
Dit artikel is in 2016 geplaatst in het personeelsblad van een van de organisaties waarvoor is als 

bedrijfsmaatschappelijk werk werkzaam ben. Joris is niet de echte naam van de medewerker  

 

 

 

Joris probeerde met succes controle te krijgen over de situatie. Hij was kalm, handelde de situatie af 

met zijn collega’s, en ging naar het ziekenhuis om zich aan zijn verwonding te laten helpen. Tot zover 

niets bijzonders; dit had hij vaker meegemaakt. Na zijn behandeling had hij de situatie nog naar 

tevredenheid met de cliënt afgehandeld. Maar ’s avonds thuisgekomen bleek het incident meer 
indruk op hem te hebben gemaakt dan hij voor mogelijk hield.  

“Ik vertelde mijn partner wat er was gebeurd, en merkte dat er gebeurtenissen uit mijn verleden 

naar boven kwamen waarvan ik dacht dat ik ze allang had afgesloten. Ik probeerde ze te relativeren, 

maar dat lukte niet. Het gekke was dat dit geen werkgerelateerde onderwerpen waren.” Het voelde 
bij Joris als falen. “Waarom overkomt mij dit?”  

Joris besefte zich dat het incident op zijn werk iets bij hem getriggerd had. En dat hij daar heel snel 

iets mee moest doen. “Ik had op dat moment geen controle over mijn gedachten en gevoelens meer. 

Ook was ik erg moe. Om te voorkomen dat ik verder afgleed in negatieve gedachten heb ik meteen 
mijn manager gebeld voor advies.”  

In een fijn en open gesprek met zijn manager vroeg Joris zelf om een afspraak met Grietje de Roos. 

“Ik wilde zo snel mogelijk weer controle over mezelf hebben.” Hij was namelijk vooral bezig met de 

emotionele nasleep van het incident. “Het handelen van de cliënt hield mij niet zozeer bezig; dat kon 

ik wel plaatsen.” Zijn manager en collega’s hielden in de week tussen het incident en de afspraak bij 

Grietje dagelijks contact. “Ik heb veel erkenning en steun van hen gehad.”  

Grietje vertelde Joris dat zijn reactie niet vreemd was na zo’n ervaring. “Ik kreeg na afloop van het 

eerste gesprek het boekje “De klap te boven” mee, geschreven door Huub Buijsen.” Dat was echt een 

eyeopener. “Hierin stond mijn reactie op dit incident exact omschreven. Ik las dat het helemaal niet 

raar is dat ingrijpende gebeurtenissen uit je verleden weer naar boven komen na zo’n incident.”  

 

 

Het was in 2015 een normale en rustige dienst voor Joris, toen nog 

werkzaam op groep B. Tot hij bij het passeren van een cliënt een 

vuistslag in zijn gezicht kreeg. Met een collega had hij net 

besproken dat de sfeer ontspannen was en dat het een goede 

dienst zou worden.  

Dat liep dus geheel anders dan verwacht. 

IK HEB GELEERD NOG  BETER OM MIJ HEEN  TE 

KIJKEN, COLLEGA’S TE BEWAKEN EN PROBLEMEN 

BESPREEKBAAR TE MAKEN. 



 

 

 

 

Na het lezen van dit boekje, en het 

gesprek met Grietje, vielen de 

puzzelstukjes eigenlijk direct voor 

Joris in elkaar. “De reactie op dit 

incident had niks te maken met het 

handelen van de cliënt, maar met 

mezelf.” Je gemoedstoestand is een combinatie van de balans tussen je werk - en privésituatie, en 

bepaalt hoe je bij een cliënt naar binnen stapt. Dit leer je ook bij agressiepreventie.    

De begeleiding vanuit de werkgever heeft Joris als bijzonder menselijk ervaren. “Ik heb geen moment 

het gevoel gehad dat ik niet serieus werd genomen. En ik heb alle medewerking gekregen om op een 

verantwoorde manier mijn werk te kunnen hervatten. Daarbij ben ik tegen mijzelf in bescherming 

genomen, omdat ik te snel het normale leven weer op wilde pakken.” Door direct aan te geven waar 
hij behoefte aan had is Joris’s herstel relatief snel verlopen.   

Dit hele proces heeft hem wezenlijk veranderd. “Ik heb geleerd nog beter om mij heen te kijken, 

collega’s te bewaken en problemen bespreekbaar te maken. Ik ben me kwetsbaarder op gaan stellen. 

Erover praten heeft me geholpen met de verwerking, maar het geeft me ook een goed gevoel om het 

onderwerp uit de taboesfeer te trekken en daarmee collega’s te helpen. Iedereen die werkt met 

cliënten van onze doelgroep weet dat het soms heftig kan zijn, maar wat het met je doet kun je nooit 

voorspellen.” 

Joris heeft een duidelijke boodschap voor zijn collega’s: “Herken bij jezelf de impact van een incident 

in het werk. Denk niet: “Ik zeg maar niks. Wat zullen ze van me vinden?”, maar doe er wat aan 

voordat het je beschadigt.” Wat zeker zo belangrijk is, is jezelf een spiegel voor te houden en altijd te 

kijken hoe je zelf een situatie met een cliënt ingaat. Joris: “Neem als het kan even de tijd om hierover 

na te denken en communiceer met je collega’s.” Ontspannen zijn, en misschien daardoor minder 

alert, is niet altijd efficiënt. “Ik ben hier op een minder plezierige manier achter gekomen. De 

betekenis van ontspannen is voor mij definitief anders geworden. Voor mij kan het nu ook de stilte 

voor de storm betekenen.”  

Zijn hart ligt nog steeds bij het werken met cliënten van de doelgroep. Stoppen met dit werk is geen 
seconde bij hem opgekomen. “Het is een moeilijk, soms zwaar, maar prachtig vak!” 

 

  

“HET GEEFT ME OOK EEN GOED GEVOEL 

OM HET ONDERWERP UIT DE 

TABOESFEER TE TREKKEN.” 


