
Workshops Symposium  

‘Samen anders kijken naar agressie’ 

Workshop 1: Uitzoomen voor een nieuw perspectief op agressief gedrag 

Workshop door: Aike Borghuis 

Mensen die in de zorg werken willen van 

betekenis zijn in het leven van een ander. 

In de praktijk krijgen veel begeleiders die 

werkzaam zijn in de zorg voor mensen 

met een (licht) verstandelijke beperking 

te maken met cliënten, die zich agressief 

gedragen. Agressief gedrag raakt ons 

allemaal. Als je te maken krijgt met 

agressief gedrag in de praktijk, dan 

handel je in het moment. Je reageert op het probleem, je zoomt in en 

doet wat er nodig is. Maar hoe zou het zijn als we het agressieve gedrag 

die ontstaat niet ziet als een probleem, maar als een symptoom van iets 

wat er in de onderstroom speelt? Wat zou er gebeuren als we op zoek 

gaan naar de oorzaak van het ontstaan van het agressieve gedrag? Dat 

gaan we in deze workshop met elkaar onderzoeken. Het wordt een 

interactieve workshop waarin we aan de slag gaan met casuïstiek van de 

deelnemers. Aan het einde van de workshop loopt je met nieuwe 

inzichten en een ander perspectief op agressie de workshop uit.  

De workshop wordt begeleid door Aike Borghuis. Aike is een ervaren 

adviseur, trainer en coach op het gebied van persoonlijk leiderschap van 

binnenuit en expert in systemisch werk. (Ze heeft de internationale 

masteropleiding organisatieopstellingen en systemisch werk afgerond aan 

het Bert Hellinger Instituut). Ze werkt samen met managers, bestuurders 

en professionals van maatschappelijk betrokken organisaties om het 

geheel te versterken.  

Workshop 2: De Twentse Zorgcentra organisatiecontext: de 

succesverhalen! 

Workshop door: Marina Kooij, Anneke Morsink en Vanessa Olivier-

Pijpers 

Korte presentatie over Inzicht in Context – organisatiecontext. In groepen 

uiteen met de opdracht: Positieve kantelmomenten in de begeleiding aan 

cliënten bespreken.  

 

Workshop 3: Bejegening: een kwestie van leren of ontwikkelen? 
Workshop door: Arno Willems  
Hoe krijg je als gedragsdeskundige samen met je team 
van begeleiders de bejegening naar een ‘moeilijke’ 
cliënt toe verbeterd? Moet je daar dan veel over leren 
of juist werken aan je eigen ontwikkeling? We gaan 
aan de slag met vragenlijsten vanuit het 
interactiemodel van Leary en met kijken in je eigen 
spiegel… en daarin worden zowel die 
gedragsdeskundige als de begeleiders uitgedaagd. 
 
 
 
 
 
 



Workshop 4: Titel: 'Het is geen gebroken been, effectieve zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking' 
Workshop door: Veronique van Miert en Peer van der Helm 
Een positief leefklimaat is belangrijk voor effectieve zorg voor mensen in 
de residentiële zorg, zoals voor mensen met een verstandelijke beperking 
die wonen bij De Twentse Zorgcentra.  
 
Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg doet al jaren onderzoek naar het 
leefklimaat. Onderzoek heeft aangetoond dat medewerkers een 
belangrijke rol spelen in het creëren en behouden van een positief 
leefklimaat. Door de werkomgeving van de residentiële setting is dit vaak 
wel een uitdaging voor medewerkers.  
 
In deze workshop willen we graag ingaan op wat de achtergrond van de 
doelgroep vraagt van het leefklimaat, om vervolgens met elkaar in 
gesprek te gaan over wat dit vraagt van medewerkers en wat 
medewerkers nodig hebben. We zullen aan de hand van 
onderzoeksresultaten inzicht geven in de transactionele (wederzijds 
beïnvloedende) processen.  
 

 
 

Workshop 5: ‘Anders boos zijn’. 

Workshop door: Jessica Rambach en Ellen Jansen 

Waar word je boos van? En wat doe je 

als je boos bent? Wij zijn nieuwsgierig.  

Dan gaan wij, in een spel, ontdekken 

wat je allemaal kan doen als je boos 

bent. Wat helpt bijvoorbeeld om 

minder boos te worden? En wat helpt 

totaal niet en wordt je alleen maar 

bozer van. Stilzitten is er niet bij 

vandaag, juist doen!  

Workshop  6: ‘ervaar het maar’. 

De workshop is erop gericht om te 

ervaren/voelen wat het verschil is tussen wel of 

geen regie hebben en te bespreken wat dat met 

je doet. We hebben eerst een gezamenlijk 

opening, waarin we heel duidelijk de afspraken 

(lees: regels) uitleggen… 

Daarna 3 verschillende onderdelen waarin we al dan niet in subgroepen 

gaan ervaren en bespreken en de ervaringsdeskundigen laten vertellen 

wat dit bij of voor hun betekent. We blikken aan het eind gezamenlijk nog 

eens terug op het ervaren en brengen een aantal zaken terug in 

perspectief, als dat nodig mocht blijken en sluiten gezamenlijk af.  

De 3 onderdelen zijn, zonder daar teveel over te verklappen: 

 Waar word jij blij van en dit draaien we naar wat als anderen 
beslissen dat dat niet kan of mag. 

 Wat betekent agressie in jouw omgeving voor jou. 

 Spanning opbouwen bij geen eigen regie.  


