
Kleine groepen, training in uw apotheek

Wij werken met groepen vanaf 5 deelnemers op uw vestiging om zo de 
kwaliteit van onze training te kunnen garanderen. Om er voor te zorgen dat 
medewerkers hierbij hun eigen werksituatie herkennen verzorgen wij deze 
trainingen altijd incompany. Wij willen uw medewerkers tijdens de training  
namelijk ook graag wijzen op kansen, bijzonderheden en risico’s van hun 
fysieke werkomgeving, bijvoorbeeld aan de balie.

De training

CrowdProfessionals verzorgt de training “Omgaan met agressie en geweld in de 
apotheek”, vanuit ervaring op maat gemaakt voor uw organisatie. Deze training 
is opgezet in samenwerking met apothekers. Medewerkers worden door deze 
training meer opmerkzaam en bewust. Wij houden in de samenstelling van het 
trainingsprogramma nadrukkelijk rekening met uw doelstellingen, zorgtaak, 
bedrijfsfilosofie én de specifieke risico’s; ieder bedrijf kent andere. Naast de 
algemene basiskennis, inzichten en vaardigheden verwerken wij juist ook deze 
bedrijfsspecifieke zaken in onze training. Daarmee worden uw medewerkers op 
maat getraind en onderscheiden wij ons van andere aanbieders.

De training is interactief omdat iedere medewerker anders is, anders  
reageert en een andere beleving heeft van conflicten en agressie. Onze aanpak 
biedt ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en naast de theorie gaan wij 
ook praktisch aan de slag. Wij leren technieken en vaardigheden aan die uw 
medewerkers kunnen gebruiken tijdens conflictsituaties. 

Bewijs van 
deelname
Na afloop van de training 
ontvangt iedere deel-
nemer een bewijs van 
deelname.

Kosten
De kosten bedragen 
€ 125,- per deelnemer, 
excl. BTW.

Inschrijven
Neem contact op met:

CrowdProfessionals
Frank Wijnveld
06 – 5118 6065
fwijnveld@
crowdprofessionals.nl

Training omgaan met agressie en geweld in de apotheek



Onze trainers

Onze trainers hebben in hun functie beroepsmatig te maken gehad met 
agressie en conflictsituaties in de zorg. Wij zijn vanuit onze ervaring in staat uw 
medewerkers in 1 dagdeel zelfverzekerder, alerter en weerbaarder te maken. 
Indien u dit wenst kan dit ook in de avond. Hierbij is de focus gericht op de 
veiligheid van uw medewerker, professioneel handelen en de reputatie van uw 
apotheek.

Welke onderwerpen komen aan bod tijdens de 
incompany training?

•    Adequaat omgaan met- en reageren op klachten
•    Het herkennen en omgaan met de 3 soorten gedrag (A, B en C-gedrag)
•    Welke vormen van agressie zijn er
•    Hoe herken ik de vormen van agressie
•    Welke houding en communicatie zijn belangrijk bij agressie
•    Bewustwording: hoe reageert de klant op mijn houding en communicatie
•    Hoe ga ik met lastige klanten om
•    Wat voor impact heeft agressie op mij
•    Hoe kan ik de veiligheid van mijzelf en mijn collega’s verbeteren op de werkplek
•    Hoe bespreek ik agressie met collega’s of leidinggevenden
•    Juridische aspecten
•    Nazorg
•    Welke ontwikkeldoelen stel ik mijzelf na de cursus

CrowdProfessionals verzorgt deze training reeds 
voor omroepen en hotels en heeft deze training in 
samenwerking met apothekers specifiek voor uw 
branche samengesteld.

www.CrowdProfessionals.nl
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