vraag 
ik: ‘Heb je het al besproken met die persoon?’ Het antwoord is dan nee. Ik zeg dan: ‘Nou, het lijkt me handig 
als je dat wel even doet.’” 
(MT-lid, 04-06-’07) 

  

Daarnaast heeft de komst van een nieuw lid in het managementteam, die de functie van 

teamcoördinator vervult, een reeks veranderingen teweeg gebracht in de vaste gedragspatronen van 

organisatieleden en in de onderlinge verhoudingen tussen CWI-medewerkers en het MT. Het nieuwe 

MT-lid probeert namelijk de participatie onder medewerkers te bevorderen, onder meer door hen 

expliciet te vragen om mee te denken over veranderingen in bepaalde beleidsprocessen. Suggesties 

en voorstellen vanuit medewerkers worden door het nieuwe MT-lid vervolgens schriftelijk genoteerd, 

opdat het niet wordt vergeten en mee kan worden genomen in het overleg tussen managementleden.  

 

“Ik vraag het gewoon aan de mensen zelf: ‘Hoe vond je het nou gaan? Hoe denk je dat het anders zou 
kunnen?’ Ik schrijf de ideeën op, want ik onthoud niks. Dus je schrijft wat dingen op en ik check het even met 
anderen, met ideeën die binnen het managementteam of in het overleg naar voren komen. Ik bespreek het 
dan met de twee senioren.” 
(MT-lid, 30-05-’07) 

 

Dat er voor zijn komst een andere cultuur binnen het CWI heerste, wordt door het nieuwe MT-lid zelf 

aangekaart. Hij bevestigt de passieve houding van medewerkers die mede door de voorheen 

aanwezige organisatiecultuur in stand werd gehouden. 

 

“Het is wel zo als mensen het gevoel hebben dat ze helemaal niks te zeggen hebben, geen invloed hebben 
op hun eigen situatie, dan krijg je passiviteit. Dan krijg je onmachtgevoelens en een gevoel van: Laat maar. Ik 
besef ook wel dat ik niet alles kan ondervangen, ik kan alleen mijn uiterste best doen.” 
(MT-lid, 30-05-’07) 

 

De huidige teamcoördinator als lid van het MT, probeert tevens verandering aan te brengen in de 

houding, de participatie en de eigen verantwoordelijkheid van CWI-medewerkers. 

 

“Het is natuurlijk niet de cultuur die ze gewend zijn. Ik hoop alleen dat ze toch wat vooruitgang ondervinden. 
Ik hoop dat ze over een paar maanden zeggen: Het is goed. Ik heb wat te vertellen hier, ik heb wat invloed op 
mijn eigen situatie.” 
(MT-lid, 30-05-’07) 

 

“Ik probeer medewerkers zelfverantwoordelijkheid bij te brengen. Dat is ook zelfverantwoordelijkheid naar 
klanten natuurlijk. Als je een-op-een contact hebt met een klant, dan verwacht je wat van de klant, maar 
vanuit medewerkers: de klant mag ook wat van mij verwachten.” 
(MT-lid, 30-05-’07) 

 

“Een productieve houding, meedenken, oplossingsgericht werken, zo snel mogelijk naar het gewenste 
resultaat. Dat zijn gewoon nog dingen waar aan gewerkt moet worden.” 
(MT-lid, 30-05-’07)  
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De veranderingen die geleidelijk aan in de organisatiecultuur worden doorgevoerd, lijken door de CWI-

medewerkers te worden opgepikt. Zij spreken hun hoop uit voor verbetering met de komst van de 

nieuwe teamcoördinator en nemen hun eigen verantwoordelijkheid in toenemende mate op zich. 

 

“Je hebt nu meer vrijheid. Vanuit de nieuwe leidinggevende wordt meer verwacht dat je zelfstandig bent. Het 
was dus ook wel even wennen. Wij kwamen elke keer bij hem en liepen zijn kamer plat. Toen vroeg hij: 
‘Waarom lopen jullie mijn kamer plat met allerlei onzinnige vragen?’ Nu merk je dat we steeds minder die 
kamer ingaan. Echt meer je eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat waren wij natuurlijk niet gewend, dus dat 
is voor ons ook een verandering.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 

 

Met de komst van een nieuw managementlid is wel de hoop op verandering en verbetering gevestigd, 

maar een enkele medewerker bekijkt de “oude” managementleden nog argwanend omdat zij voor zijn 

gevoel nog verbonden zijn met de voorgaande organisatiecultuur die binnen het CWI heerste. 

 

“Ik vind het juist prettig waar het nieuwe MT-lid mee bezig is. Dat hij van de werkvloer heel veel dingen 
meeneemt en dat hij dat in overleg probeert te doen. Die cultuur hadden wij niet. Deze vestiging was echt van 
boven naar beneden. Je wilt het niet? Dan toch voer je het uit! Punt uit, dat was het. Tot kort geleden. Dat kan 
nu veranderen. Maar die anderen, die zijn nog van de oude cultuur. Je kan niet verwachten dat zij in een keer 
veranderen.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07) 

 

5.2.55.2.55.2.55.2.5    Samenvattend Samenvattend Samenvattend Samenvattend     

 

In Hoofdstuk 4 Het formele veiligheidsbeleid van het CWI is het veiligheidsbeleid van de organisatie 

helder uiteen gezet op papier. Dat is echter nog niet voldoende om het beleid ook daadwerkelijk in de 

praktijk te laten slagen. Zoals in het voorgaande hoofdstuk is aangekaart, blijkt namelijk de 

samenwerking tussen medewerkers en het management een cruciaal element te zijn voor de 

uitvoering van het beoogde veiligheidsbeleid. Om een vruchtbare samenwerking tot stand te kunnen 

brengen is een goed functionerende onderlinge verstandhouding nodig. Hoewel er aan de oppervlakte 

weinig lijkt te schorten aan de onderlinge verhoudingen tussen medewerkers en het management, 

blijken zich in het gebied wat zich aan de zichtbaarheid onttrekt echter ook een aantal vaste gedrag- 

en denkpatronen in de organisatiecultuur te hebben genesteld waar een negatieve en/of 

belemmerende werking vanuit gaat.  

 Eén van deze knelpunten, of zogenoemde negatieve culturele ‘vicieuze cirkels’, heeft 

betrekking op een verstoorde aanspreekcultuur. Uit de horizontale en verticale 

communicatieprocessen is gebleken dat zowel medewerkers als leden van het managementteam 

geen directe negatieve feedback uitspreken richting hun collega’s of werknemers. Het lerende element 

binnen een organisatie komt hierdoor onvoldoende tot zijn recht en de ontwikkeling van persoonlijke 

en professionele vaardigheden van individuen wordt hierdoor geremd. Daarnaast is aangegeven dat 

medewerkers het gevoel hebben dat zij onvoldoende ruimte hebben of onvoldoende worden 

gestimuleerd om een eigen inbreng richting het management te leveren. Zij ervaren de verticale 

communicatieprocessen dan ook soms als een vorm van topdown communicatie. Leden van het 

managementteam daarentegen vinden dat er juist voldoende ruimte voor de inbreng van medewerkers 

wordt geboden, maar dat deze onvoldoende door hen in gebruik wordt genomen. MT-leden ervaren 

dus soms een te laag participatieniveau van de zijde van medewerkers. 
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Een gevolg van een verstoorde aanspreekcultuur kan zijn dat thema’s als ‘veiligheid’, 

‘agressie’ en ‘geweld’ weinig of niet kunnen worden aangekaart vanaf de werkvloer naar het 

management toe, waardoor het managementniveau onvoldoende op de hoogte is van wat zich op de 

werkvloer afspeelt en welke behoeften er onder medewerkers leven ter bevordering van hun 

veiligheidsgevoelens. Het kan tevens zijn dat door die haperingen in de communicatie, bepaalde 

beleidsmaatregelen bestemd voor de aanpak van agressie en geweld teveel ‘boven’ blijven hangen op 

papier en niet tot uitvoering worden gebracht in de alledaagse praktijk.  

Een ander opvallend knelpunt lijkt te zijn gelegen in de informele metastructuur binnen de 

organisatiecultuur van het CWI, Utrecht-Zuid. Hoewel deze structuur het gevoel van veiligheid onder 

de organisatieleden positief beïnvloed, kan deze tevens de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van 

medewerkers en managementleden ondermijnen en het zelfstandig handelen van medewerkers in de 

praktijk aantasten. In de onderzoeksanalyse is namelijk een culturele negatieve vicieuze cirkel 

geconstateerd die zich laat kenmerken door een wederzijdse instandhouding van passiviteit en 

afhankelijkheid onder organisatieleden. Dit lijkt uiteindelijk te hebben geresulteerd in een soms wat 

onoverzichtelijke verantwoordelijkheidsverdeling. Voor de idee van ‘eigen verantwoordelijkheid’ heeft 

dit er toe geleid dat medewerkers in sommige gevallen te weinig verantwoordelijkheid nemen of deze 

zelfs vermijden, terwijl leidinggevenden in het verleden de neiging hebben vertoond, en soms nog 

vertonen, teveel verantwoordelijkheid op zich te willen nemen en daardoor de verantwoordelijkheid 

van medewerkers ontnemen.  

De informele metastructuur kan mogelijk gevolgen hebben voor de omgang met agressie en 

geweld op de werkvloer. Zo kan het voortijdig ingrijpen van de beveiligingsbeambte tijdens lastige 

klantcontacten er toe leiden dat medewerkers en leden van het managementteam op zijn 

daadkrachtige inzet steunen en dit als vanzelfsprekend gaan ervaren, waardoor zij minder bekwaam 

raken in het zelfstandig bijsturen van een lastig klantcontact. Daarnaast kan de bevinding dat de 

beveiligingsbeambte fungeert als een soort levend registratiesysteem van agressief en gewelddadig 

klantgedrag tot de consequentie leiden dat medewerkers niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de 

status van een klant met betrekking tot agressief of gewelddadig gedrag in het verleden. In het ergste 

geval kan het voorkomen dat de beveiligingsbeambte een dag niet op het werk aanwezig is, waardoor 

de organisatieleden volledig zonder kennis en informatie over de klantstatus komen te zitten. 

 Ondanks deze gevonden knelpunten kan worden gesteld dat er verscheidene veranderingen 

en verbeteringen gaande zijn die gaandeweg de negatieve culturele patronen kunnen doorbreken. Zo 

blijkt dat de komst van een nieuwe leidinggevende en zijn manier van werken, de zelfstandigheid van 

medewerkers bevordert én dat tevens de onzichtbare drempel in het contact tussen medewerkers en 

het management lijkt te zijn verlaagd. Hierdoor wordt de weg vrij gemaakt voor meer 

tweerichtingsverkeer in de verticale communicatiestromen. Ook door de persoonlijke ontwikkelingen 

die MT-leden doormaken, namelijk zelfbewustwording van een te grote bemoeienis met de werkwijze 

van medewerkers, kan bijdragen aan de bevordering van zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid van medewerkers in werkprocedures. De lerende houding van een MT-lid lijkt 

overigens vanuit het gehele managementteam te worden doorgezet.  

Op medewerkerniveau zijn deze veranderingen niet onopgemerkt gebleven. Zo geven CWI-

medewerkers aan niet meer elk probleem waar zij tegenaan lopen bij een MT-lid voor te leggen, maar 
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nemen zij de verantwoordelijkheid op zich om zelf tot een oplossing of aanpak te komen. Een ander 

belangrijk sterk punt op medewerkerniveau is de heersende collegialiteit, wat de medewerkers steun, 

opvang en een positieve bijdrage aan hun veiligheidsgevoelens oplevert. De aanwezigheid van deze 

collegialiteit en de tendens waarin zowel medewerkers als MT-leden een bijdrage proberen te leveren 

aan het verbeteren van de onderlinge verhoudingen, vormen zeer sterke aspecten uit de 

organisatiecultuur van het CWI, Utrecht-Zuid. De idee van ‘eigen verantwoordelijkheid’ begint dan ook 

voorzichtig een plek in te nemen in de alledaagse praktijk wat onder meer tot uitdrukking komt in het 

alledaagse handelen van de CWI-medewerkers en in hun omgang met agressie en geweld binnen de 

klantrelatie.  

 

5.35.35.35.3    Thema II:Thema II:Thema II:Thema II:    De klantrelatieDe klantrelatieDe klantrelatieDe klantrelatie    

 

Na een uitwerking van de algemene omgangsvormen als gevolg van de onderlinge verhoudingen 

tussen CWI-medewerkers en hun leidinggevenden, zal in deze paragraaf aandacht worden besteed 

aan het tweede thema ‘De klantrelatie’ waarbinnen veiligheid, agressie en geweld centraal komen te 

staan. In Hoofdstuk 2,    paragraaf 2.4 ‘De complexiteit van het klantcontact’ is de moeilijkheid van de 

relatie tussen medewerkers en hun klanten binnen het CWI omschreven. Deze complexe relatie wordt 

gekenmerkt door een verschil in macht tussen beide partijen, waarvan agressie en geweld een 

ongewenst voortvloeisel kan zijn. Medewerkers hebben de macht om burgers toegang tot het stelsel 

van sociale zekerheid te verlenen of te weigeren en bepalen vervolgens het traject dat een klant, en 

dus ook diens leven, binnen dit stelsel af zal gaan leggen. Klanten zijn binnen dit verband afhankelijk 

van de CWI-medewerkers, wat soms tot gevoelens van frustratie, en soms dus ook tot agressie en 

geweld, kan leiden. 

CWI-medewerkers dienen zich echter in te zetten om frustratiegevoelens van klanten te 

voorkomen, zodat zij een deel van hun werkdoel, namelijk klanttevredenheid, kunnen behalen. 

Daarvoor maken zij gebruik van hun professionaliteit. Dankzij hun professionaliteit beschikken zij over 

inhoudelijke kennis, wetskennis en kennis over procedurele reglementen waarmee zij het klantcontact 

kunnen sturen. Daarnaast kan de mate waarin medewerkers over relationele competenties 

beschikken, als onderdeel van hun professionaliteit, van belang zijn voor het verloop van het 

klantcontact. Deze relationele kwaliteiten kunnen daarmee ook een belangrijke rol spelen in de 

beheersing van frustratie- of agressiegevoelens bij klanten. Binnen dit kader bestaat de 

professionaliteit van CWI-medewerkers ook nog uit hun persoonlijke vaardigheden wat hen in staat 

stelt om te kunnen gaan met verschillende personen waar zij tijdens de klantcontacten mee van doen 

krijgen.
140

 Klanten bevinden zich als het ware dus in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van de 

CWI-medewerkers, omdat zij overgeleverd zijn aan de professionaliteit van de medewerker als expert 

en als persoon. Dit maakt dat CWI-medewerkers en hun klanten als mensen gelijkwaardig zijn, maar 

als actoren binnen de klantrelatie ongelijk zijn aan elkaar.  

 In de dienstverlenende kern van het CWI staat het klantcontact centraal en dragen de 

medewerkers, die de directe gesprekken met klanten voeren, een verantwoordelijkheid die tweeledig 

                                                 
140

 M. Gastelaars, Excuses voor het ongemak. De vele gevolgen van klantgericht organiseren (Amsterdam: 

Uitgeverij SWP, 2006) p. 119. 
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is. Ze moeten namelijk tijdens dit contact voorzien in de eisen die de organisatie stelt, maar ze moeten 

ook werken aan de tevredenheid van hun klanten. Immers, de tevredenheid van klanten betekent dat 

de beoogde dienstverlening wordt volbracht. Daar komt echter nog bij dat de persoonlijke en 

professionele tevredenheid van de medewerkers ook van belang is, omdat dit onderdeel is van hun 

werkmotivatie. Hierdoor wordt de CWI-medewerker in een driehoeksverhouding geplaatst waarin de 

belangen van klanttevredenheid, de organisatie-eisen en de eigen tevredenheid van de medewerkers 

zelf een rol spelen. Binnen deze driehoeksverhouding kunnen medewerkers echter ook onder druk 

komen te staan door deze tegenstrijdige principes. Om hiermee om te kunnen gaan dienen zij in staat 

te zijn om grenzen te stellen binnen het klantcontact alwaar de drie belangenaspecten tezamen 

komen. Dit vergt van CWI-medewerkers dat zij tijdens de gespreksvoering met klanten continu 

grenzen moeten aftasten om de driehoeksverhouding in evenwicht te houden. Het kan echter 

voorkomen dat de driehoeksverhouding uit balans raakt en dat medewerkers geconfronteerd worden 

met klanten die gefrustreerd, of zelfs agressief en gewelddadig raken. Ook daar zullen medewerkers 

tegen bestand moeten zijn en mee om moeten kunnen gaan. Hoe zij zich binnen dit spanningsveld 

staande weten te houden, maar soms ook de controle dreigen te verliezen, zal in de volgende 

subparagrafen uiteen worden gezet.  

 Binnen het tweede thema ‘De klantrelatie’ zal allereerst dieper worden ingegaan op de 

gevolgen van de driehoeksverhouding waarbinnen CWI-medewerkers zich begeven. Hierbij zal vanaf 

subparagraaf 5.3.1 ‘Een werkrelatie onder druk: Een veelheid aan verwachtingen’ aandacht worden 

besteed aan de verschillende verwachtingen en eisen die aan de medewerkers worden gesteld én aan 

de verlichting die hun professionaliteit binnen deze omgeving van pressies kan bieden. Vervolgens zal 

in subparagraaf 5.3.2 ‘Grenzen stellen’ de complexiteit van het klantcontact worden gekoppeld aan de 

onderwerpen veiligheid, agressie en geweld vanuit de beleving van de CWI-medewerkers. Hoewel de 

professionaliteit van CWI-medewerkers hen uitkomst kan bieden bij de hantering van agressie en 

geweld tijdens klantcontacten, kan het toch voorkomen dat het wel eens uit de hand loopt. Tot slot zal 

dan ook in subparagraaf 5.3.3 ‘Wat als er echt iets gebeurt?’een beeld worden gegeven van de wijze 

waarop medewerkers, leden van het managementteam en de organisatie als geheel handelen als zij 

in de praktijk daadwerkelijk worden geconfronteerd met agressief en/of gewelddadig klantgedrag. In 

5.3.4 ‘Samenvattend’ zullen de belangrijkste bevindingen en opvallendheden worden aangehaald die 

voort zijn gekomen uit het thema ‘De klantrelatie’. 

 

5.3.15.3.15.3.15.3.1    Een werkrelatiEen werkrelatiEen werkrelatiEen werkrelatie onder druk: Een veelheid aan verwachtingene onder druk: Een veelheid aan verwachtingene onder druk: Een veelheid aan verwachtingene onder druk: Een veelheid aan verwachtingen    

 

Binnen een bureaucratische organisatie als het CWI, waar burgers toegang tot het sociale 

zekerheidsstelsel kan worden verleend, zijn de medewerkers op uitvoerend niveau degenen die 

verantwoordelijk zijn voor de te nemen beslissingen over de toekomstige sociale positie van burgers. 

Volgens Michael Lipsky, wetenschappelijk onderzoeker naar de relatie tussen overheid en burger, 

krijgt het beleid van bureaucratische dienstverlenende organisaties daadwerkelijk vorm in de 

besluiten, werkroutines en in de omgang met onzekerheden en werkdruk door uitvoerenden die binnen 

deze omgeving werkzaam zijn. In zijn boek Street-Level Bureaucracy; Dilemmas of the Individual in 

Public Services (1980) worden deze uitvoerenden door Lipsky ook wel ‘street-level bureaucrats’ 
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genoemd, omdat zij het beleid uitvoeren tijdens een direct contact met de burgers. Binnen de context 

van een driehoeksverhouding dienen zij dus onder meer te anticiperen op de individuele behoeften 

van hun klanten om zodoende klanttevredenheid te bereiken. Hierbij hebben CWI-medewerkers te 

maken met de moeilijkheid om algemene regelgeving op individuele klantgevallen toe te passen in lijn 

met  de organisatie-eisen om productiviteit en efficiëntie in de werkprocessen te behalen. Het streven 

van de organisatietop sluit dan ook niet aan bij het streven van medewerkers om diensten te leveren 

die op individuele klanten zijn afgestemd met het oog op zowel de klanttevredenheid als op hun eigen 

professionele tevredenheid. 

 CWI-medewerkers komen daardoor voor het dilemma te staan om én een passende 

dienstverlening aan de individuele klant te bieden én te werken binnen de routines en 

massaprocessen die de organisatie voorschrijft. Medewerkers worden bovendien met de opgaaf 

geconfronteerd om binnen het spanningsveld van twee uitersten die onverenigbaar zijn, namelijk 

maatwerk versus massaproductie,  als ware ‘street-level bureaucrats’ naar behoren te functioneren. 

Dit spanningsveld kan zowel een positieve als negatieve uitwerking hebben op de medewerkers, hun 

klanten en de organisatie. De professionaliteit van medewerkers is bepalend voor de wijze waarop zij 

met dit spanningsveld om weten te gaan. Binnen deze context verkrijgt de term ‘professionaliteit’ een 

tweeledige betekenis. Zo duidt dit begrip op de inhoudelijke expertise van medewerkers waardoor zij 

hun werkzaamheden goed uit kunnen voeren. Daarnaast omvat de term ‘professionaliteit’ ook de 

relationele kwaliteiten waarover CWI-medewerkers dienen te beschikken. Deze kwaliteiten kunnen in 

het klantcontact worden gebruikt om een goede omgang met de klanten te bewerkstelligen en zo een 

optimale dienstverlening te behalen. Om met het zojuist genoemde dilemma om te kunnen gaan, is het 

voor CWI-medewerkers van belang dat zij tijdens het klantcontact vooral hun relationele kwaliteiten zo 

weten in te zetten dat ze het beoogde resultaat van de dienstverlening ondanks alles bereiken.  

De kwaliteit van de dienstverlening wordt dus bepaald door de professionaliteit van CWI-

medewerkers, Hun professionaliteit staat echter onder continue beïnvloeding van factoren als 

werkdruk, wettelijke druk, klantendruk, maar ook door de privé-situatie van de individuele 

medewerkers zelf. Onder invloed van deze factoren zijn de CWI-medewerkers op hun relationele 

kwaliteiten aangewezen, willen zij lastige situaties het hoofd kunnen bieden en gelijktijdig hun 

inhoudelijke professionaliteit handhaven. Vanuit het perspectief van de medewerkers zullen de 

volgende onderwerpen worden uitgewerkt: ‘professionaliteit’, ‘ruimte voor de klant’ en ‘druk vanuit de 

organisatieomgeving’. Hierin zal worden weergegeven op welke wijze CWI-medewerkers hun 

professionaliteit gebruiken binnen het spanningsveld van de driehoeksverhouding. 

 

Het thema ‘professionaliteit’Het thema ‘professionaliteit’Het thema ‘professionaliteit’Het thema ‘professionaliteit’    

 

Met de medewerkers van het CWI is tijdens het kwalitatieve onderzoek gesproken over het thema 

‘professionaliteit’. Zoals gezegd bestaat hun professionaliteit naast een inhoudelijke expertise, onder 

meer uit hun relationele vaardigheden om met de strijdige belangen van klanten en van de 

organisatieomgeving om te kunnen gaan. Voor een optimale dienstverlening aan individuele klanten, 

is medewerking van de klantenzijde nodig om informatie te verkrijgen voor het besluitvormingsproces. 

Daarnaast moeten medewerkers in een organisatie als het CWI, die een monopoliepositie bezit als 
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poortwachter en werkbemiddelaar voor burgers die geen zelfstandig verkregen inkomen hebben, een 

veelheid klanten zien te verwerken waardoor zowel snelheid als precisie in de werkzaamheden 

moeten worden gehanteerd. De hoge productiviteitseis staat echter in contrast met de eis van precisie, 

waardoor het klantcontact en de verplichte werkzaamheden voor medewerkers onder druk komen te 

staan. In een werksituatie die wordt gekenmerkt door verschillende, soms tegenstrijdige belangen, 

worden werknemers teruggeworpen op hun beheersing van relationele vaardigheden als onderdeel 

van hun professionaliteit in de dienstverlening. 

Voor CWI-medewerkers lijkt de betekenis van professionaliteit in eerste instantie betrekking te 

hebben op hun inhoudelijke expertise waarmee zij hun klanten kunnen adviseren en tot dienst kunnen 

zijn. Echter, om de beoogde dienstverlening daadwerkelijk te kunnen realiseren erkennen 

medewerkers dat zij toch ook altijd een beroep moeten doen op hun relationele competenties. Deze 

competenties omvatten sociale – en communicatieve vaardigheden. Eén van die vaardigheden is het 

onder controle houden van gevoelens zodat persoonlijke emoties niet worden getoond aan klanten. 

 

“Voor mij is professioneel dat je je emotie kan beheersen, proberen de klant zo goed mogelijk te woord te 
staan en de klant zo goed mogelijk te adviseren zodat zijn of haar probleem wordt opgelost.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07) 

 

Sommige medewerkers hebben laten weten er ook belang aan te hechten om zakelijkheid in het 

klantcontact te hanteren als onderdeel van hun professionaliteit. Dit houdt voor hen in dat werk en 

privé gescheiden worden gehouden. Daarnaast proberen medewerkers in het klantcontact 

duidelijkheid te scheppen over hun eigen verwachtingen en die van hun klanten, zodat er bij voorbaat 

geen misverstanden ontstaan. Medewerkers zetten hiervoor hun communicatieve vaardigheden in om 

zodoende erachter te komen of zij en hun (potentiële) klanten iets voor elkaar kunnen betekenen. 

Wanneer blijkt dat een medewerker niet van directe betekenis kan zijn voor een klant, gebruiken zij 

hun expertise als onderdeel van hun professionaliteit en proberen zij de desbetreffende burger naar de 

juiste instantie te verwijzen. 

 

“Er komt ook persoonlijke informatie vanuit de klant naar voren. Dit is belangrijke informatie en dit moet je wel 
weten. Die situatie van de klant heb je nodig om te kunnen kijken wat je voor deze persoon kunt doen. Als je 
iemand niet direct zelf kunt helpen, dan moet je iemand goed verwijzen. Dus als je een situatie goed weet, 
dan kun je een klant ook gerichter adviseren over wat hij of zij kan doen.” 
(CWI-adviseur, 10-05-’07) 

 

Om duidelijkheid ten aanzien van het verwachtingspatroon aan weerszijden te scheppen, is de 

medewerking van klanten nodig om correcte en voldoende informatie te verschaffen aan de 

medewerkers. Dit maakt de CWI-medewerkers op hun beurt in zekere zin afhankelijk van hun klanten,  

die als informatiebron in het werkproces fungeren. Om de noodzakelijke medewerking van klanten te 

verkrijgen, is er per individuele klant en per situatie een passende aanpak van de medewerkers 

vereist. Daarvoor beroepen zij zich weer op hun relationele kwaliteiten, waarmee zij klanten zover 

proberen te krijgen dat zij de benodigde informatie daadwerkelijk vrij willen geven. Sommige 

medewerkers geven aan dat hun gebruik van communicatieve vaardigheden per klant verschilt, 

afhankelijk van hun gevoel of zij met een open of gesloten persoon te maken hebben. Indien zij een 
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gesloten klant voor zich hebben, geven de medewerkers aan dat zij expliciet naar de klant toe te 

communiceren wat de reden ervan is dat zij bepaalde informatie nodig hebben. 

 

 “Klanten zijn heel verschillend in het geven van informatie. De ene is echt een flapuit, die hoef je dan 
eigenlijk niks te vragen omdat deze klant alle informatie zelf op tafel legt. Terwijl de ander meer gesloten is. Ik 
probeer wel altijd duidelijk te maken waarom ik bepaalde informatie wil weten, want ik kan me voorstellen dat 
sommige zaken heel gevoelig liggen bij een klant. Als ik dan aangeef dat ik die informatie nodig heb in het 
kader van bemiddeling naar werk, dan zijn mensen vaak wel bereid om daar iets over te zeggen.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

De beheersing van gespreksvaardigheden door medewerkers speelt een belangrijke rol in het 

verzamelen van informatie om hun werk uit te kunnen voeren. Zij benadrukken hierbij zelf dat de inzet 

van gesprekstechnieken vooral bedoeld is om het vertrouwen van klanten voor zich te winnen, zodat 

de bereidheid tot medewerking van de klantenzijde wordt vergroot. Medewerkers zeggen voor het 

wekken van vertrouwen bij klanten onder meer gebruik te maken van hun persoonlijke sensitiviteit om 

de behoeften en karaktereigenschappen van klanten aan te voelen. Zij spelen hier vervolgens op in 

met hun communicatieve vaardigheden. Een voorbeeld van een behoefte die klanten volgens 

medewerkers hebben is dat zij serieus worden genomen. Medewerkers zeggen op deze behoefte te 

anticiperen middels gesprekstechnieken. 

 

“Wat ik al eerder zei is dat goed luisteren naar de klant belangrijk is, maar dan ook echt luisteren. Soms ook 
nog eens dat verhaal benoemen en bevestigen. Bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Ja, dat zal wel moeilijk zijn 
geweest.’” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Technieken als het herhalen, bevestigen en samenvatten van het verhaal van de klant worden door 

medewerkers met regelmaat in de gespreksvoering gehanteerd. 

Daarnaast kaarten sommige medewerkers aan dat zij continu peilen of hun klanten zich 

daadwerkelijk open willen en/of durven te stellen om hen de benodigde informatie te leveren. Dit vergt 

een bepaalde mate van flexibiliteit van de medewerkers om het gesprek bij te sturen als dat voor hun 

gevoel nodig is. 

 

 “Over het algemeen heb ik hele prettige gesprekken met klanten die heel divers zijn. Je krijgt mensen die 
zelfredzaam zijn en dan merk je al gauw bij hen een signaal van ‘laat mij maar los’. Die hoef je dus niet zo te 
sturen. Daar speel je heel flexibel op in. Maar je hebt ook klanten die je heel erg in de gaten moet houden, 
waardoor je heel erg moet doorvragen en na moet gaan in hoeverre zij zelfredzaam zijn of niet. Dat betekent 
dat je bij klanten die minder zelfredzaam zijn meer moet inspringen en meer sturing moet geven. Dat is het 
leuke en lastige ervan: alle klanten die voor je komen zijn een nieuw gezicht, hebben een nieuw verhaal en 
moet je dus weer helemaal opnieuw leren kennen. Alle informatie die ik krijg is nieuw en zo krijg je een beeld 
van een klant.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Gesteld kan worden dat de professionaliteit van CWI-medewerkers nauw samenhangt met het bieden 

van ruimte aan klanten om hun vertrouwen te winnen en informatie uit hun persoonlijke verhaal te 

filteren.  

Indien klanten terughoudend zijn in het verstrekken van informatie, biedt de gecreëerde 

vertrouwensband voor medewerkers een mogelijkheid om naar de benodigde privé-gegevens door te 

vragen. Dit kan ertoe leiden dat medewerkers soms echt moeten trekken om de informatie uit klanten 
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los te krijgen. Daarmee wordt het doortastende vermogen van medewerkers ook onderdeel van hun 

relationele kwaliteiten.  

 

“Doorvragen, doorvragen. Soms komt een klant met een heel verhaal, terwijl daarachter een heel ander 
verhaal zit. Je moet dus doorvragen en filteren wat hoofd- en bijzaak is.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 

 

Met het geven van ruimte aan de individuele klant is zowel een sociaal als een functioneel motief 

gemoeid. Aan de ene kant hebben de medewerkers namelijk oprecht begrip voor de situaties van 

verschillende klanten. Aan de andere kant dient de informatie van de klant vooral ter voortzetting van 

het werkproces. 

 

 “Als klanten iets dwars zit en ze kunnen het niet kwijt, dan denk ik ook niet dat je productief kunt zijn in de 
verdere informatieoverdracht.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Ruimte voor Ruimte voor Ruimte voor Ruimte voor de klantde klantde klantde klant    

 

Voor het geven van ruimte aan klanten zodat zij hun persoonlijke verhaal, gevoelens en gedachten 

kwijt kunnen, zijn de professionele vaardigheden van CWI-medewerkers van groot belang. Zij trachten 

hierbij hun handels- en benaderingswijze per individuele klant grotendeels gevoelsmatig te bepalen. 

Dat betekent onder meer dat medewerkers per klant proberen aan te voelen of de persoon in kwestie 

ruimte nodig heeft waardoor diens participatie in de interactie kan worden bevorderd. 

 

“Ik geef in ieder geval de klant de gelegenheid om zijn verhaal kwijt te kunnen. Dat is namelijk vaak wat ik 
merk, de klant moet zijn verhaal kwijt.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Om begrip te tonen voor de persoonlijke situaties van klanten, geven CWI-medewerkers aan dat het 

belangrijk is om over bepaalde mate van inlevingsvermogen te beschikken en dit ook naar hen toe te 

uiten.  

 

“Ze willen graag gehoord worden, dat er naar hen geluisterd wordt. In die zin probeer ik de klant een stukje 
medeleven te tonen. Ik probeer me dus soms een beetje in de klant te verplaatsen.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Medewerkers geven aan dat zij het liefst vanuit een oprechte interesse daadwerkelijk ruimte zouden 

willen geven aan hun klanten en dit niet vanuit een geforceerd gevoel willen doen. Naar zeggen wordt 

hun oprechte interesse in en begrip voor klanten gesteund door hun persoonlijke motivatie om als 

dienstverlener bij het CWI werkzaam te zijn. Zij zijn zich er namelijk terdege van bewust dat klanten 

zich veelal in een ongewenste positie bevinden en hopen vanuit hun functie als CWI-medewerker een 

helpende hand aan deze burgers te kunnen bieden.  
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“Het is wel een heel persoonlijk verhaal wat mensen vertellen en ze willen het van hun hart. De klant moet je 
dus gewoon serieus nemen. Dat motiveert mij ook om dat op die manier te ontvangen. Wat ik zelf heel leuk 
vind, is het adviseren. De leukste klanten zijn de mensen die er zelf even net niet meer uitkomen en een 
duwtje in de rug nodig hebben. Mensen een beetje op weg kunnen helpen, dat motiveert mij om ermee door 
te gaan.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Het kan echter voorkomen dat medewerkers door verschillende oorzaken niet optimaal in staat zijn om 

klanten de benodigde ruimte te geven. Eén van die oorzaken is dat de privé-situatie van de individuele 

medewerker en diens innerlijke gevoelens van invloed kunnen zijn op de mate waarin zij begrip willen 

of moeten opbrengen voor klanten. De persoonlijke gemoedstoestand van medewerkers kan dan een 

rol gaan spelen in de omgang met hun klanten. 

 

“Je bent gewoon minder sterk. Niet dat ik die privé-problemen dan mee zou nemen naar het werk, maar wel 
dat je reactie naar klanten toe wat verandert. Je hebt dan wat minder begrip en wat minder geduld voor 
klanten, de elastiek is er dan eigenlijk niet. Dus daarin zijn wel verschillen.” 
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 

 

Daarnaast geven sommige medewerkers aan dat het voor kan komen dat zij niet volledig begrip 

kunnen opbrengen voor een klant en diens persoonlijke situatie, omdat een zij geen goede band 

voelen met die klant. Dit kan ertoe leiden dat het natuurlijke inlevingsvermogen van medewerkers 

wordt belemmerd en onder druk komt te staan. Daarnaast kan de hoeveelheid klanten die 

medewerkers gedurende hun werkdagen moeten zien te verwerken, bij hen het gevoel opwekken dat 

zij als het ware aan de lopende band moeten werken. Sommige medewerkers geven aan dat dit tot 

gewenning leidt ten aanzien van klanten en hun problemen. Echter, de CWI-medewerkers die hier 

soms last van hebben geven ook aan dat zij dit gevoel van gewenning zoveel mogelijk proberen in te 

perken, zodat hun persoonlijke werkmotivatie en hun functioneren in het werkproces er niet onder lijdt. 

De voortzetting van het werkproces heeft namelijk prioriteit en om dit doel te handhaven blijft de inzet 

van relationele competenties een grote rol spelen in het klantcontact. 

 

“Je moet wel uitkijken dat het niet een lopende-band verhaal wordt, dat je dus niet steeds op de automatische 
piloot gaat knikken. Het is namelijk wel een heel persoonlijk verhaal wat mensen vertellen en ze willen het 
van het hart, dus de klant moet je gewoon serieus nemen. Dat motiveert mij dus ook om dat op die manier 
klanten te ontvangen.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Toch kan het gebeuren dat medewerkers zo nu en dan een ‘lopende-band-’gevoel krijgen, omdat het 

menselijk gezien soms simpelweg niet mogelijk is om voor elke klant hetzelfde gevoel van inleving op 

te brengen.  

 

“Als je al zoveel van die verhalen hoort, dan denk je op een gegeven moment bij een klant: ‘Och, weer zo 
een.’ Dat ga je gewoon denken, maar andere keren heb je dat niet hoor.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 

 

Indien zich een situatie voordoet waarin een medewerker meer moeite heeft om zich in te leven, 

proberen zij in elk geval dit gevoel niet aan hun klant te tonen. 
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“Ik probeer mij wel in te leven, maar ik vind het wel moeilijk om de hele tijd die gevoelsuitdrukkingen over te 
brengen naar de klant. Op een gegeven moment krijg je ook wel het gevoel dat je graag een iets makkelijker 
gesprek met een klant zou willen hebben.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

“Ik blijf geïnteresseerd overkomen door de klant aan te kijken en in te spelen op wat de klant zegt. Terwijl ik 
het dan soms eigenlijk niet meen.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 

 

Waar het geven van ruimte aan de klant echter voornamelijk door onder druk komt te staan, is het feit 

dat CWI-medewerkers slechts een beperkte tijd voor de individuele klant uit kunnen trekken. Door het 

werken op vaste afspraken en de uitvoering van verplichte werkzaamheden buiten het klantcontact 

om, komt de ruimte voor de klant in het geding. Vanwege hun motivatie om klanttevredenheid te 

behalen, zijn de medewerkers erop gericht om zowel een goede omgang met de klant te realiseren als 

de benodigde informatie te verkrijgen én de verplichte werkzaamheden binnen een vaststaand 

tijdsschema uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat de ruimte voor de klant in de verdrukking komt 

door de pressie vanuit de organisatieomgeving. Om dergelijke situaties te beheersen kunnen de 

relationele kwaliteiten van de medewerkers hen tot steun zijn in de complexiteit van hun 

dienstverlenende taak.  

 

Druk vanuit de organisatieomgevingDruk vanuit de organisatieomgevingDruk vanuit de organisatieomgevingDruk vanuit de organisatieomgeving    

 

Binnen een organisatie als het CWI zijn verschillende krachten aanwezig die kunnen leiden tot de 

beleving van werkdruk door CWI-medewerkers. De ruimte die voor klanten nodig is kan een druk op 

medewerkers uitoefenen, omdat zij slechts een beperkte tijd hebben om die ruimte daadwerkelijk 

beschikbaar te stellen. Als gevolg daarvan kan het klantcontact ook onder druk komen te staan en 

wordt gebrek aan tijd een dilemma waar CWI-medewerkers mee krijgen te kampen. 

 

“Het dilemma waar wij te maken mee krijgen is: tijd.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Daarnaast stelt de organisatie CWI eisen aan de inzet en mentaliteit van medewerkers, opdat zij zowel 

productiviteit als klanttevredenheid trachten te realiseren. CWI-medewerkers ervaren hun dilemma als 

zeer lastig. Een manier waarop zij tijdens het klantcontact hiermee om proberen te gaan is door aan 

hun klant uitleg te geven van de situatie waarin zij zich bevinden. Het lijkt daardoor of de medewerkers 

de ruimtebeperking voor de klant proberen te verantwoorden door aan te halen dat zij zelf ook met een 

tijdlimiet te kampen hebben.  

 

“Soms gaat dat heel natuurlijk, dan zeg ik: ‘Ok, dan ga ik nu even wat dingen registreren.’ Maar soms moet je 
het echt benoemen. Dan zeg ik ook tegen de klant dat we wegens de tijd overgaan naar de inschrijving, want 
anders komen we in tijdnood. Dus door het echt te benoemen zoals het is. Bijna 100% van de klanten heeft 
daar begrip voor.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Naast de eisen die op het werk aan de medewerkers worden gesteld, kunnen in hun privé-leven 

tevens zaken aan de orde zijn die hun functioneren in het werkleven beïnvloedt. De privé-situatie van 

medewerkers wordt daardoor ook een factor die druk op hen kan uitoefenen. 
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“In de tijd dat het privé niet zo goed ging met mij, gingen de problemen van de klanten toch zwaarder wegen. 
Toen had ik ook een periode dat ik die bijstandsklanten niet wilde hebben, ik had liever de normale klanten 
waarvan het contract was beëindigd of die ontslag via de kantonrechter hadden.” 
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 

 

Door de verschillende omgevingsfactoren bij elkaar te voegen kunnen niet alleen het klantcontact en 

de uitvoering van werkprocedures onder druk komen te staan, maar ook het functioneren van de CWI-

medewerkers als mensen. De mogelijke ervaring van werkdruk onder de individuele medewerkers en 

de wijze waarop zij hiermee om weten te gaan, bepaalt hun professionaliteit. Wanneer er nader wordt 

gekeken naar de verplichte taken van CWI-medewerkers die zij naast het directe klantcontact dienen 

uit te voeren, blijkt dat de administratieve werkzaamheden de druk op de medewerkers en op het 

klantcontact op kunnen voeren.  

Sommige medewerkers zien hun administratieve taken soms als tijdabsorberend en geven aan 

letterlijk en figuurlijk ruimte nodig te hebben voor de uitvoering van deze taken. Een enkele 

medewerker kiest daarom een werkplek uit die meer afgezonderd in de open werkruimte is gelegen, 

zodat het administratieve werk kan worden voltooid zonder al te veel te worden afgeleid. 

 

“Ik zit het liefste bij het raam in de hoek. In de open ruimte zitten vind ik niet zo goed, want daar loopt 
iedereen langs en dat is een beetje storend. Ik voel mij fijn als ik dichtbij het raam in de hoek zit. Dat is om 
beter met de klant te kunnen praten, maar ook als de klant weg is kan ik mijn eigen werk, mijn administratie 
rustig doen. Mijn werk voort zetten kan beter op die plekken, dan op plekken waar mensen langs lopen.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07) 

 

Onder de medewerkers zijn ook geluiden te horen dat er onderling verschil is in het meer of minder 

behendig zijn met de computer, wat van invloed kan zijn op de snelheid waarmee individuele 

medewerkers het administratieve werk tot uitvoering brengen. Door een enkele medewerker wordt 

aangegeven dat traagheid in de administratie ervoor kan zorgen dat medewerkers in tijdnood komen, 

wat vervolgens tot wachtende klanten kan leiden. 

 

“Het ontstaan van wachtende klanten kan ook zijn doordat sommige mensen wat minder behendig zijn met 
de computer, waardoor ze minder snel door de administratie heenlopen. Dat kan ik mij voorstellen.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Daarnaast nemen de vaste procedures die medewerkers moeten volgen extra tijd in beslag van zowel 

de medewerkers als van hun klanten. Volgens bepaalde procedures moeten klanten bijvoorbeeld drie 

keer terugkomen naar het CWI, wat van medewerkers en hun klanten extra handelingen vergt. 

Volgens een enkele medewerker zou deze procedure zelfs kunnen worden ingekort, waardoor tijd 

wordt bespaard en er dus meer aandacht aan andere werkzaamheden kan worden besteed.  

 

“Ik denk wel dat de procedure aangepast zou moeten worden, omdat het ook een extra handeling is voor de 
klant om meerdere keren terug te komen. Je kan de procedure inkorten van drie naar twee keer langskomen. 
Dat scheelt gewoon. Je hebt ook een andere procedure die via Internet versneld gaat.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 

 

Echter, de meeste tijdsdruk van medewerkers ontstaat tijdens het daadwerkelijke klantcontact waarbij 

de klant ruimte, en dus de beschikbare tijd van de medewerker opeist. De werkprocedures korten 

daarentegen deze tijd juist in. Gedurende het klantcontact kunnen problemen met tijd ontstaan als 
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medewerkers hun grip verliezen op een gesprek, waardoor zij extra tijd uit moeten trekken om de 

gespreksvoering te normaliseren. Het kan ook zijn dat medewerkers tijdens een gesprek zelf niet goed 

in staat zijn om grenzen aan te geven, in die zin dat zij er onvoldoende in slagen om én ruimte te 

geven aan de klant voor het verkrijgen van informatie én tegelijkertijd die ruimte te beperken vanwege 

de vastgestelde tijdsplanning. Zoals medewerkers zelf aangeven is dit voor hen een zeer lastige 

opgaaf.  

 

“Je zult ergens een grens moeten trekken en daar moet je gewoon heel eerlijk in zijn door aan te geven dat je 
ruimte aan de klant wilt geven om zijn woord te kunnen doen, maar ook dat je met een tijdslimiet werkt en dat 
het op een gegeven moment zaak is om ‘to the point’ te komen. Dat is wel lastig hoor. Je wilt toch iemand 
echt wel de ruimte geven, maar je hebt een strakke tijdsplanning. Daar moet je het mee doen.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Om binnen de tijdslimieten zowel een goede omgang met de klant na te streven als het werkproces 

geen vertraging op te laten lopen, passen medewerkers verschillende manieren toe om beide 

doelstellingen te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn het duidelijk aangeven van de grenzen in het 

klantcontact en het aanleren van routines in de te verrichten werkzaamheden. 

 

“Je moet het gevoel geven aan de klant dat je naar zijn verhaal luistert, maar tegelijkertijd zit je met tijdnood. 
Je moet je klant laten merken dat het slim moet gebeuren, dat we het gesprek in de tijd die we nodig hebben 
zakelijk aan moeten pakken. Op die manier geef je de mogelijkheid aan de klant om zijn verhaal te vertellen, 
maar dan sneller en beknopter. Zo ben je als klant goed te woord gestaan, is er goed geluisterd, zonder veel 
tijd te verliezen.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07) 

 

“Je kunt bijvoorbeeld tijd winnen door het formulier uit je hoofd te kennen, waardoor je kunt bedenken dat je 
een bepaalde vraag niet meer hoeft te stellen omdat je het antwoord daarop al hebt gekregen in het verhaal 
van de klant.” 
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 

 

Toch kan het voorkomen dat de tijdslimieten door medewerkers worden overschreden, met als gevolg 

dat er wachtende klanten kunnen ontstaan. De aanwezigheid van wachtende klanten kan de druk op 

medewerkers en hun werkproces nog meer opvoeren, waardoor er ook wel gesproken kan worden van 

‘klantendruk’. CWI-medewerkers zeggen klantendruk te willen vermijden, maar het komt desondanks 

toch voor door het uitlopen van klantcontacten of door vertraging wegens administratieve 

werkzaamheden.  

 

“Het komt wel eens voor dat een medewerker zo vreselijk uitloopt dat het wel gênant wordt, maar dat komt 
niet vaak… Nou ja, dat komt wel eens voor.” 
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 

 

CWI-medewerkers erkennen dat ‘wachtende klanten’ geen incidenteel fenomeen is, maar ze proberen 

daar desondanks zo goed mogelijk mee om te gaan. Zo zijn er medewerkers die de klanten zelf of via 

de receptie op de hoogte stellen van het feit dat zij moeten wachten.  

 

“Ik kan niet zeggen dat het me nooit gebeurt. Als het echt uit de klauwen loopt, ga ik het wel even melden. 
Maar als het vijf minuten uitloopt, dan niet. Als mensen echt een kwartier op mij moeten wachten, dan geef ik 
het zelf even aan hen door of ik bel naar de receptie en vraag of zij dat even door willen geven aan de klant.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 
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Er zijn echter ook kritische geluiden van medewerkers te horen dat sommige collega’s hun klanten 

soms te lang laten wachten, zonder hen daarover te informeren of zonder hun excuses daarvoor bij de 

klant aan te bieden. Dit kan niet alleen tot onbegrip van de zijde van de klant leiden, maar dus ook tot 

onbegrip onder de collega’s. 

 

“Mijn collega kwam de klant te laat ophalen. Nu is dat niet zo heel erg, maar normaal gesproken biedt je je 
excuses daarvoor aan. Dan laat je even weten dat het uitliep en dat dit vervelend is voor de klant. Die collega 
heeft dit allemaal niet gezegd. Zo waren er nog een aantal dingen. De klant ging in ieder geval met een nare 
smaak weg uit het gesprek.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Ook de medewerkers die achter de receptie staan en uitkijken op de wachtruimte, ondervinden de 

nodige last van wachtende klanten. Bij de receptie merkt men dat klanten geïrriteerd raken van het 

wachten. Receptiemedewerkers en de beveiligingsbeambte hebben er dan ook een extra taak aan om 

de CWI-medewerkers te attenderen op het feit dat er wachtende klanten zijn die geholpen moeten 

worden. Zij onderkennen echter wel de problematiek waar de medewerkers mee van doen hebben 

binnen de organisatieomgeving. Een receptiemedewerker geeft bijvoorbeeld aan dat de medewerkers 

op sommige dagen last van onderbezetting hebben, waardoor er meer werkdruk op hun schouders 

komt te liggen.  

 

“Het kan soms zijn dat ze bij het CWI onvoldoende bemand zijn. Door ziekte, of doordat er heel veel mensen 
weg zijn. Dat kan ook een reden zijn dat klanten lang moeten wachten.” 
(Receptiemedewerker, 25-06-’07) 

 

Hoewel er begrip is voor de druk op de medewerkers, zijn de geïnterviewde receptiemedewerker en de 

beveiligingsbeambte vooralsnog van mening dat sommige CWI-medewerkers op een andere manier 

met wachtende klanten om zouden moeten gaan en, indien mogelijk, elkaar onderling meer zouden 

moeten helpen om de werkdruk en klantendruk te verlichten.  

 

“Ik denk dat de medewerkers elkaar meer zouden moeten helpen. Als zij zien dat er meer wachtenden zijn en 
zij op dat moment geen klant hebben, dan zouden ze moeten denken: ik spring even in. Maar heel veel 
mensen nemen die verantwoordelijkheid niet op zich. Ik denk dus dat het meer aan de medewerkers ligt en 
niet aan het CWI als organisatie.” 
(Receptiemedewerker, 25-06-’07) 

 

CWI-medewerkers zelf zijn zich er ook van bewust dat zij niet altijd correct handelen als het gaat om 

wachtende klanten. Vanuit hun visie kan de door hun ervaren werkdruk leiden tot klantendruk.  

 

“Dat klanten moeten wachten komt voor. Soms komt het zelfs door drukte dat ik mij daar schuldig aan maak. 
Laatst was dit aan de orde in het vestigingsoverleg en werd gezegd dat je altijd gelijk een klant moet 
proberen terug te bellen. Maar door drukte lukt dat niet altijd en de ene klant heeft er begrip voor, maar de 
andere niet.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

De druk vanuit de organisatieomgeving heeft ook gevolgen voor de werkbeleving van medewerkers, 

omdat zij het gevoel kunnen krijgen dat er van alle kanten aan hen wordt getrokken. 
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“Wij zijn hier ook met klanttevredenheid bezig. Het is alleen zo jammer, want er wordt van beide kanten aan 
je getrokken. Aan de ene kant wordt gezegd dat onze agenda’s open moeten zijn, want wij moeten klanten 
ontvangen. Maar doordat je continu klanten ontvangt, heb je geen ruimte om je administratie bij te houden, 
om je telefoontjes te doen, om je mail te beantwoorden. Er wordt continu aan je getrokken en het wordt je ook 
niet echt makkelijker gemaakt.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

5.3.25.3.25.3.25.3.2    Grenzen stellenGrenzen stellenGrenzen stellenGrenzen stellen    

 

Zoals in de vorige subparagraaf duidelijk naar voren is gekomen, hebben CWI-medewerkers in de 

uitvoering van de dienstverlenende kern te maken met druk vanuit de organisatie, vanuit hun klanten 

en vanuit zichzelf als dienstverlenend persoon. Binnen een werkomgeving die vanuit verschillende 

dimensies druk uitoefent op de medewerkers, is hun professionaliteit van belang om zo goed mogelijk 

in de, soms tegenstrijdige, verwachtingen en eisen van de hen omringende partijen te voorzien. Om te 

voorkomen dat deze omgevingsdruk niet hun werkproces en hun functioneren als medewerkers en als 

mens gaan overheersen, is het zaak dat zij duidelijk hun grenzen afbakenen. Vooral wanneer de druk 

vanuit klanten dreigt toe te nemen, wat in sommige gevallen in agressief en gewelddadig klantgedrag 

kan uitmonden, en daardoor de belangen van de organisatie en van de medewerkers zelf in de 

verdrukking dreigen te komen, zijn medewerkers degenen die hier direct controle op uit kunnen 

oefenen. Zij zijn degenen die ervoor kunnen waken dat de acceptabele grenzen binnen het 

klantcontact in stand worden gehouden. In de behandeling van de volgende onderwerpen: ‘Agressie 

en geweld: Uniforme betekenisgeving, pluriforme tolerantiegrenzen’, ‘Balanceren tussen 

controlebehoud en ruimte geven’, ‘Inschattingen als eerste controlemiddel’, ‘Gelijkwaardigheid als 

uitgangspunt voor het klantcontact’, ‘Wrijving in het klantcontact: Controlebehoud of gripverlies’. en 

‘Masker op bij echte agressie’, zal worden weergegeven op welke wijze de beweging tussen, op en 

over de grenzen van deze driehoeksverhouding zich manifesteert in de dagelijkse handelingen en 

belevingen van de medewerkers op de werkvloer van het CWI, vestiging Utrecht-Zuid. Hierbij zal 

speciale aandacht uitgaan naar hun omgang met agressief en/of gewelddadig klantgedrag. 

 

AgAgAgAgressie en geweld: Uniforme betekenisgeving, pluriforme tolerantiegrenzenressie en geweld: Uniforme betekenisgeving, pluriforme tolerantiegrenzenressie en geweld: Uniforme betekenisgeving, pluriforme tolerantiegrenzenressie en geweld: Uniforme betekenisgeving, pluriforme tolerantiegrenzen    

 

Binnen het onderzoeksthema ‘agressie en geweld’ is het zinvol om te refereren naar de 

agressieprotocollen die door het CWI en de BVG’s Utrecht zijn opgesteld in 2006 en 2007. Daaruit 

kwam naar voren dat er gestreefd wordt naar eenduidigheid in de regelgeving, uitvoering en 

afwikkeling van agressie- en geweldsincidenten. Overeenkomstig dit streven kwam de rijksoverheid in 

haar rapport Actieprogramma Aanpak Agressie en Geweld Tegen Werknemers met Publieke Taken 

tot de aanbeveling dat een duidelijke grensafbakening ten opzichte van gewenst en ongewenst 

klantgedrag in (semi-)publieke organisaties nodig is. Volgens het rapport zou dit onder andere kunnen 

worden bewerkstelligd middels de hantering van eenzelfde definitie van agressie en geweld door 

werknemers en werkgevers binnen deze sector. Anders gezegd, medewerkers en werkgevers dienen 

eenzelfde grenslijn te trekken tegen agressie en geweld en daarvoor is allereerst eenzelfde 

betekenisgeving aan agressie en geweld door hen nodig. Wanneer de wens om dezelfde definitie te 

hanteren met betrekking tot agressie en geweld wordt teruggekoppeld naar de praktijk van de 
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medewerkers binnen het CWI Utrecht-Zuid, kan worden vastgesteld dat dit streven wordt 

waargemaakt.  

Uit het kwalitatieve onderzoek is gebleken dat door CWI-medewerkers een basisdefinitie van 

agressie en geweld collectief wordt gedeeld. Volgens hen omvat agressie en geweld zowel verbale als 

non-verbale ongewenste gedragsuitingen vanuit klanten richting medewerkers:  

 

“Agressie is verbaal, dus schreeuwen en mensen beledigen. Maar ook fysiek geweld, zoals slaan, duwen, 
trekken of met apparatuur gooien.” 
(CWI-adviseur, 10-05-’07) 

 

Hoewel iedereen zich lijkt te kunnen vinden in de interpretatie dat agressie en geweld ongewenste 

verbale en non-verbale gedragingen van klanten bevat, gaat de betekenisgeving voor velen nog een 

laag dieper. Het gaat hier om de grenzen van de persoon die vanuit de individuele beleving van 

medewerkers worden geraakt.  

 

“Er is sprake van agressie op het moment dat ik mij niet meer prettig voel of bedreigd voel door de klant. Dus 
wanneer iemand in jouw ruimte komt. Dat kan fysiek zijn, maar ook verbaal. Wanneer die twee vormen van 
agressie over jouw grens gaan.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Waar het gaat om het overschrijden van persoonlijke grenzen, is het subjectieve belevingselement 

een belangrijke indicatie op basis waarvan sommige medewerkers het klantgedrag als agressief 

categoriseren. In de definiëring van agressie en geweld door CWI-medewerkers wordt dus wel de de 

subjectieve ervaring van angst of bedreiging opgenomen, in tegenstelling tot de definities die in 

Hoofdstuk 4 zijn beschreven en worden gehanteerd door de Arbeidsinspectie, de rijksoverheid en de 

organisatietop van het CWI. Het gevoel van intimidatie wordt door de meeste medewerkers als één 

van de eerste signalen van agressie gezien. Op basis van dit gevoel wordt het gedrag waar zij mee 

geconfronteerd worden onder de term ‘agressie’ geschaard.  

 

 “Agressie kan in heel veel verschillende vormen plaatsvinden. Als iemand verbaal probeert te intimideren, 
vind ik dat al duidelijk agressie. Dat vind ik hier de eerste stap.” 
(MT-lid, 04-06-’07) 

 

Ondanks dat er consensus heerst over de basisdefinitie van agressie en geweld, is de uiteindelijke 

betekenisgeving ervan een individuele aangelegenheid omdat de vaststelling van agressie en geweld 

wordt gebaseerd op het ervaren van een persoonlijke grensoverschrijding. In de praktijk betekent dit 

dat bepaald klantgedrag bij de ene medewerker eerder aan de persoonlijke grens raakt dan bij de 

andere, met als gevolg dat bepaald klantgedrag afwisselend wel en niet als agressief wordt 

bestempeld. Medewerkers ervaren dus onderling op verschillende manieren het gedrag van klanten, 

wat ertoe kan leiden dat zij in verschillende gradaties klantgedrag wel of niet zullen tolereren. Als een 

medewerker ongewenst klantgedrag in een hoge mate tolereert, kan er van een hoge tolerantiegrens 

worden gesproken. Wanneer een medewerker vanuit zijn of haar beleving beginnende ongewenste 

gedragingen van een klant direct niet tolereert, duidt dit op de aanwezigheid van een lage 

tolerantiegrens. Hoewel er sprake is van een uniforme betekenisgeving aan agressie en geweld, blijkt 

er een pluriformiteit in tolerantiegrenzen te bespeuren. Dit kan ook een rol gaan spelen in de reacties 
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van medewerkers op handelingen en gedragingen van klanten. Een hoge tolerantiegrens wil echter 

nog niet per definitie betekenen dat de norm voor ongewenst klantgedrag vervaagt. 

 

“Ik heb een vrij hoge grens, maar ik zie wel wat wel of niet kan.” 
(MT-lid, 04-06-’07) 

 

Maar het hoeft ook niet te worden uitgesloten dat een hoge tolerantiegrens juist wel kan leiden tot het 

tolereren van ongewenst klantgedrag.  

 

“Ik vond het gedrag van de klant niet kunnen hoor, maar ik ben ook een beetje mild naar mensen toe. Ik ben 
best vergevingsgezind en soms iets te gemakkelijk. De klant heeft zijn excuses aangeboden, dus dan is het 
goed. Als ik er echt voor langere tijd last van zou hebben gehad, dan zou ik er wel melding van hebben 
gedaan. Maar nu was ik het na één à twee dagen alweer vergeten.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

De ene medewerker voelt zich minder snel geïntimideerd door bepaalde gedragingen van een klant, 

zoals schreeuwen. 

 

“Klanten komen opgefokt binnen, maar ik heb altijd het gevoel dat als klanten weggaan, zij weer rustig zijn. 
Dat iemand schreeuwt, daar hoef ik niet bang voor te zijn.” 
(CWI-adviseur, 10-05-’07) 

 

Terwijl een andere medewerker de manier waarop een klant kijkt al als een lichte vorm van 

agressiviteit kan ervaren en zelfs schreeuwen ziet als een ergere vorm van agressie. 

 

“Wanneer mensen, zonder verbaal erbij te zijn, toch intimiderend kunnen zijn op een heel vervelende manier. 
Dat is voor mij al het begin van agressie. De manier van kijken, maar ook de woordkeus wat op een heel 
vervelende manier bewust naar je wordt geuit. Dat is voor mij al een lichte vorm van agressie en dat kan 
uitlopen tot schreeuwen, schelden, vloeken en bedreigen.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

Dat sommige CWI-medewerkers met een hoog tolerantieniveau geneigd zijn om bepaalde 

gedragingen van klanten meer te tolereren, wekt ook wel kritische geluiden op van andere 

medewerkers aangaande deze handelswijze. Deze kritiek richt zich op de soms té tolerante houding 

van enkele medewerkers, waarbij wordt teruggevallen op de voorschriften van het agressieprotocol.  

 

“Dat vind ik trouwens wel dat er te weinig, waar mensen toch wel hele lelijke dingen zeggen, dat daar toch te 
makkelijk mee om wordt gegaan. Zo van ‘Nou ok, het is nu rustig gegaan.’ Want eigenlijk hebben we in het 
agressieplan wel staan dat er gewoon brieven uitgaan. Dat gebeurt te weinig, dat vind ik wel.”   
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 

 

Maar er wordt ook kritiek geuit op de soms té tolerante houding van de beveiligingsbeambte. Hoewel 

in Hoofdstuk 4 duidelijk naar voren is gekomen wat het belang ervan is om een duidelijk signaal naar 

de buitenwereld af te geven ten aanzien van welk gedrag er wel en niet wordt getolereerd, blijkt 

datgene wat op papier staat niet altijd in de praktijk te worden toegepast. 
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“De beveiligingsbeambte maakt ook dingen mee, hoort ook dingen. Dan horen wij medewerkers het nog niet 
eens. Dan komt toch die klant later bij ons. Die klant heeft dan ondertussen al iets bij de receptie gezegd, 
vervolgens heeft de klant wat bij ons gezegd. Alles bij elkaar genomen zou ik dan vinden dat diegene een 
waarschuwing hoort te krijgen. Het hoeft niet meteen een gebouwontzegging te zijn, maar wel even een 
duidelijk signaal afgeven dat wij dit niet accepteren. Het is natuurlijk een beetje zoeken naar wat per klant het 
beste is, maar ik denk wel dat wij er strikter in mogen zijn.” 
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 

 

In deze kritiekuitingen wordt tevens de CWI-organisatie als geheel betrokken, omdat sommige 

medewerkers van mening zijn dat het management haar medewerkers meer zou kunnen stimuleren 

om een duidelijke grens tegen agressie en geweld te trekken. 

 

“Als er door het managementteam heel specifiek wordt gevraagd om melding te maken van verbale en non-
verbale agressie, dan denk ik dat ik daar wel gehoor aan zou geven. Dat wel.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

De organisatieleden worden gezien als vertegenwoordigers van het CWI en hebben daardoor een 

voorbeeldrol te vervullen waarin het imago en de visie van de gehele organisatie wordt uitgedragen. 

De organisatie CWI geeft middels haar protocollen te kennen een afkeurend standpunt ten opzichte 

van agressie en geweld in te nemen, maar als er te tolerant met agressie en geweld door de 

organisatie en sommige van haar leden wordt omgegaan kan deze houding ten koste gaan van de 

visie die de organisatie, zowel intern als extern, tracht te communiceren. 

    

Balanceren tussen controlebehoud en ruimte gevenBalanceren tussen controlebehoud en ruimte gevenBalanceren tussen controlebehoud en ruimte gevenBalanceren tussen controlebehoud en ruimte geven: Inschattingen als eerste controlemiddel: Inschattingen als eerste controlemiddel: Inschattingen als eerste controlemiddel: Inschattingen als eerste controlemiddel    

 

Uit het kwalitatieve onderzoek is naar voren gekomen dat het voor de CWI-medewerkers van groot 

belang is dat zij controle hebben over het verloop van het klantcontact en over de handelingen en 

gedragingen van hun klanten. Daardoor kunnen zij klantgedrag aansturen en, indien nodig, corrigeren 

wanneer de klant ongewenste of zelfs agressieve gedragingen vertoont. Zolang de medewerkers het 

gevoel hebben dat zij de situatie en het klantgedrag kunnen beheersen, zijn zij van mening dat dit het 

werkproces kan ondersteunen. Echter, een te sterke controle uitoefenen tijdens het klantcontact kan 

averechts werken in de zin dat de medewerking of informatielevering vanuit klanten blokkeert. Zoals in 

Hoofdstuk 2 reeds naar voren is gekomen tijdens het bespreken van de complexiteit van het 

klantcontact aan de hand van theorie uit Michael Lipsky’s Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the 

Individual in Public Services (1980), blijkt de informatie van klanten voor medewerkers van groot 

belang te zijn voor het bieden van een passende dienstverlening. Het komt er dus op neer dat CWI-

medewerkers in staat moeten zijn om hun evenwicht te bewaren tussen het voldoende geven van 

ruimte aan de klant en het voldoende behouden van grip op de situatie waarin het klantcontact 

plaatsvindt. Hierbij zal een medewerker zich op zijn of haar professionaliteit moeten beroepen en 

diens relationele competenties als controlemiddel inzetten.  

Tijdens de ontvangst van hun klanten zetten de CWI-medewerkers een eerste stap om de 

controle naar zich toe te trekken. Ze zetten daarbij allereerst hun inschattingsvermogen in als middel. 

De klanten die bij het CWI aankloppen dragen allemaal andere achtergronden, verschillende 

persoonlijkheden en verschillende privé-situaties met zich mee waar de CWI-medewerkers nog niet 

bekend mee zijn. Door het maken van een eerste inschatting proberen de medewerkers een idee te 
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vormen van het type klant waar zij het gesprek mee in moeten gaan, om zodoende de onzekerheid uit 

het klantcontact weg te halen. In het boek Excuses voor het ongemak. De vele gevolgen van 

klantgericht organiseren van Marja Gastelaars, wordt het inzetten van intuïtieve vaardigheden door 

medewerkers benoemd als het ‘Fingerspitzengefühl’. Op basis van hun intuïtie en 

inschattingvermogen proberen medewerkers een eerste indruk van hun klanten te vormen, waardoor 

zij onder andere kunnen beoordelen of de klant betrouwbaar is.
141

 Zij baseren hun inschattingen op de 

houding en de gezichtsuitdrukking van de desbetreffende klant, waaruit zij signalen proberen op te 

pikken die hun eerste indruk van de klant vormt. In deze fase is nog geen sprake van een verdergaand 

contact tussen de medewerker en diens klant, dus de eerste indrukken, gevoelens en interpretaties 

van de medewerker vormen de basis van deze inschatting. 

De gedane eerste inschattingen over de persoon die achter de klant schuilt, dienen als 

fundament waarop de CWI-medewerkers de verdere behandeling en omgang met hun klanten 

afstemmen. Door te bepalen met wat voor een type klant de medewerkers van doen hebben, proberen 

zij de klant op passende wijze te benaderen en te anticiperen op diens gedrag tijdens de 

gespreksvoering.  

 

“Pre-screening. Bepaalde klanten screen je qua uiterlijk of het gedrag. Ik heb dan inderdaad momenten dat ik 
bij mezelf denk: hier moet ik voorzichtig mee omgaan.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07) 

 

Gezegd kan worden dat CWI-medewerkers de onvoorspelbaarheid van nieuwe klantcontacten toch 

proberen te doorbreken door de voor hen nog onbekende situatie meer controleerbaar te maken op 

basis van hun inschattingsvermogen. Daarnaast wijzen sommige medewerkers erop dat zij hun 

relationele vaardigheden inzetten om zelf invloed uit te oefenen op het moment dat er voor het eerst 

contact plaatsvindt met hun klanten.  

 

“Ik loop altijd naar de klant toe en ben spontaan in het ontvangen van klanten. Ik probeer altijd een prettige 
sfeer te creëren aan het begin van een gesprek. Ik merk ook wel dat dat in ieder geval een bijdrage kan 
leveren aan het gedrag van een klant. Mensen zijn namelijk toch een beetje afwachtend en op die manier kun 
je het ijs breken.” 
(CW)-adviseur, 16-05-’07) 

 

Deze medewerkers geven aan dat zij ook in een later stadium van de dienstverleningprocedure profijt 

kunnen hebben van hun eerste inschattingen en hun eigen opstelling aan het begin van het contact. 

 

“De manier waarop je een klant ontvangt, daarmee kun je winnen of verliezen. De manier hoe je je opstelt als 
adviseur: ‘Hoe ontvankelijk ben je? Hoe dominant ben je?’” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 
 

Gelijkwaardigheid als uitgangspunt voor het klantcontactGelijkwaardigheid als uitgangspunt voor het klantcontactGelijkwaardigheid als uitgangspunt voor het klantcontactGelijkwaardigheid als uitgangspunt voor het klantcontact    

    

Wanneer het moment is aangebroken dat een medewerker en een klant het gesprek met elkaar 

aangaan, is het zaak dat beide partijen elkaar de benodigde informatie leveren om de dienstverlening 

voorspoedig te laten verlopen. Aangezien er voor een correcte dienstverlening door het CWI    

                                                 
141

 M. Gastelaars, Excuses voor het ongemak. De vele gevolgen van klantgericht organiseren (Amsterdam: 

Uitgeverij SWP, 2006) p. 120. 
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privé-gevoelige informatie van de klanten nodig is, dienen de medewerkers condities te creëren 

waarbinnen klanten bereid zijn om hun medewerking te verlenen. In het onderzoek geven vrijwel alle 

CWI-medewerkers aan dat dergelijke condities bestaan uit het geven van ruimte aan de klant om 

zijn/haar persoonlijke verhaal te vertellen en uit het opwekken van een gevoel van vertrouwen. Het 

uiteindelijke doel hiervan is om op basis van een goede samenwerking naar een eindresultaat toe te 

werken waarin de belangen en de tevredenheid van alle betrokken partijen worden vervuld.  

 Om ruimte te geven aan de klant voor het verstrekken van privé-gevoelige gegevens, 

proberen CWI-medewerkers een sfeer van gelijkwaardigheid te creëren. Hoewel in Hoofdstuk 2 is 

verteld dat medewerkers bepaalde machtsmiddelen tot hun beschikking hebben, is het niet 

bevorderlijk voor de medewerking van de klant om direct dit verschil in macht tot uitdrukking te 

brengen. Via hun houding, het tonen van inlevingsvermogen en middels gesprekstechnieken trachten 

de medewerkers een relatie van wederzijds respect en begrip te realiseren, zodat de klant bereid is 

medewerking te verlenen. Relationele vaardigheden staan in dit proces centraal. 

 

“Je moet meestal wel een beetje inlevingsvermogen laten merken, dat je sympathie hebt voor de situatie van 
een klant. Je moet een vertrouwen hebben met die klant. Als je dat vertrouwen niet hebt, dan krijg je het 
verhaal niet goed los en dan kun je ook niet goed helpen.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07) 

 

Meer specifiek houdt dit in dat de CWI-medewerkers met hun klanten op ooghoogte communiceren als 

teken van gelijkwaardigheid. Daarnaast proberen zij aan de klant over te brengen dat zij aandachtig 

naar hun verhaal luisteren. Hiervoor berusten de medewerkers zich voornamelijk op 

gesprekstechnieken als het tussentijds bevestigen van het verhaal, aangeven dat de situatie van klant 

wordt begrepen en door verbaal en/of non-verbaal hun medeleven aan klanten over te brengen. 

 

“Er zijn heel veel maniertjes om een positieve kant met de klant op te gaan. Je moet goed luisteren naar de 
klant, maar dan ook echt luisteren. Het verhaal van de klant kun je benoemen en bevestigen. Bijvoorbeeld: 
‘Dat zal inderdaad wel moeilijk zijn geweest.’ Op die manier laat je echt even merken dat je je inleeft in hun 
situatie. Soms vertel ik iets over mijn persoonlijke situatie, waaruit zij op kunnen maken dat ik hen begrijp. 
Wanneer je dingen van jezelf deelt, staan klanten gelijk meer open voor je.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Een andere gesprekstechniek die door medewerkers wordt gebruikt om een klant het gevoel te geven 

dat zijn of haar verhaal wordt gehoord, is het samenvatten van het verhaal en dit terugkoppelen naar 

de klant. 

 

“Meestal als je goed luistert, daar heb ik persoonlijk heel weinig moeite mee, want ik kan goed luisteren, kun 
je het verhaal naar de klant toe samenvatten. Daarmee geef je eigenlijk aan: ‘Is dit uw verhaal?’ Dan hoor je 
van de andere kant of dat zo is of niet. Daarmee bevestig ik naar de klant toe dat ik hem heb begrepen. Als 
dat niet het geval is, dan krijg ik daar feedback op. Dat is voor mij een techniek die ik veel toepas.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

  

Hoewel medewerkers klanten de gelegenheid bieden om ruimte voor hun verhaal in te nemen, zijn zij 

er te allen tijde op gericht om de controle over het contact en het gesprek niet uit handen te geven. Dit 

vergt een voortdurende bewaking van de wettelijke, normatieve en persoonlijke grenzen die klanten 

niet mogen overschrijden. Vrijwel alle medewerkers hechten eenzelfde belang aan het behouden van 

controle. Zij pogen dit voornamelijk te doen door het verloop van het gesprek te beheersen en, indien 
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nodig, bij te sturen. Tevens proberen zij controle uit te oefenen op het klantgedrag door de klant te 

corrigeren wanneer deze over de grenslijn neigt heen te stappen. Dit is een handeling van 

medewerkers die aansluit op het voorschrift uit het agressieprotocol waarin staat dat klanten dienen te 

worden aangesproken indien zij deviant gedrag vertonen. Het beleid op papier wordt in dit geval dus in 

de praktijk toegepast, omdat medewerkers vanuit hun persoonlijke wil niet de controle op het 

klantcontact willen verliezen. Dit corrigeren kan op verbale wijze plaatsvinden. 

 

“Iemand mag best even hard praten en boos zijn. Zijn agressie uiten op de wereld en niet op mij. Dan probeer 
ik de klant wel even te sussen, want er zitten ook andere klanten in de ruimte die niks met de situatie van mijn 
klant te maken hebben. Dan geef ik de klant wel aan: ‘Laten we een beetje rustiger praten.’” 
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 

 

Maar medewerkers kunnen ook non-verbaal via hun blik of lichaamshouding de klant in zijn of haar 

gedrag corrigeren. 

 

“Een klant van mij kan echt niet zachtjes praten. Het is echt heel storend, want hij praat zo hard. Ik heb hem 
daar een paar keer op aangesproken en je merkt gewoon dat als ik hem op een bepaalde manier aankijk, dat 
hij hieraan wordt herinnert en dat hij rekening houdt met zijn stem.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07)  

 

Bij het terechtwijzen en corrigeren van klantgedrag en het bijsturen van de koers van het gesprek, 

verschijnt de machtspositie die CWI-medewerkers hebben aan de oppervlakte en wordt het verschil in 

macht niet langer verhuld. De reden daarvoor lijkt te zijn dat door uitdrukking te geven aan hun 

machtspositie, medewerkers voor zichzelf het gevoel krijgen dat zij grip behouden op de situatie. Op 

deze wijze wordt naar hun zeggen voorkomen dat de rollen worden omgedraaid en niet de 

medewerker, maar de klant zeggenschap gaat krijgen over de gang van zaken.  

 

“Je houdt natuurlijk de leiding. Je bepaalt welke kant gesprekken op moeten gaan. Soms raak je de weg even 
kwijt, doordat een klant met allerlei vragen komt. Als je dat door hebt, dan probeer je er weer richting aan te 
geven.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07) 

 

Door expliciet het verschil in macht te tonen kan het dienstverlenende werk van het CWI worden 

voortgezet. Het alsnog scheppen van gelijkwaardigheid tussen medewerkers en hun klanten in het 

werkproces berust dan ook op een illusie waar beide partijen zich van bewust zijn. Als mensen zijn 

medewerkers en klanten gelijkwaardig aan elkaar, maar in het werkproces van het CWI bevinden zij 

zich in een ongelijke positie ten opzichte van elkaar.  

 

“Ik probeer altijd een gelijkwaardig niveau te scheppen tussen de klant en mij. Ik heb daarbij wel altijd de 
touwtjes in handen wat betreft de gespreksvoering. Ik geef dus zelf richting aan het gesprek en ik ben degene 
die daarbij de grenzen stelt.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Desondanks dient deze illusie in stand te worden gehouden, zodat een relatie op basis van wederzijds 

vertrouwen kan worden opgebouwd ten behoeve van de dienstverlenende taak. 
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Wrijving in het klantcontact: Controlebehoud of gripverliesWrijving in het klantcontact: Controlebehoud of gripverliesWrijving in het klantcontact: Controlebehoud of gripverliesWrijving in het klantcontact: Controlebehoud of gripverlies    

 

Ondanks dat de CWI-medewerkers zich bij uitstek inzetten om een relatie van wederzijds begrip en 

respect met de klant op te bouwen waarmee een vruchtbare samenwerking wordt beoogd, kan het 

toch voorkomen dat er een situatie van onbegrip tussen de medewerkers en hun klanten ontstaat. Dit 

kan leiden tot een botsing tussen beide partijen tijdens de gespreksvoering. Uit het onderzoek is 

voortgekomen dat deze botsing soms door de medewerkers zelf of via hulp van buitenaf kan worden 

aangepakt. Soms is dit reden voor het beëindigen van het gesprek door de medewerkers. In het ergste 

geval kan de wrijving tussen medewerkers en hun klanten escaleren in agressie of kan het de 

medewerker in een positie brengen dat hij of zij, bewust of onbewust, naar eigen zeggen zal buigen 

voor het gedrag van de klant.  

Wanneer een gesprek tussen een medewerker en een klant uit de hand dreigt te lopen, 

proberen de meeste CWI-medewerkers in eerste instantie de controle te behouden. Dit wordt onder 

meer gedaan door terug te grijpen op de structuur van het werkproces en door een zakelijke houding 

aan te nemen.  

 

“Op zo’n moment grijp ik terug naar de structuur. Ik vraag aan de klant waarom hij of zij hier is. Ik schrijf de 
klant in. Ik praat dan ook niet zoveel meer met de klant, ik blijf dan heel zakelijk. Puur zakelijk ben ik dan.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Medewerkers nemen een professionele houding aan door geen emoties aan de klant tonen en geen 

persoonlijke informatie met de klant te delen. Voor hen is zelfbeheersing op dat moment noodzakelijk, 

omdat zij op die manier de klant nog zo goed mogelijk te woord kunnen staan en een passende 

dienstverlening kunnen bieden. 

 

“Je hebt natuurlijk klanten waar het zakelijk mee escaleert, dat hun verhaal niet veel inhoud heeft. Dat moet je 
korter maken en heel zakelijk blijven. Daar valt niet bij in te leven. In dat geval moet je je emotie beheersen 
en ook zo’n klant tevreden proberen weg te sturen.” 
(CWI-advieseur, 15-06-’07) 

  

Als de ontstane wrijving het gesprek dreigt te overheersen, geven een aantal medewerkers aan dat zij 

een overstap maken van de gespreksinhoud naar de gespreksvorm. Hierbij proberen zij met de klant 

bespreekbaar te maken waar het stokt in het klantcontact en zij schuwen in dit geval niet om een 

kritische blik zowel op de klant als op zichzelf te werpen. Deze medewerkers geven aan dat het 

mogelijk is dat het misverstand bij beide gesprekspartners kan liggen en geven toe dat zij ook zelf er 

de oorzaak van kunnen zijn dat het gesprek vastloopt. Dat komt onder meer doordat zij niet altijd zeker 

weten hoe hun houding en gedrag op klanten overkomt. De oplossing die zij voor dit probleem 

aandragen is het bespreekbaar maken van hetgeen de klant of henzelf dwars zit, zodat het obstakel 

wordt weggehaald en het gesprek op inhoudelijk niveau kan worden voortgezet.  

 

“Je bent je niet altijd bewust van hoe je overkomt op een ander en dat kan misschien agressie opwekken. 
Wat ik altijd doe is als ik het vermoeden heb dat een signaal van mijn kant uit, reden kan geven voor iemand 
om negatief of agressiever te reageren, dan maak ik dat stukje ook bespreekbaar. Ik vraag dan aan de klant: 
‘Heeft u het gevoel dat ik iets net op een vervelende manier heb verteld?’ In sommige gevallen kan dat voor 
iemand reden genoeg zijn om het gesprek weer op een normale manier voort te zetten.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 
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Het kan ook gebeuren dat de CWI-medewerkers de controle over het verloop van het gesprek en het 

gedrag van de klant kwijtraken. De geïnterviewde medewerkers geven vrijwel unaniem aan dat hun 

grens is bereikt op het moment dat er sprake is van controleverlies. Als medewerkers het gevoel 

krijgen dat zij niet meer tot de klant doordringen en het contact met hen dreigen kwijt te raken, dan 

accepteren ze niet langer de koers die het gesprek volgt.  

In sommige gevallen wordt dit uitdrukkelijk naar de klant toe gecommuniceerd door te zeggen 

dat het gesprek is afgelopen. Als medewerkers echter nog enigszins een bereidheid vanuit de klant 

merken om het gespreksverloop te verbeteren, proberen zij met de klant te praten om zo de negatieve 

situatie te keren.  

 

“Als een klant niet rustig te krijgen is, als er niet mee te praten valt, dan houdt het bij mij op. Dat zeg je dan 
ook: ‘Het gesprek is afgelopen.’ Als er bereidheid is om te praten, om eruit te komen, dan kun je verder gaan. 
Anders moet je stoppen.” 
(CWI-adviseur, 10-05-’07) 

 

Voor de CWI-medewerkers geldt dat het directe klantcontact hen voldoende mogelijkheid biedt om 

middels gesprekstechnieken of via hun relationele vaardigheden sturing te geven aan het klantgedrag. 

Deze professionele competenties bieden medewerkers het gevoel dat zij hun grip op de situatie 

terugkrijgen.  

 

“Wanneer het in een gesprek gebeurt dat mensen agressief worden door wat er wordt besproken of door hoe 
het gaat, dan heb ik nog altijd het idee dat je daar nog een bepaalde sturing aan kunt geven en woede weg 
kunt halen. Dat is voor mij een gevoel dat ik meer grip heb op dat soort situaties.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

Wanneer het niet lukt om de gespreksvoering te normaliseren en medewerkers hun controle over het 

klantcontact verliezen, is dat voor sommigen meer beangstigend dan voor andere medewerkers die 

deze angst minder sterk ervaren. Doordat het gripverlies verschillende belevingen teweeg brengt, zijn 

er ook uiteenlopende reacties mogelijk op dit soort oncontroleerbare of geëscaleerde situaties.  

Zoals gezegd kan, na pogingen om de onrust te herstellen, een medewerker besluiten het 

gesprek met een klant af te kappen omdat het werkproces niet meer kan worden hervat.  

 

“Als ik niet meer normaal met de klant kan praten, dan geef ik aan dat ik wil dat het gesprek ophoudt. Dan 
heeft het geen zin meer.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 

 

Een enkele medewerker geeft aan de werkzaamheden soms te continueren ook al wordt deze 

geconfronteerd met lastig en/of ongewenst klantgedrag. Het persoonlijke gevoel van medewerkers kan 

in dat geval leidend zijn en dit kan soms in strijd zijn met de voorschriften uit het protocol waarin wordt 

aangegeven dat klanten moeten worden aangesproken als zij zich ongewenst gedragen. 

 

“Als een klant echt dingen insinueert, dan ligt het er eigenlijk aan wat mijn gevoel me ingeeft. Dus of dat ik 
erover heen praat en zo snel mogelijk iemand de deur uitwerk met de stappen die deze persoon zelf verder 
kan nemen. Of dat ik er echt wat van zeg: ‘Dit pikken we niet.’” 
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 
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Als een medewerker ervoor kiest om niet tot actief ingrijpen over te gaan als de klant ongewenst 

gedrag vertoont, wordt deze persoon ook niet gesanctioneerd voor zijn of haar gedragingen. Gevolg 

hiervan is dat er geen duidelijke grens wordt getrokken tegen agressieve uitingen. Bij een dergelijke 

handelswijze komt de klant weg met zijn deviante gedrag en heeft deze persoon toch de 

dienstverlening gekregen waarvoor hij oorspronkelijk naar het CWI kwam. De klant heeft dan voordeel 

weten te behalen door ongewenst gedrag toe te passen en zal geneigd zijn om dit een volgende keer 

te herhalen. In Hoofdstuk 4 staat in het veiligheidsprogramma van de overheid dat dit voordeel voor de 

klant weg moet worden genomen, maar in de alledaagse praktijk wordt deze visie niet altijd even 

consequent uitgevoerd. 

In het uiterste geval kan het dan ook voorkomen dat medewerkers, soms bewust en soms 

onbewust, zwichten voor de druk die hun klant op hen uitoefent middels zijn verbale en/of non-verbale 

gedragsuitingen. In dat geval buigen CWI-medewerkers voor de dreigementen of agressie-uitingen 

van hun klanten, waardoor ze ofwel van hun standpunt afwijken en overgaan tot het sluiten van een 

compromis met de desbetreffende klant ofwel besluiten om voor deze klant een uitzondering op de 

regels te maken.  

 

“Ik heb de klant geholpen met zaken die normaal echt niet kunnen. Normaal gesproken heb je vaste 
procedures, maar ik had voor hem een uitzondering gemaakt. Ik had voor hem tijdens het gesprek alles al 
gedaan, zodat hij niet nog een keer terug hoefde te komen. Als ik hem had voorgesteld dat hij wel een extra 
keer terug zou moeten komen, dan zou dat extra agressie opwekken. Ik heb de procedure omzeild om de 
klant rustig te houden.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 

 

Sommige CWI-medewerkers lijken zich er niet altijd van bewust te zijn dat zij soms buigen voor het 

gedrag van een klant: 

 

“Eigenlijk was de klant het er niet mee eens, maar ik wilde zijn papieren eerst inzien. In eerste instantie wilde 
ik een afspraak maken voor de week erop, maar de klant werd daar dusdanig nijdig van. Dat wekte heel veel 
agressie bij de klant op. Toen heb ik uiteindelijk gezegd dat als hij diezelfde middag nog de papieren aan mij 
kon tonen, dat ik bereid was om voor die middag een afspraak met hem te maken.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Een ander uiterste ten opzichte van het buigen voor agressie is het geven van een tegenreactie op 

agressie. De noodzaak van zelfbeheersing gaat op dat moment verloren en er wordt ingegaan op de 

agressie-uitingen van een klant. Medewerkers beseffen zich echter dat dit de agressie van een klant 

kan versterken en keuren deze reactievorm dan ook af. 

 

“Een klant was al meerdere keren hier geweest, bij verschillende personen. Hij kwam toen op een gegeven 
moment bij mij. Ik vroeg hem iets en hij ging helemaal door het lint. Ik ging echt in op zijn agressie, dat is mijn 
fout geweest. Ik kon er gewoon niet tegen dat hij mij zo behandelde, hij schold me uit voor slet. Ik ging erop 
in. Het was voor mij echt een soort waas en ik kan me niet precies voor de geest halen hoe ik reageerde. Ik 
weet wel dat ik erop in ging: ‘Waarom scheld je mij uit? Ik heb jou toch niets gedaan?’ Het ging heel snel. Het 
zijn secondes. Van normaal naar heel agressief. Hij haalde echt uit met zijn arm en toen werd er door de 
bewaking ingegrepen.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 
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‘Masker op’ bij echte agressie‘Masker op’ bij echte agressie‘Masker op’ bij echte agressie‘Masker op’ bij echte agressie    

 

Uit bovenstaand onderwerp is gebleken dat mogelijke reacties van CWI-medewerkers op bepaald 

klantgedrag voort kunnen komen uit angstgevoelens in relatie tot onveiligheid, agressie en geweld. 

Het meer of minder angstig zijn kan liggen in het karakter van het individu, maar het gevoel van angst 

kan ook gebaseerd zijn op negatieve ervaringen die een persoon in het verleden heeft opgedaan. 

Wanneer medewerkers gevraagd wordt naar hun ervaringen met agressie en geweld op de werkvloer 

van het CWI, blijkt dat allen iets hebben meegemaakt op dit vlak als slachtoffer of als ooggetuige. 

Deze ervaringen kunnen van invloed zijn op de handelingen en gedragingen van medewerkers in het 

directe klantcontact. Voordat verder op deze handelingen wordt ingegaan, zal eerst worden gekeken 

naar de ervaringen van agressie en geweld die medewerkers tijdens hun werk bij het CWI hebben 

opgedaan.  

Hoewel iedere CWI-medewerker aangeeft ervaring te hebben met agressie en geweld op het 

werk, zijn er onderling verschillen te ontdekken in het soort agressie en geweld waar zij mee 

geconfronteerd zijn. Ook het aantal confrontaties dat op hen af is gekomen verschilt onderling. Alle 

medewerkers hebben ervaring met verbaal agressief klantgedrag als schreeuwen, dreigen, schelden 

en beledigen, maar sommigen hebben daarnaast non-verbale agressie meegemaakt als het gooien 

met spullen en fysieke intimidatie.  

 

“Ik heb ervaring met agressie. Tot en met het gooien. Maar dat gooien was niet naar mij. Het kwam wel door 
het gesprek en de klant zei erbij: ‘En nu ga ik gooien, maar ik gooi het niet tegen jou.’ En hij gooide het tegen 
een deur. De deur was stuk en de stoel was stuk.” 
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 

 

In een enkel geval blijkt de rol van ooggetuige te zijn overgegaan in het actief helpen beschermen van 

een collega die slachtoffer werd van agressief klantgedrag: 

 

“In het geval van agressie zou ik denk ik sowieso de beveiliging het werk laten doen, want die zijn daarvoor 
aangesteld. Maar als ik daaraan op de een of andere manier echt een bijdrage kan leveren, dan zou ik dat 
zeker doen. Dat heb ik toen ook echt met een collega gedaan, want ik heb de collega toen weggehaald.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Voor het meer of minder beangstig ervaren van ongewenst klantgedrag, is het voor medewerkers 

vooral van belang of de agressie zich op hen als persoon richt of op hen als medewerkers en dus als 

vertegenwoordigers van de organisatie CWI. Het ongewenste klantgedrag wordt namelijk als minder 

beangstigend ervaren wanneer de klant zijn frustraties ten opzichte van de organisatie uit. Het lijkt of 

medewerkers meer angst ervaren als de agressie zich richt op de persoon die achter hun rol van CWI-

medewerker schuilgaat. Zo geeft een zojuist geciteerde medewerker aan dat het gooien van een 

object niet op de persoon van de medewerker was gericht en verteld hierbij: 

 

“Ik was niet bang, omdat het overduidelijk uit opgekropte onmacht voortkwam. Dus het was misschien 
extreem in de uiting, maar ik ben wel eens banger geweest van een insinuerende opmerking. Bijvoorbeeld 
een week na het incident in Zeist, kwam een klant die vroeg hoe het met mijn collega in Zeist was. Hij zei dit 
niet onvriendelijk, maar het insinueert natuurlijk van alles.” 
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 
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Het komt zelfs voor dat een enkele CWI-medewerker zijn rol als vertegenwoordiger inzet om de 

agressie van een klant te sussen. De medewerkers verschuilt zich dan dus achter de organisatie en 

soms schuift hij of zij zelfs de schuld af op de werkprocedures om redenen van zelfbescherming. 

 

“Ik probeer klanten rustig te houden door toch te proberen het contact met hen te houden en door iemand te 
laten voelen dat het geen zin heeft om die agressie op de persoon af te uiten. Wij zijn ook maar een spilletje 
in de grotere radar.” 
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 

 

Aansluitend op het eerder genoemde belang van zelfbeheersing door CWI-medewerkers in hun 

omgang met lastige klanten, proberen zij eveneens hun angst en andere emoties de baas te zijn die zij 

eventueel tijdens directe klantcontacten ervaren. Het is voor de meeste medewerkers zaak om hun 

innerlijke gevoelens niet zichtbaar te uiten, omdat klanten dan het gevoel kunnen krijgen dat zij de 

macht hebben over de medewerkers. Medewerkers zetten dan ook als het ware een masker op om 

zichzelf te beschermen tegen agressie en geweld. 

 

“Als je laat zien dat je angstig bent, dan heeft zo iemand natuurlijk door dat hij macht over je heeft en dan kan 
het escaleren.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

Het innerlijk leven moet ook worden onderdrukt om te voorkomen dat klanten het gevoel krijgen niet 

serieus te worden genomen waardoor juist frustratiegevoelens bij klanten kunnen worden 

aangewakkerd.  

CWI-medewerkers moeten dus de grenzen van hun innerlijk leven bewaken om het behoud 

van een functionerend klantcontact én om de dienstverlening voort te kunnen zetten. Ook al voelt een 

CWI-medewerker van binnen geen begrip voor een klant, dan toch moet hij of zij dit verborgen zien te 

houden om het vertrouwen van de klant te winnen in het voordeel van het werkproces.  

 

“Mensen die zich op een manier gedragen tot bedreiging aan toe, daar kan ik om heel eerlijk te zijn nooit 
100% begrip voor hebben. Maar je moet op een bepaalde manier dingen overbrengen om vertrouwen te 
winnen en dingen bespreekbaar te kunnen maken. Dat is in je eigen voordeel, maar uiteindelijk ook voor de 
klant.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

Soms blijkt het echter lastig te zijn om bepaalde gevoelens, met name angstgevoelens, te 

onderdrukken. Toch heeft de waarde die wordt gehecht aan de beheersing van het innerlijk 

gevoelsleven prioriteit voor de medewerkers in het klantcontact, hoe moeilijk dit soms ook blijkt te zijn. 

 

“Als een klant mij een ongemakkelijk gevoel geeft, voel ik mij heel onzeker. Ik vraag me dan wel af hoe ik mij 
uit die situatie kan redden. Je probeert dan je gevoel te onderdrukken, maar ik denk dat de klant toch wel ziet 
dat je je wat ongemakkelijker voelt.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 

 

Dat de innerlijke gevoelens niet aan de klant moeten worden getoond, wordt ook beaamd door de 

beveiligingsbeambte van het CWI: 
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“Zodra je naar beneden kijkt, en je dus eigenlijk gaat verlagen, heeft de klant je te pakken. Je moet altijd gelijk 
blijven met de klant, ook al wordt de klant kwaad. Ik heb het namelijk meegemaakt dat een klantmanager 
naar beneden ging kijken en lager ging zitten, toen was de klant heer en meester over haar.” 
(Beveiligingsbeambte, 14-05-’07) 

 

Dat de medewerkers onderling verschillende angstniveaus hebben, kan van invloed zijn op de wijze 

waarop zij op klantgedrag reageren en in welke mate zij dit tolereren. Wanneer zij het klantgedrag niet 

langer accepteren gebruiken zij hun relationele competenties om aan te voelen welke aanpak en 

benadering er per individuele klant nodig is om agressieve gedragingen een halt toe te roepen of om 

het klantcontact te staken.  

 

5.3.35.3.35.3.35.3.3    Wat als er echt iets gebeurt?Wat als er echt iets gebeurt?Wat als er echt iets gebeurt?Wat als er echt iets gebeurt?    

 

Tot nu toe heeft de analyse van een deel van de organisatiecultuur van het CWI Utrecht-Zuid 

spanningen onthult waar de CWI-medewerkers, de MT-leden en de extern aangetrokken werknemers 

in het dagelijks werkleven mee om moeten gaan. Dit heeft ons als lezer het inzicht opgeleverd dat de 

organisatieleden zich professioneel staande moeten houden binnen een soms erg turbulente 

werkomgeving. In subparagraaf 5.3.1 ‘Een werkrelatie onder druk: Een veelheid aan verwachtingen’ is 

duidelijk geworden dat van CWI-medewerkers wordt verlangd dat zij onder variabele invloedsfactoren 

als werkdruk, klantendruk en organisatiedruk, grenzen stellen om de belangen van de groeperingen 

binnen de eerder omschreven driehoeksverhouding te waarborgen. Echter, het trekken van vaste 

grenslijnen is voor de medewerkers zeer lastig gebleken, omdat zij algemene regelgeving op 

individuele gevallen moeten toepassen en elke medewerker doet dit naar zijn of haar persoonlijke 

inzicht. De grenzen van de individuele medewerkers onderling kunnen daardoor sterk verschillen, wat 

in sommige gevallen kan leiden tot een inconsequente behandeling van klanten, ook waar het gaat om 

klanten die zich agressief of gewelddadig gedragen, zoals in subparagraaf 5.3.2 ‘Grenzen stellen’ naar 

voren is gekomen. Met de verschillende pressies die zich in de organisatieomgeving afspelen en de 

moeilijkheden die zich binnen de interne onderlinge verhoudingen voordoen daarbij genomen, is het 

niet verwonderlijk dat binnen een dergelijk  spanningsveld situaties kunnen ontstaan waarbij het 

klantcontact daadwerkelijk tot een escalatie komt. 

We zijn nu dan ook aangekomen bij de vraag naar wat er werkelijk gebeurt in de praktijk op de 

werkvloer als CWI-medewerkers agressief en gewelddadig klantgedrag zouden moeten hanteren. Om 

hierop een antwoord te geven, zal in deze subparagraaf nader worden ingegaan op de wijze waarop 

medewerkers in het verleden daadwerkelijk zijn omgegaan met agressie en geweld en wat hun 

reacties zijn in de alledaagse praktijk zijn als zijzelf of hun collega’s met agressieve uitingen door 

klanten worden geconfronteerd. Dit zal worden uitgewerkt binnen het onderwerp ‘De hantering van 

agressie en geweld op de werkvloer van het CWI Utrecht-Zuid’. Vervolgens zal binnen het onderwerp 

‘Omgaan met de fysieke maatregelen en het protocol’ nader worden ingegaan op de visies van de 

medewerkers, MT-leden en externe medewerkers met betrekking tot hun omgang met veiligheid, 

agressie en geweld. Tot slot zal het onderwerp ‘Intensievere samenwerking binnen het 

bedrijfsverzamelgebouw’ aandacht besteden aan de gedachten van de organisatieleden over de 

oorzaken en aanpak van agressie en geweld binnen het bedrijfsverzamelgebouw Utrecht-Zuid en 

wordt hierbij inzicht geboden in hun suggesties en ideeën ter reductie van agressie en geweld.  
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De hantering van agressie en geweld op de werkvloer van het CWI UtrechtDe hantering van agressie en geweld op de werkvloer van het CWI UtrechtDe hantering van agressie en geweld op de werkvloer van het CWI UtrechtDe hantering van agressie en geweld op de werkvloer van het CWI Utrecht----ZuidZuidZuidZuid    

 

In de ‘Introductie’ van dit hoofdstuk is een CWI-medewerker geciteerd die de hoop uitspreekt als 

reddende engel op te treden wanneer zich een agressie-incident voordoet. Deze medewerker erkent 

echter tegelijkertijd dat deze voorstelling hoogstwaarschijnlijk niet in de werkelijkheid zal plaatsvinden, 

omdat volgens hem de mens geneigd is in bedreigende situaties terug te vallen op diens primitieve 

overlevingsinstinct en dit kan verschillende reacties oproepen. Voor CWI-medewerkers geldt dat, 

wanneer zij echt worden geconfronteerd met agressief of gewelddadig klantgedrag, ook zij onderling 

verschillende reacties vertonen. Hoewel alle medewerkers beamen dat kalmte en zelfbeheersing van 

groot belang zijn wanneer een klant zich agressief jegens hen uit, geven zij toe dat dit niet altijd 

mogelijk is door de emoties en angsten die hun reacties gaan overheersen. Eén van die reacties kan 

zijn dat men als het ware verstijfd raakt en passief wordt zodra zij agressie of geweld van klanten 

ondervinden.  

 

“Ik liep op mijn gemak met een collega naar buiten en toen viel de klant ons aan. We hebben eigenlijk op dat 
moment geen woord gezegd, we bleven hem allebei verstijfd aankijken.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

“Achteraf vroeg ik me af of ik niet beter weg had kunnen lopen of had moeten zeggen dat ik zo geen gesprek 
aanga. Dat heb ik dus niet gedaan. De reden daarvoor is dat het je op zo’n moment overvalt en ik wist niet 
hoe ik moest reageren. Je wordt er eigenlijk een beetje passief van, tenminste dat werd ik ervan.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Een reactie die hier tegenover staat is het geven van een geladen tegenreactie naar de klant toe of 

door in te gaan op de agressie van een klant, dit kan volgens medewerkers namelijk een averechts 

effect opleveren en de agressie doen toenemen. 

 

“Wanneer een klant al zo geladen binnenkomt of als er tijdens een gesprek dingen worden gezegd die bij de 
collega niet prettig overkomen, dan is het vooral in mijn ogen niet goed om zelf ook geladen te reageren. Dat 
gebeurt soms wel, wat natuurlijk een menselijke reactie is, maar dan kan het gesprek een verkeerde kant 
opgaan.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

Er zijn ook medewerkers die aangeven niet alleen vanuit een persoonlijk gevoel reageren, maar 

zeggen hun omgang met agressie en geweld ook te baseren op de voorschriften zoals deze in het 

agressieprotocol staan. Een manier om te handelen die in het agressieprotocol staat omschreven is 

bijvoorbeeld het inschakelen externe hulp door de beveiligingsbeambte in te lichten. Het inschakelen 

van de bewaking wordt ook vaak in de praktijk toegepast.  

 

“Ik luister heel goed of het gaat escaleren. Als je dat hoort, dan ga je de bewaking erbij halen. Maar niet zelf 
ingrijpen, absoluut niet. Ik zou dat misschien wel willen, maar ik heb het nooit gedaan en nooit hoeven doen. 
Ook vanuit de organisatie is dat niet volgens het protocol. Je moet gewoon de bewaking erbij halen.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 

  

Hoewel bepaalde aspecten uit het agressieprotocol bewust worden opgevolgd, blijkt toch dat de 

meeste medewerkers in eerste instantie op hun gevoel handelen als een klantcontact dreigt te 
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escaleren. Dit gebeurt dus ondanks dat zij vaak wel op de hoogte zijn van de handelingen die het 

protocol voorschrijft. 

 

“In het protocol is naar voren gebracht welke handelingen je in het algemeen zou moeten doen, maar ik moet 
zeggen dat het eerste wat er meestal gebeurt is echt op je gevoel afgaan. Op de werkvloer wordt naar 
collega’s toe niet zozeer gehandeld volgens afspraak, maar in eerste instantie op basis van gevoel. Als het 
echt heel dreigend wordt, dan moet de bewaker erbij komen. Dan heeft hij in ieder geval zijn stappen die hij 
moet volgen, die vaststaan.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

Toch blijkt dat het inschakelen van de beveiliging bij dreiging of escalatie van een klantcontact, één 

van de handelingen te zijn die veelvuldig wordt toegepast in de praktijk en overeenstemming vertoont 

met het voorschrift uit het agressieprotocol. Hun persoonlijke gevoel is echter altijd de drijfveer achter 

hun omgang met agressie en geweld.  

Medewerkers nemen een oplettende en alerte houding aan als één van hun collega’s in een 

lastig contact met zijn of haar klant verzeild raakt en op basis van hun gevoel komen zij tot het besluit 

om de beveiligingsbeambte te alarmeren.  

 

“Als het bij collega’s misgaat, dan heb ik dat wel snel door. Dat meld ik ook, dan waarschuw ik de beveiliging. 
Dan zeg ik: ‘De klant die bij die collega zit, gedraagt zich een beetje raar.’ Of de beveiligingsbeambte daar 
rekening mee wil houden. Dan merk je ook meteen dat hij langs loopt en het in de gaten houdt. Wat dat 
betreft hebben we een goede beveiligingsbeambte.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07) 

 

Door het handelen op gevoel leidend te laten zijn, kunnen de reacties van medewerkers op en hun 

omgang met agressie en geweld onderling van elkaar verschillen. Zoals eerder aangegeven blijken de 

CWI-medewerkers verschillende tolerantiegrenzen te hebben en dat er dat er sprake is van onderling 

verschillende belevingen van angst. Daarnaast kunnen ook de in het verleden opgedane ervaringen 

met agressie en geweld in klantcontacten ertoe bijdragen dat medewerkers voor hun gevoel meer 

bestand zijn geworden tegen ongewenste klantgedrag. Sommige medewerkers zijn namelijk van 

mening dat zij dankzij hun ervaringen met klanten, beter in staat zijn om klantgedrag in te schatten. 

Daardoor hebben zij het idee verkregen dat zij mogelijke uitingen van agressie in het klantcontact 

steeds beter onder controle hebben.  

 

“Het is zo dat je er niet meer van schrikt. Dan heb ik het wel over de gevallen die niet extreem uit de hand 
lopen, maar over agressie die gewoon voorkomt. Wat ik merk is dat het uiteindelijk toch wel vaak lukt om 
weer uit zo’n situatie te komen, wat vaak ook een bepaalde voldoening geeft. Je ontdekt dan dat je steeds 
beter ermee om kan gaan. Het brengt me dus niet meteen in een situatie dat ik angstig wordt of in paniek 
raak, maar je probeert er steeds makkelijker mee om te gaan.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

Het gegeven dat sommige CWI-medewerkers in hun beleving goed met agressie en geweld om 

kunnen gaan en zelfs over vaardigheden beschikken om agressie bij klanten weg te nemen, kan hen 

gevoelens van zekerheid en veiligheid bieden op de werkvloer binnen het CWI Utrecht-Zuid.  

Echter, één van de belangrijkste aspecten waardoor het veiligheidsgevoel van de CWI-

medewerkers wordt bevorderd, is de directe aanwezigheid van hun collega’s op de werkvloer en de 

aanwezigheid van een goed functionerende beveiligingsbeambte. Zij zien de aanwezigheid van hen 

als een controlemechanisme die in actie komt als klanten zich agressief gedragen. Medewerkers 
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vertrouwen op de alertheid en op de proactieve houding van hun collega’s en van de 

beveiligingsbeambte wanneer zij te maken hebben met lastige of agressieve klanten. Deze alertheid 

wordt mede mogelijk gemaakt door de open inrichting van de werkomgeving. Op de vraag aan een 

medewerker of deze het gevoel heeft dat collega’s voor deze persoon klaarstaan als zich een lastig 

klantcontact voordoet, antwoordt de medewerker: 

 

“Ja, absoluut. Het gevoel is wederzijds, want op het moment dat ik in gesprek ben en ik hoor dat er bij een 
collega een klant zit die heel luidruchtig en vervelend doet, dat je al veel alerter om je heen kijkt en nagaat of 
alles wel goed gaat. Dat is ook het voordeel van zo’n open ruimte, je hoort en ziet alles. Op het moment dat je 
merkt dat het niet goed gaat, ga ik al doen wat ik kan doen. Of de receptie inlichten, of iets anders. En 
andersom is dat gevoel ook heel sterk bij mij vanuit de collega’s.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

Een enkele medewerker geeft zelfs aan preventief in te spelen op het voorkomen van een mogelijke 

wrijving tussen medewerkers en hun klanten. Deze persoon tracht dit te doen door extra alert te zijn 

tijdens een klantcontact waar een medewerker en diens klant met botsende karakters worden 

geconfronteerd of door op basis van dergelijke karakterverschillen geen afspraak tussen een bepaalde 

collega en een bepaalde klant in te plannen.   

 

“Als een collega iemand ophaalt en ik heb die klant wel eens eerder gesproken, kan ik denken dat het wel 
eens mis zou kunnen gaan bij die collega omdat dat persoonlijkheden zijn waarvan ik denk dat het niet lekker 
loopt. Als ik dat zie of als ik de klant zelf heb gesproken, waardoor ik weet dat het mis kan gaan, dan houd ik 
het ook wel in de gaten.” 
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 

 

“Als je het idee hebt dat een contact tussen een klant en een collega gaat wringen, dan ga ik een andere 
collega voor dat klantcontact zoeken.” 
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 

 

Daarnaast blijkt de alertheid van medewerkers te worden gestimuleerd door de gehorigheid op de 

werkvloer. De werkvloer is dus zo ingericht dat alle medewerkers snel worden gealarmeerd als een 

collega wordt geconfronteerd met lastig of ongewenst klantgedrag doordat er bijvoorbeeld sprake is 

van stemverheffing. De alertheid van collega’s die hierdoor wordt opgewekt, zorgt ervoor dat zij tot 

adequaat handelen kunnen overgaan mocht het klantcontact escaleren. Medewerkers leggen zelf ook  

een relatie tussen de open inrichting en de alertheid van hun collega’s, wat hen een veiliger gevoel 

oplevert.  

 

“Het voordeel van een open ruimte voor mijn collega’s is dat zij zich niet bedreigd voelen. In het geval er iets 
zou gebeuren, een bedreiging, kunnen er gewoon een aantal collega’s snel ter plaatse zijn. Dat voelt weer 
meer veilig.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07) 

 

De meeste medewerkers hebben ook echt kunnen ervaren dat hun collega’s opvang en ondersteuning 

bieden als er daadwerkelijk een lastig, agressief getint, klantcontact is voorgevallen. Hieruit kan 

worden opgemaakt dat de onderlinge collegiale steun en het wederzijds vertrouwen in elkaar, een 

zeer belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheidsbeleving van de individuele CWI-medewerkers.  

Tevens wordt het gevoel van veiligheid bevorderd door de aanwezigheid van de 

beveiligingsbeambte. Zijn inzet wordt door vrijwel alle CWI-medewerkers geprezen, omdat deze 
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persoon in hun ogen een belangrijke bijdrage levert aan de reductie van agressie binnen de CWI-

vestiging. Vanuit het perspectief van medewerkers treedt de beveiligingsbeambte preventief en 

proactief op, waardoor wordt voorkomen dat klantcontacten in agressiviteit en/of geweld uitmonden. 

Daarnaast werken medewerkers en de beveiligingsbeambte samen in de zin dat zij beide het initiatief 

nemen om elkaar te waarschuwen voor de komst of de aanwezigheid van lastige klanten. Dankzij 

deze waarschuwingen kunnen de CWI-medewerkers bij binnenkomst van een klant of tijdens het 

klantcontact anticiperen op het klantgedrag. Zij hebben daarbij vertrouwen in de handelwijze van hun 

collega’s als het gaat om de hantering van agressief klantgedrag. 

 

 “We hebben hier hele goede beveiliging. We hebben oog voor elkaar als we op de beursvloer zitten. 
Iedereen beschikt over competenties om agressie in goede banen te leiden.” 
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 

 

Omgaan met de fysieke maatregelen en het protocolOmgaan met de fysieke maatregelen en het protocolOmgaan met de fysieke maatregelen en het protocolOmgaan met de fysieke maatregelen en het protocol    

 

Gesteld kan worden dat medewerkers zich over het algemeen veilig voelen op de werkvloer door de 

alertheid, oplettendheid en steun van collega’s en door de aanwezigheid en het functioneren van de 

beveiligingsbeambte, maar ook de open inrichting van de werkruimte speelt een belangrijke rol in de 

bevordering van het veiligheidsgevoel. Overeenkomstig dit beeld blijkt uit de gehouden interviews dat 

de medewerkers over het algemeen zeer tevreden zijn over de zorg voor veiligheid en maatregelen 

tegen agressie en geweld die door de interne organisatie van het CWI wordt geleverd.  

Wat betreft de invoering van veiligheidsmaatregelen, zoals de plaatsing van alarmknoppen 

onder de bureaus van de medewerkers, geven medewerkers aan bovenal de inzet van de organisatie 

te waarderen. Wat betreft de maatregel zelf, zoals een alarmknop, bestaat er bij sommigen nog wel 

onzekerheid over de daadwerkelijke ingebruikname ervan bij incidenten.  

 

“Het is fijn dat we alarmknoppen hebben, maar de vraag is natuurlijk, omdat je er niet gewend bent ermee om 
te gaan als je wat meemaakt, of je er dan wel aan zal denken. ‘Waar is dat knopje nou?’ De vraag is of je er 
gebruik van gaat maken of dat je het helemaal vergeet.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07) 

 

Maatregelen tegen agressie en geweld worden dus positief op de werkvloer ontvangen, maar er blijkt 

soms meer nodig te zijn om het ook werkelijk te laten werken. Daarnaast wordt er door de werkvloer 

ook positief gekeken naar de aanwezigheid van een agressieprotocol, maar hier is echter een 

kritiekpunt naar voren gekomen aangaande de bespreking van het agressieprotocol tijdens het 

werkoverleg. Dit werd door een medewerker namelijk als te vluchtig en oppervlakkig ervaren, 

waardoor er geen tijd werd vrij gemaakt om gezamenlijk echt even een moment stil te staan bij de 

voorschriften en de betekenis hiervan voor de aanpak van agressie en geweld. 

 

“Het agressieprotocol is één keer globaal even doorgenomen. Dat moesten we eerst allemaal thuis 
doornemen en tijdens de vergadering werd het even snel besproken. Zo van: Lees het maar even in en stel 
maar vragen als je iets wilt weten. Ik vond dat er heel luchtig mee om werd gegaan. Misschien ervaren 
collega’s, die minder met agressie te maken hebben, het niet zo.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 
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Daarnaast vinden sommige medewerkers over het algemeen dat er binnen de organisatie meer 

aandacht  zou kunnen worden besteed aan het bespreken van thema’s als ‘veiligheid’, ‘agressie’ en 

‘geweld’. Dit zou een bijdrage kunnen leveren aan het op peil houden van het agressiebewustzijn van 

medewerkers.  

 

“Ik hoop dat het thema ‘veiligheid’ wel wat meer gaat leven in de organisatie. We hebben wel een keer een 
agressieprotocol gekregen tijdens een overleg, maar dat is toen meer gedefinieerd als: Lees het maar even 
door. Ik kan me niet herinneren dat daar heel veel aandacht aan is besteed. Ik denk dus wel dat mensen in 
ieder geval goed voorbereid moeten zijn op agressie en geweld. Ik vraag me af of dat het geval is.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Het meer bespreekbaar maken van deze thema’s zou de uitwisseling van informatie tussen 

medewerker en managementniveau kunnen bevorderen. Echter, met de bespreking van het eerste 

thema ‘Onderlinge verhouding’ is naar voren gekomen dat het management en de medewerkers er 

een verschillende mening op na houden wat betreft de ruimte die wordt geboden voor de input van 

medewerkers. Zo is gebleken dat een lid van het managementteam vindt dat de werkvloer te weinig in 

actie komt tijdens overlegbijeenkomsten, terwijl er op het medewerkerniveau geluiden te horen zijn dat 

de werkvloer onvoldoende wordt gehoord op managementniveau. Ook wat betreft hun visies over 

agressie en geweld op het werk, zijn sommige medewerkers van mening dat de informatie van de 

werkvloer onvoldoende door het management wordt opgepikt. 

 

“Wij zijn degenen die bepaalde dingen meemaken op de werkvloer en constateren. Als manager zijnde zit je 
toch wat verder van de uitvoering af. Dus ik denk dat als zij aan informatie willen komen, dat zij in ieder geval 
bij de medewerkers moeten zijn. In die zin is het denk ik goed om ook op dit onderwerp de medewerkers erbij 
te betrekken.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Kortom, er bestaat nog een bepaalde behoefte onder medewerkers om ‘agressie’ en ‘geweld’ intern 

meer bespreekbaar te maken, waardoor de thema’s een prominentere rol in de organisatiecultuur 

kunnen krijgen. 

 

“Ik vind dat er een keer over het thema ‘agressie’ gepraat moet worden. Ook met collega’s: zeggen wat je 
ervan vindt, wat je onder agressie verstaat, wat je stoort en waar we aan zouden kunnen werken.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 

 

Ondanks dat sommige medewerkers aangeven dat de organisatie de positionering van ‘agressie’ en 

‘geweld’ zou kunnen versterken, blijkt toch dat het merendeel van de medewerkers van mening is dat 

de organisatie op een goede wijze omgaat met agressie en geweld en ook de nodige middelen en 

maatregelen hiervoor levert. Zo biedt het CWI de mogelijkheid aan medewerkers om 

‘agressiereductie’-trainingen te volgen. Het is hierbij wel de bedoeling dat medewerkers zelf het 

initiatief moeten nemen om zich voor deze training aan te melden. De medewerkers die aan de 

training hebben deelgenomen bevestigen dat dit hen positief resultaat heeft opgeleverd.  

 

“Ik moet zeggen dat het een hele prettige training is. Je krijgt toch wel tips waar je wat aan hebt. Wat vooral 
ook heel prettig was, was dat er een trainer is die als acteur optreedt en situaties zodanig naspeelt dat het 
echt lijkt. Daarbij kun je dus gewoon in een veilige omgeving oefenen. Die acteur zat zo goed in zijn vak, dat 
hij precies reageerde zoals klanten dat doen. Op het moment dat je niet goed handelt, dan zie je dat dus aan 
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het gedrag van de acteur. Handel je goed, dan gaat de acteur daar ook op in. Zo kon je heel goed oefenen 
hoe je het best met dat soort situaties om kunt gaan.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07)  
 

Echter, niet alle medewerkers hebben aan deze training deelgenomen omdat zij de werking ervan in 

twijfel trekken of ervan uitgaan dat de praktijk de beste leerschool is voor hoe zij om moeten gaan met 

agressie en geweld. Zoals vermeld zijn CWI-medewerkers zelf verantwoordelijk voor het wel of niet 

deelnemen aan een dergelijke training en het MT is van mening dat de medewerkers er dus ook zelf 

zorg voor moeten dragen om de training te volgen. 

 

“Ik vind dat iedereen die hier werkt ook een training moet hebben gevolgd. Ik denk wel dat het de eigen 
verantwoordelijkheid van een ieder is om daaraan deel te nemen. Iedereen ziet op Intranet welke cursussen 
er zijn en dan denk ik dat iedereen zelf maar moet aangeven wat hij of zij van belang vindt om te volgen. Het 
zijn allemaal HBO-ers, dus moet iedereen er ook zelf achteraan kunnen gaan.” 
(MT-lid, 04-06-’07) 
 

“Er wordt van bovenaf gezegd dat het goed is om te doen, dat het een leuke training is geworden en dat je er 
echt wat van opsteekt. Maar dit gebeurt niet op een dwingende manier.” 
(CWI-adviseur, 25-05-’07) 

 

Al met al kan worden vastgesteld dat het management zeker aandacht schenkt aan de bevordering 

van veiligheid voor de CWI-medewerkers op de werkvloer door de invoering van 

veiligheidsmaatregelen, de opstelling en introductie van het agressieprotocol en het aanbieden van 

een ‘agressiereductie’-training. Medewerkers kunnen de aandacht die van bovenaf aan de aanpak van 

agressie en geweld wordt geschonken, grotendeels waarderen, maar zij geven ook aan dat het 

management zich meer zou in kunnen zetten om ‘veiligheid’, ‘agressie’ en ‘geweld’ tot echt levende 

thema’s in de organisatie te maken. Ondanks dit aandachtspunt zijn de medewerkers over het 

algemeen van mening dat de organisatie voldoende energie steekt in de zorg voor veiligheid van de 

medewerkers. 

 

“Ik denk dat er voldoende door de organisatie is gedaan. Meer dan dit wordt een beetje overdreven. Ik denk 
het voldoende aandacht heeft gekregen.” 
(CWI-adviseur, 15-06-’07) 

 

Intensievere samenwerking binnen heIntensievere samenwerking binnen heIntensievere samenwerking binnen heIntensievere samenwerking binnen het bedrijfsverzamelgebouwt bedrijfsverzamelgebouwt bedrijfsverzamelgebouwt bedrijfsverzamelgebouw    

 

Dat de CWI-medewerkers te kennen geven dat zij zich voor het overgrote deel veilig voelen op de 

werkvloer van het CWI, vestiging Utrecht-Zuid, wil nog niet zeggen dat er geen zaken spelen die in 

hun ogen verbeterd kunnen worden om een nog veiligere werkomgeving te realiseren. Ook de MT-

leden zien in dat er ruimte is voor verbetering van de veiligheid van medewerkers. Zowel de 

medewerkers als de MT-leden delen op dit vlak de mening dat vooral bij de Sociale Dienst, een 

ketenpartner van het CWI die is gevestigd in het bedrijfsverzamelgebouw (BVG), de meeste 

agressieve klantgevallen vandaan komen. De Sociale Dienst bevindt zich in het BVG op de eerste 

verdieping en de directe klantcontacten van het CWI en het UWV vinden plaats op de begane grond. 

Het UWV heeft twee medewerkers die direct klantcontact voeren en hierbij op de werkvloer van het 

CWI zitten. 
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Eén van de agressieproblemen die de organisatieleden van het CWI zien ontstaan bij de 

Sociale Dienst, hebben te maken met het feit dat deze organisatie niet direct toegankelijk is voor haar 

klanten wegens een beveiligd toegangssysteem. Daardoor zijn de klanten van de Sociale Dienst 

afhankelijk van diens medewerkers die kunnen besluiten hen wel of geen toegang te verlenen. Indien 

een klant de toegang tot de Sociale Dienst wordt geweigerd, kunnen mogelijke frustratiegevoelens bij 

de klant worden opgewekt. 

 

“Vanuit de Sociale Dienst zitten ze allemaal boven keurig hun werk te doen. Maar op het moment dat een 
klant boos is, en dat hebben we meerdere malen meegemaakt, dan is een van de consulenten van de 
Sociale Dienst niet bereid om naar beneden te komen en de klant te woord te staan. Op het moment dat de 
klant zich niet begrepen voelt of dat niemand hem of haar te woord wil staan, dan is de kans groot dat de 
klant doordraait.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

De benaderingswijze van de Sociale Dienst naar haar klanten kan in sommige gevallen tot agressie 

leiden bij deze mensen. Het gevolg hiervan is dat klanten deze frustratiegevoelens of agressiviteit niet 

bij de Sociale Dienst kunnen uiten en dit dan maar bij het CWI of de receptie doen. De gevolgen die de 

CWI-medewerkers en de medewerkers van de receptie van de handelwijze van de Sociale Dienst 

kunnen ondervinden, levert logischerwijs een mate van irritatie bij hen op. 

 

“Mensen van de Sociale Dienst durven de confrontatie niet aan te gaan. De beveiligingsbeambte zit daar dan 
tussen, die vangt alle klappen op waar hij natuurlijk ook niet blij mee is. Ze zitten natuurlijk lekker veilig 
boven, want er zit een deur tussen die beveiligd is. De kans is dan natuurlijk groot dat het op ons bordje 
terecht komt.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

Als we gaan kijken naar de samenwerking waarnaar wordt gestreefd binnen de SUWI-keten, dan zien 

we ook dat daarin verwarring, frustraties en mogelijk agressie bij klanten kan ontstaan. De beoogde 

samenwerking verloopt namelijk niet altijd zoals dat formeel is voorgesteld. Het komt voor dat klanten 

van de ene organisatie naar de andere worden doorverwezen, zonder dat zij daardoor de 

dienstverlening krijgen die ze nodig hebben. Het probleem waarbij klanten van het zogenoemde 

‘kastje-naar-de-muur’ worden toegestuurd, wordt door CWI-medewerkers als een mogelijke frustratie- 

en agressiebron aangewezen. Het kan er uiteindelijk toe leiden dat deze frustraties worden 

afgereageerd op de medewerkers in het BVG en dan met name op de CWI-medewerkers, omdat alle 

doorverwijzingen via het CWI verlopen. 

 

“Het gevoel van klanten dat ze van het kastje-naar-de-muur worden gestuurd omdat wij met verschillende 
partners werken, is voor de klanten verwarrend. Er zijn ketenpartners die heel vaak hun klanten niet te woord 
staan en vanuit hen worden klanten vaak naar ons doorgestuurd. Dus als het UWV klanten doorstuurt naar 
de Sociale Dienst, moeten zij eerst bij het CWI langs. Dus dan krijgen wij de klanten die voor een 
ketenpartner zijn bedoeld. Het CWI is namelijk de eerste schakel in dit ketenverband en alles loopt via ons. 
Die boosheid en agressie is dus niet voor ons bedoeld, want wij hebben niks te zeggen over het geld en de 
uitkeringen. De ketenpartners sturen dus klanten naar ons toe voor allerlei zaken waar wij niks mee kunnen. 
Dat roept agressie op, ik heb dat vaak meegemaakt.” 
(CWI-medewerker, 09-05-’07) 

 

Om de agressie bij klanten van de ketenpartners te verminderen, zijn zowel de CWI-medewerkers als 

de MT-leden voorstanders van een intensievere samenwerking tussen de ketenpartners binnen het 

BVG. Deze intensievere samenwerking zou volgens hen verkregen kunnen worden door de 
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aanwezigheid van een of meerdere werknemers van de Sociale Dienst op de begane grond van het 

BVG Utrecht-Zuid. Op die manier is er voor de klanten van elke organisatie uit het ketenverband een 

direct aanspreekpunt aanwezig en direct bereikbaar.  

 

“Ze moeten eigenlijk iemand permanent hier beneden hebben zitten. Ze komen wel vaak naar beneden hoor, 
maar als het om agressie gaat, dan komen ze vaak niet. Ze willen niet, hebben geen tijd of geen zin.” 
(MT-lid, 30-05-’07) 

 

Een intensievere samenwerking tussen de ketenpartners kan volgens een MT-lid er ook toe leiden dat 

de communicatie en informatie-uitwisseling tussen het CWI, de Sociale Dienst en het UWV wordt 

verbeterd. Dit kan ook voor de aanpak van agressie en geweld positieve gevolgen hebben, omdat 

door een intensievere samenwerking ‘Bedrijfsverzamelgebouw-breed’ één grens kan worden 

getrokken tegen agressie en geweld. 

 

“Je kunt dan ook samen één lijn trekken, je wordt dan niet meer tegen elkaar uitgespeeld. Bij de ene 
organisatie worden vage beloften gedaan, die de andere organisatie niet wilt nakomen. Dat soort dingen 
voorkom je allemaal. Je kunt er veel mee opvangen. Maar je kunt niet alles voorkomen.” 
(MT-lid, 30-05-’07) 

 

“Op het moment dat zolang er verschillende organisaties in een gebouw zitten, die verder weinig met elkaar 
doen en communiceren, vind ik het een ramp want het lokt agressie uit. Het is natuurlijk zo dat je met 
verschillende bedrijfsculturen zit, met verschillende benaderingen van klanten. Op het moment dat je intensief 
met elkaar samenwerkt, dan kun je heel veel opvangen. Dan is dat de winst van het zitten in een 
Bedrijfsverzamelgebouw.” 
(MT-lid, 30-05-’07) 

 

Naast de idee om een verbeterde samenwerking tussen de ketenpartners te bewerkstelligen, onder 

meer als middel om agressie en geweld vanuit klanten tegen te gaan, zijn er volgens de  

CWI-medewerkers en MT-leden tevens andere onderdelen die binnen het CWI zelf kunnen worden 

verbeterd. Zo geeft een MT-lid aan dat de huisregels voor klanten nog niet zichtbaar zijn geplaatst, 

terwijl dit wel zou moeten wil een organisatie duidelijk maken welk gedrag er wel en niet wordt 

getolereerd. Dit staat ook in de agressieprotocollen voorgeschreven, zoals is aangegeven in het 

voorgaande hoofdstuk. 

 

“De gedragsregels zijn niet zichtbaar. Terwijl ik denk dat het daar al mee begint. Dat je gewoon duidelijk 
maakt van dit tolereren wij niet. Ja, en daar zal je zo consequent mogelijk in moeten handelen. Dat is wat tot 
nu toe ook het moeilijkste is, dat consequente handelen. In de praktijk blijkt dat toch steeds weer anders te 
zijn.” 
(MT-lid, 30-05-’07) 

 

Ondanks de ideeën die medewerkers en MT-leden uitspreken ter bevordering van de 

veiligheidsbeleving onder de organisatieleden en de suggesties ter verbetering van de aanpak van 

agressie en geweld, blijkt echter uit het onderzoek dat bij beide groepen ook een sfeer van defaitisme 

aanwezig is. Sommige CWI-medewerkers geven namelijk te kennen dat er per slot van rekening nooit 

garanties voor veiligheid kunnen worden gegeven, hoeveel maatregelen er ook door het CWI en door 

het BVG genomen zullen worden.  

 

 



 110 

 “Ik denk altijd: je kan nog zoveel veiligheidsmaatregelen nemen, maar daar voorkom je het niet mee. Als 
iemand echt kwaad wil, dan doet hij of zij het wel. Dan houden dat soort dingen die persoon echt niet tegen.” 
(CWI-adviseur, 16-05-’07) 

 

“Daarnaast is het zo dat ook al trek je één lijn, ook al trek je gezamenlijk meer op, daarmee kun je niet altijd 
alles opvangen. Je moet je dat gewoon realiseren. Ik bedoel als iemand echt kwaad wil, dan kun je het niet 
tegenhouden of voorkomen.” 
(MT-lid, 30-05-’07) 

 

Een CWI-medewerker geeft dan ook aan dat het gevoel van veiligheid niet zozeer extern stuurbaar is, 

maar vooral in de mens zelf zal moeten worden gecreëerd: 

 

“We zijn er een aantal keer op gewezen om het protocol goed door te nemen, maar ik denk toch dat je meer 
dan dat niet kunt doen. Het blijft een risico en meestal moet je voor jezelf bepalen hoe je ermee omgaat. 
Want de organisatie kan heel veel regelen en doen, het belangrijkste blijft toch hoe je er zelf mee omgaat. 
Dat is hetgeen waar je wél invloed op hebt.” 
(CWI-medewerker, 23-05-’07) 

 

5.3.45.3.45.3.45.3.4    SamenvattendSamenvattendSamenvattendSamenvattend 

 

In het tweede thema ‘De klantrelatie’ is duidelijk naar voren gekomen binnen welk spanningsveld en 

onder welke druk CWI-medewerkers de kerntaak van het CWI tot uitvoering moeten brengen, waarbij 

zij een balans moeten zien te vinden om zowel tevredenheid van de organisatie, van de klanten als 

van zichzelf als professional te behalen. Factoren als de werkomgeving, de klanten, de administratieve 

taken, productiviteit en snelheid binnen een te krap tijdschema, oefenen allen een druk op de 

medewerkers uit die hun alledaagse handelen binnen het klantcontact beïnvloedt. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat niet alleen hun kennis en expertise, maar vooral de beheersing van hun relationele 

kwaliteiten als onderdeel van hun professionaliteit van groot belang is voor de medewerkers om hun 

klantcontacten in goede banen te leiden. Het toepassen van relationele competenties als 

inlevingsvermogen, het winnen van vertrouwen, een luisterend oor en begrip voor de situaties van 

klanten, levert de CWI-medewerkers zowel een persoonlijk als een organisatorisch gewin op. Vanuit 

hun persoonlijk motief trachten zij namelijk de medemens een helpende hand te bieden en vanuit hun 

professionele motief proberen zij de verkregen klantinformatie in te zetten om hun werkdoel te 

bereiken. Zelfs als zij in werkelijkheid geen begrip voor een bepaalde klant voelen of geen klik met een 

persoon hebben, proberen zij dit niet aan hen te laten merken. Redenen hiervoor zijn dat het uiten van 

negatieve gevoelens jegens klanten niet bevorderlijk is voor het werkproces, maar het niet tonen van 

persoonlijke gevoelens is voor de medewerkers ook een manier om hun individuele, 

persoonsgebonden grens te bewaken.  

Tijdens de uiteenzetting van het onderwerp ‘Grenzen stellen’ is gebleken dat het voor 

medewerkers van belang is dat hun persoonlijke grenzen niet worden overschreden en dat zij de 

balans moet zien te houden tussen ruimte voor de klant en het behouden van controle over het 

klantcontact. Tijdens dit continue balanceren tussen grenzen is het persoonlijke gevoel van 

medewerkers leidend voor hun alledaagse handelen. Op basis van hun persoonlijke gevoel bemerken 

medewerkers dat hun tolerantiegrenzen zijn bereikt of worden overschreden door klanten én of 

klantgedrag angstgevoelens opwekt. De persoonsgebonden tolerantiegrenzen en angstbelevingen 

motiveren voor een belangrijk deel de handelingen van medewerkers en hun omgang met klanten 
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tijdens het directe klantcontact. Wanneer zich situaties voordoen waarin de balans tijdens een 

klantcontact, soms tijdelijk, zoekraakt en klanten teveel ruimte en controle naar zich toe trekken, doen 

medewerkers vooral wat hun gevoel hen ingeeft. Zij kunnen besluiten eerst zelfstandig het 

klantcontact recht te trekken door hun klant op diens gedrag aan te spreken en te corrigeren. 

Medewerkers kunnen ook overgaan tot het bespreekbaar maken van een eventueel obstakel binnen 

een klantcontact om dit vervolgens uit de weg te ruimen en de dienstverlening te vervolgen. 

Gedurende deze handelingen komt het verschil in machtspositie naar boven als medewerkers hun 

controle en zeggenschap over de klantrelatie willen behouden of hervatten. Het kan echter ook 

voorkomen dat zij hun grip over het contact dreigen te verliezen. In dat geval proberen sommige 

medewerkers de klant zo snel mogelijk weg te werken. Het kan echter ook voorkomen dat 

medewerkers zwichten, ook wel buigen, voor agressief klantgedrag, waardoor de klant voordeel haalt 

uit diens ongewenste gedragingen. Klaarblijkelijk zijn de grenzen van sommigen soms te flexibel. Daar 

tegenover wordt dan ook wel kritiek geuit wat niet alleen betrekking heeft op de soms té flexibele 

grenzen van individuele medewerkers, maar ook op de soms té flexibele grenzen van de 

beveiligingsbeambte en op die van de organisatie als geheel. Maar zoals gezegd is een bepaalde 

mate van flexibiliteit onvermijdelijk, omdat algemene regels op individuele klanten moeten worden 

toegepast. 

De theoretische wens om één grenslijn te trekken is in de praktijk dus zeer lastig omdat het 

klantcontact niet in een vast kader kan worden vastgelegd en omdat de tolerantiegrenzen en 

angstgevoelens van medewerkers onderling verschillen. Hoewel in de agressieprotocollen het belang 

wordt benadrukt om één grens tegen agressie en geweld te trekken, is bij de uitwerking van het 

onderwerp ‘Wat als er echt iets gebeurt?’ gebleken dat de persoonlijke beleving van klantgedrag 

leidend is voor de manier waarop medewerkers omgaan met agressie en geweld. Sommige 

medewerkers tolereren meer dan andere en ook hun reacties op agressie en geweld blijken in de 

praktijk uiteen te lopen van passiviteit en verstijving tot het geven van een geladen tegenreactie op 

dergelijk ongewenst klantgedrag. Wat echter ook een handeling is die veelvuldig in de praktijk wordt 

toegepast en overeenkomt met het protocol, is de alerte houding van medewerkers ten opzichte van 

hun collega’s en het inschakelen en/of alarmeren van de beveiligingsbeambte . 

Het beleid wat op papier staat wordt dus aangaande sommige aspecten in de alledaagse 

praktijk toegepast. Dit komt vooral door de overeenkomst die er is tussen sommige voorgeschreven 

handelingen en het persoonlijke gevoel van medewerkers waardoor hun handelen wordt gemotiveerd. 

Dus er wordt niet zozeer op een bepaalde manier gehandeld enkel en alleen omdat dit in voorschriften 

is opgenomen. Het komt er dus op neer dat het persoonlijke gevoel van de medewerkers leidend is 

voor hun omgang met agressie en geweld op de werkvloer. Daarnaast zijn ook hun alledaagse 

handelingen mede van invloed op de wijze waarop medewerkers met agressief en gewelddadig 

klantgedrag omgaan. Iets wat bijvoorbeeld nog niet in hun vaste handelingspatronen is opgenomen, 

zoals de ingebruikneming van de alarmknoppen als vrij recent ingevoerde veiligheidsmaatregel, kan er 

dus toe leiden dat zij bepaalde veiligheidsmaatregelen (nog) niet daadwerkelijk in de praktijk 

toepassen.  

Wat echter wel deel uitmaakt van hun alledaagse handelen en ten gunste komt voor de 

omgang met agressie en geweld op de werkvloer, is de continue alertheid van medewerkers ten 
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opzichte van hun collega’s. De CWI-medewerkers blijken, mede dankzij de open inrichting van de 

werkvloer, een oplettende houding aan te nemen ten aanzien van ongewenste klantgedrag wat zich 

tijdens klantcontacten bij hun collega’s af kan spelen. Indien zij dergelijke ongewenste gedragingen 

signaleren, bijvoorbeeld op basis van stemverheffingen, dan laten medewerkers aan hun collega’s 

merken dat zij klaar staan en het contact in de gaten houden. Mocht het klantgedrag te ver gaan, dan 

waarschuwen medewerkers de beveiligingsbeambte. De aanwezigheid van collega’s, het vertrouwen 

in hun alertheid, oplettendheid en preventieve houding, kan gezien worden als één van de 

belangrijkste factoren waardoor het veiligheidsgevoel onder alle medewerkers wordt versterkt. 

Daarnaast speelt de aanwezigheid en het preventieve en proactieve optreden van de 

beveiligingsbeambte ook een zeer belangrijke rol in de beleving van veiligheid door de CWI-

medewerkers. Het vertrouwen in de eigen, persoonlijke vaardigheden van de medewerkers zelf daarbij 

genomen, bieden hen in grote mate gevoelens van veiligheid en zekerheid in de alledaagse praktijk 

van het CWI, vestiging Utrecht-Zuid.  

Wanneer wordt gekeken naar de inzet van de organisatie om in de zorg voor veiligheid van 

haar medewerkers te voorzien, wordt door vrijwel alle CWI-medewerkers waardering hiervoor 

getoond. Toch zijn er ook aandachtspunten voor de organisatie naar voren gekomen waar het gaat om 

het bespreekbaar en levendig maken van thema’s als ‘veiligheid’, ‘agressie’ en ‘geweld’. Hoewel in de 

protocollen is verduidelijkt dat de verantwoordelijkheid bij eindverantwoordelijken als de manager en/of 

leidinggevenden ligt om een klimaat te creëren waarin deze onderwerpen regelmatig aan bod komen, 

is uit het thema ‘Onderlinge verhoudingen’ gebleken dat er op medewerker en managementniveau een 

verschil in opvatting heerst over de ruimte die medewerkers voor hun eigen inbreng wordt geboden en 

die zij uit zichzelf benutten. Dit kan gevolgen hebben voor de beleving van medewerkers ten aanzien 

van de ruimte die er is voor de bespreekbaarheid van de zojuist genoemde thema’s. Er zit dus niet 

alleen een knelpunt in de interne aanspreekcultuur, maar ook in de bespreekcultuur binnen het CWI, 

vestiging Utrecht-Zuid. In relatie tot veiligheid, agressie en geweld is in ieder geval uit dit onderzoek 

gebleken dat medewerkers soms het gevoel hebben dat deze onderwerpen meer besproken zouden 

kunnen worden en dat de ‘bottom up’ informatiestroom meer kan worden gestimuleerd door het 

management.  

Ondanks de suggesties ter verbetering van het organisatieklimaat omtrent de onderwerpen 

‘veiligheid’, ‘agressie’ en ‘geweld’, zijn zowel medewerkers als leden van het managementteam het er 

gezamenlijk over eens dat volledige veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Hoeveel 

veiligheidsmaatregelen er ook door de organisatie worden ingevoerd en hoe goed de samenwerking 

tussen de ketenpartners ook zal verlopen, CWI-medewerkers en MT-leden zijn van mening dat als 

iemand echt kwaad wil, niets of niemand dit zal tegen kunnen houden. De organisatieleden van het 

CWI, vestiging Utrecht-Zuid, lijken met deze gedachtegang naadloos aan te sluiten op de visie van 

Hans Boutellier volgens wie optimale bescherming, naast de maximale vrijheid die klanten opeisen, 

een onhaalbaar streven is.  

 

 

 

 



 113 

6666    ConclusieConclusieConclusieConclusie    

    

6.16.16.16.1    IntroductieIntroductieIntroductieIntroductie    

 

Dat agressie en geweld tegen dienstverleners een fenomeen is dat inderdaad niet meer valt weg te 

denken uit onze huidige samenleving, heeft dit onderzoek eens en te meer duidelijk gemaakt. De crux 

ervan is dat er geen groter contrast bestaat in het gegeven dat mensen die hun medemens een dienst 

willen verlenen, vervolgens door hen worden bejegend met agressief en gewelddadig gedrag. Om 

dienstverlenende medewerkers dan ook te beschermen tegen agressie en geweld, zijn organisaties bij 

wet verplicht om zorg te dragen voor hun veiligheid middels een veiligheidsbeleid. Een onderzoek dat 

is uitgevoerd door de Arbeidsinspectie in 2005 tot en met 2006 heeft echter uitgewezen dat er sprake 

is van een hiaat tussen het formele veiligheidsbeleid van dienstverlenende organisaties als het CWI, 

UWV en de Sociale Dienst en de uitvoering hiervan in de praktijk op de werkvloer. Deze constatering 

toont echter nog niet de oorzaken van het ontstane hiaat aan, waardoor er ook niet gericht kan worden 

gekeken naar aan te dragen oplossingen. Dit onderzoek, dat in het kader van de Master ‘Organisatie, 

Cultuur en Management’ is opgezet en uitgevoerd, heeft dan ook als doel gekregen om inzicht te 

geven in de belevingen van veiligheid, agressie en geweld onder uitvoerenden die direct klantcontact 

onderhouden bij het CWI, vestiging Utrecht-Zuid, om zodoende de verhouding tot het formele 

veiligheidsbeleid van het CWI in kaart te brengen. De centrale vraag die hieruit is voortgekomen, luidt 

als volgt: 

 

Wat zijn de belevingen en handelingen van uitvoerende medewerkers binnen het CWI, vestiging 

Utrecht-Zuid, ten aanzien van veiligheid, agressie en geweld als onderdeel van een 

organisatiecultuur en hoe staan deze in relatie tot het formeel opgestelde veiligheidsbeleid van het 

CWI? 

 

Om tot een beantwoording van deze vraagstelling te komen is in voorgaande hoofdstukken getracht 

inzicht te geven in de complexiteit van het klantcontact die wordt gekenmerkt door een verschil in 

machtsverhoudingen tussen klanten en uitvoerende medewerkers die als verlengstuk van het 

overheidsbeleid fungeren. Binnen dit klantcontact kunnen frustratiegevoelens bij klanten ontstaan, 

voortkomend uit hun ondergeschikte positie of uit psychologisch- of verslavingsgerelateerde 

problemen. Deze gevoelens kunnen mogelijk uitmonden in agressieve of gewelddadige gedragingen 

waar uitvoerende medewerkers mee geconfronteerd kunnen worden. Om agressiviteit en 

gewelddadigheid jegens CWI-medewerkers tegen te gaan heeft de organisatie een veiligheidsbeleid 

opgesteld en in agressieprotocollen specifieke richtlijnen uiteengezet voor de preventie, hantering en 

nazorg van agressie- en geweldsincidenten. Met de uitvoering van een kwalitatief onderzoek op het 

CWI, vestiging Utrecht-Zuid, zijn de belevingen en handelingen van de medewerkers in de praktijk 

nader uiteengezet en dit heeft geleid tot een viertal conclusies en aanbevelingen welke respectievelijk 

in paragraaf 6.2 ‘Bevindingen’ en 6.3 ‘Aanbevelingen’ zijn uitgewerkt.  
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6.26.26.26.2    BevindingenBevindingenBevindingenBevindingen    

 

De belangrijkste conclusies die naar aanleiding van de onderzoeksanalyse getrokken kunnen worden 

zijn:  

 

1. Inzake de belevingen van en omgang met veiligheid, agressie en geweld op de werkvloer door 

CWI-medewerkers kan worden vastgesteld dat dit niet uitsluitend is vast te leggen in 

voorschriften en regels zoals deze zijn opgenomen in het formele veiligheidsbeleid en het 

agressieprotocol. De belevingen en omgangsvormen van de medewerkers met betrekking tot 

veiligheid, agressie en geweld worden namelijk beïnvloed door hun individuele, 

persoonsgebonden gevoelens en ervaringen én door de algemene omgangsvormen 

voortkomend uit de onderlinge verhoudingen tussen uitvoerende medewerkers en 

managementleden. Ook fysieke maatregelen, zoals de open inrichting van de werkruimte, zijn 

van invloed op de beleving van veiligheid onder medewerkers. 

 

2. De werkelijke omgang met agressie en geweld wordt door de alledaagse praktijk bepaald. Het 

vastleggen van handelingen in beleid alleen is onvoldoende. Voor de vertaling van papier naar 

de alledaagse praktijk is het dus van belang om het aandachtspunt te verschuiven van het 

formeel opgestelde veiligheidsbeleid naar een menselijke dimensie in de algemene 

omgangsvormen en de alledaagse handelingen. Waar echter geen misverstand over mag 

bestaan is het gegeven dat een formeel veiligheidsbeleid wel degelijk invloed uit kan oefenen 

op de beleving van veiligheid en een houvast kan bieden voor een daadwerkelijke omgang 

met agressie en geweld.  

 

3. Het veiligheidsgevoel van medewerkers kan worden bevorderd door inzetbare maatregelen, 

de fysieke inrichting en sancties, maar de uiteindelijke belevingen van en de omgang met 

veiligheid, agressie en geweld worden bepaald door het persoonlijke gevoelsleven van de 

medewerkers zelf. Dit gevoelsleven wordt voor een groot deel vormgegeven door persoonlijke 

ervaringen en het individuele karakter van een medewerker. Hierdoor is het veiligheidsgevoel 

uiteindelijk slechts in beperkte mate van buitenaf te beïnvloeden. Volledige veiligheid kan dus 

niet worden gegarandeerd. 

 

4. De algemene omgangsvormen en de alledaagse handelingen bepalen mede de omgang met 

klanten en dus ook met agressief en gewelddadig klantgedrag. De knelpunten in de 

omgangsvormen (Hoofdstuk 5) hebben een belemmerende werking op het functioneren en het 

handelen van de medewerkers in zijn algemeenheid en wat betreft agressie en geweld in het 

bijzonder. Om de knelpunten op te lossen, is het van belang dat er extra aandacht wordt 

besteed aan deze algemene omgangsvormen.   
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6.36.36.36.3    AanbevelingenAanbevelingenAanbevelingenAanbevelingen    

 

De belangrijkste aanbevelingen die uit de conclusies volgen zijn: 

 

1. Binnen de huidige onderlinge verhoudingen tussen medewerkers en managementleden zijn 

veranderingen gaande die een positieve weerslag hebben op de algemene omgangsvormen. 

Dankzij een lerende houding van medewerkers en managementleden wordt de afstand tussen 

medewerker en managementniveau verkleind, het zelfstandig handelen van medewerkers 

wordt gestimuleerd en het gevoel van een ‘eigen verantwoordelijkheid’ wordt versterkt. Het is 

zaak om deze veranderingen en de lerende houding van organisatieleden te continueren en 

aan te moedigen.  

 

2. Aangezien er ook is geconcludeerd dat zich knelpunten bevinden binnen de onderlinge 

verhoudingen, is er extra aandacht voor de algemene omgangsvormen nodig. De knelpunten 

hebben betrekking op de communicatieprocessen en de informele 

verantwoordelijkheidsstructuur, met gevolgen voor de alledaagse handelingen zoals een soms 

afhankelijke en passieve houding van organisatieleden en een verstoorde aanspreek- en 

bespreekcultuur op zowel medewerker als managementniveau. Deze knelpunten zouden 

kunnen worden opgeheven door intervisie te organiseren. Intervisie vergroot de 

kennisuitwisseling onder organisatieleden en het leervermogen van een organisatie. Door 

organisatieleden zelf praktijkvraagstukken te laten behandelen en oplossingen hiervoor aan te 

laten dragen, worden zij zelf hiervoor deels verantwoordelijk gesteld en wordt de kans vergroot 

dat deze oplossingen daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast. Vanuit 

managementperspectief kan intervisie een krachtigere werking van het beleid opleveren dan 

door middel van bovenaf opgelegde instructies. Ten aanzien van het veiligheidsbeleid en de 

omgang met agressie en geweld kunnen de gezamenlijk aangedragen oplossingen en 

maatregelen het nalevingniveau in de alledaagse praktijk dus vergroten. Intervisie kan vorm 

krijgen door bijeenkomsten te organiseren waar organisatieleden systematisch ervaringen en 

opvattingen uitwisselen die kunnen worden omgezet in nieuwe inzichten met betrekking tot 

veiligheid, agressie en geweld. Door op deze manier een verbinding te leggen tussen de 

algemene omgangsvormen op beleidsniveau en de alledaagse handelingen op praktijkniveau, 

kan het veiligheidsbeleid op papier een levend onderdeel in de organisatiecultuur worden. 
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