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Omgaan met ongewenst gedrag in het werk 
MVO en sociaal ondernemerschap in de praktijk 
 
Ongewenst gedrag in het werk 
 
Aanleiding 
 
Leidinggevenden en managers weten meestal heel goed hoe zij het werk moeten 
organiseren en hoe zij resultaten behalen. Wanneer zich situaties voordoen met mensen 
die ongewenst gedrag vertonen, die voortkomen uit een beperking en/of gedrags- 
stoornis, dan is er meer nodig. 
 
We zien steeds meer dat organisaties ervoor kiezen om mensen op te nemen met een 
(erkende) afstand tot de arbeidsmarkt. De verscheidenheid tussen medewerkers neemt 
hierdoor toe. Voor leidinggevenden en hun teams is het van belang te weten hoe zij 
kunnen omgaan met mensen die zich anders gedragen en reageren als gevolg van hun 
beperkingen en/of gedragsstoornis.  
 
De leidinggevende (en ook andere collega’s) herkent en erkent niet altijd de signalen die 
zich aandienen, én weet mede daardoor niet altijd adequaat te reageren. Hierdoor kan het 
voorkomen dat ongewenste situaties doorlopen en dat spanningen onnodig oplopen 
zowel bij de medewerkers als bij de leidinggevende. Zelfs buiten het team met als gevolgd 
dat het werk stagneert. 
 
 
Gewenste situatie 
 
De leidinggevende is in staat voortijdig signalen te herkennen en te erkennen (vroeg-
signalering) van veranderend gedrag dat past bij de beperking, (psychiatrische) 
achtergrond of gedragsstoornis van de medewerker(s) in het team. 
De leidinggevende is zich bewust van zijn eigen gedrag -zo herkent hij tijdig eventuele 
spanningen in zijn eigen gedrag- welke direct effect heeft op de medewerker. 
 
Op basis hiervan kan de leidinggevende doelgericht handelen, op de juiste wijze aandacht 
geven aan zijn mensen en tegelijkertijd rekening houden met de bedrijfssituatie.  
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Training 
 
Een praktische training of coaching voor de leidinggevende met theorie (basiskennis) en 
praktische basisvaardigheden waarin de leidinggevende leert omgaan met verschillende 
situaties die zich voordoen in het team, afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie. 
 
De training kan bestaan uit 6 tot 12 dagdelen met wekelijkse trainingsdagdelen en 
herhalingsdagdeel binnen 6 maanden. 
De training bevat theorie- en praktijk-leermomenten zodat de leidinggevende de 
aangeleerde vaardigheden meteen toepast aan de hand van opdrachten. Er is aandacht 
voor de borging van kennis, vaardigheden en uitwisseling van ervaringen.  
 
Aandachtspunten: 

• Congruent gedrag van de leidinggevende is erg belangrijk. De achtergrond van de 
medewerkers met ongewenst gedrag kunnen gevoeliger zijn voor niet-congruent 
gedrag en kunnen hierdoor oplopend gedrag vertonen als reactie. Dat kan voor 
een ketenreactie zorgen 

• In de training / coaching leert de leidinggevende zichzelf kennen in het effect van 
het eigen gedrag bij oplopende spanning (irritatie, boos, teleurgesteld,, etc.). 
Dit is de eerste sleutel naar een juiste interventie bij de medewerker(s). 

 
 
Opzet 
 
De opzet inhoudelijk is nader vast te stellen in overleg tussen de trainer van TOP! 
Ontwikkeling en uw leidinggevende(n) en/of managers. 
 
 
Andere opdrachtgevers gingen u voor, onder meer: 
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