
 

 

 

OPLEIDINGSFICHE: 

“Omgaan met Agressie voor winkelmanagers” 
 

TYPE: open aanbod en Incompany 

DUUR: 4uur  

TAAL: NL en FR  

 

DOELGROEP VAN DEZE OPLEIDING:  

Winkelmanagers uit paritaire comités 202, 311 en 312 

 

WAAROM DEZE OPLEIDING?  

Als winkelverantwoordelijke moet je vaak tussenkomen wanneer een van jouw 
winkelmedewerkers in conflict is met een verbaal agressieve klant. Je wordt verwacht het 
conflict tussen beide partijen op te lossen, zonder een van beide teleur te stellen. Het 
gevaar dreigt vaak dat de winkelmedewerker het gevoel krijgt dat jij de kant van de agressieve 
klant kiest en dat hij/zij zijn/haar kant van het verhaal niet kan doen. Hoe kan je dit oplossen? 
Hoe kan je jouw personeelslid hier het best in ondersteunen? En tegelijkertijd de klant niet 
verwaarlozen?  
 
Deze extra managersopleiding gaat dieper in op deze speerpunten en geeft jou als 
winkelverantwoordelijke praktische, realistische en diplomatische tools om beter tussen te 
komen bij conflicten tussen klant en personeel.  
 

 

WAT LEERT DE DEELNEMER TIJDENS DEZE DAG:   

Na deze opleiding kan jij als winkelmanager: 

- Gepast tussenkomen wanneer een winkelmedewerker jou erbij haalt wanneer hij/zij de 
situatie met een agressieve klant niet kan oplossen. Je weet hoe je zowel naar het 
verhaal van de klant als dat van een winkelmedewerker kan luisteren.  

- Gepast tussenkomen bij extreme gevallen van agressie (racisme, seksueel ongepast 
gedrag, fysieke agressie) wanneer de grens tegen uw personeel duidelijk 
overschreden wordt.  



 

 

 

 

PROGRAMMA VAN DE DAG:  

1. Korte herhaling basisopleiding “omgaan met agressie”. 
2. Hoe kom je als manager het best tussen jouw medewerker en de verbaal agressieve 

klant?  
3. Hoe kan je het best jouw medewerker ondersteunen na het incident met de verbaal 

agressieve klant? 
4. Hoe kan je adequaat tussenkomen bij racisme en wanneer stel je de grens?  
5. Wat zijn uw interne procedures bij een melding van agressie? 

 

 

OPLEIDER:  

Deze opleiding wordt gegeven door Fabien Mourisse van www.agressieophetwerk.be.  
 
Fabien heeft 25 jaar ervaring als preventieadviseur bij Defensie waarvan 15 jaar als lesgever. Hij 
is ervaringsdeskundige in de beheersing van psychosociale aspecten zoals verbale en fysieke 
agressie, pesten op het werk, stress en Burn-Out. 
 
 

 

SUBSIDIE OPEN AANBOD:  

De opleiding is gratis voor werknemers uit paritaire comités 202, 311 en 312. Per deelnemer in 
het open aanbod krijgt de betrokken onderneming € 80 per halve dag van 3 uur (of €160 per dag 
van 6 uur) betaald door het desbetreffende sociaal fonds.  
 
Deze subsidie geldt niet voor het Incompany aanbod. 

http://www.agressieophetwerk.be/

