
1. Voor over de lijn (slides 5 - 8) is het de bedoeling dat het team aan 1 
kant van de ruimte gaat staan. Wanneer zij “ja” kunnen antwoorden 
op de vraag lopen ze naar de andere kant van de ruimte. Wanneer 
zij “nee” moeten antwoorden op de vraag blijven ze staan. Bij elke 
stelling kun je een aantal teamleden aan het woord laten. Vraag 
door, laat hen wat meer vertellen over waarom ze staan bij ‘’ja’’ of 
‘’nee’’.  Doe je deze toolbox digitaal/online? Bij ‘’ja’’ duim omhoog en 
bij ‘’nee’’ duim voor de webcam (dan ziet iedereen alleen de 
mensen in beeld die ja zeggen)

2. Op slide 11 - 13 zijn drie type agressieve klanten uitgewerkt, neem dit 
van te voren zelf al even goed door, wellicht kan je uit ervaring hier 
een voorbeeld van geven die herkenbaar is voor het team. 



‘’Nu snap ik waarom dat 

gesprek met de boze klant 

eindeloos duurde. Terwijl ik 

dacht hem te kalmeren, 

bleek ik hem vooral te 

voeden in zijn boosheid.’’

Al meerdere technische bedrijven hebben gebruikt gemaakt van 
de workshop, ala: Omgaan met boze mensen. 

In zo’n workshop leer je om zo goed mogelijk met de situatie om 
te gaan. Hoe blijf je zelf rustig en ga je niet mee in de emotie van 
een ander? Hoe voorkom je dat die boosheid zich op jou 
persoonlijk richt? En wat doe je als dit wel gebeurt? 

Een workshop met weinig theorie en vooral veel oefenen!



www.slimstehandentoolbox.nl

Omgaan met agressieve 
klanten

Angst om een erf op te rijden, een urenlange discussie met een 
boze klant, verhalen van collega’s… Leer in deze Toolbox drie type 

agressieve klanten en hoe je hiermee moet omgaan. 

http://www.slimstehandentoolbox.nl


30 min

Post-its

-

1. Over de lijn: Ja of nee?

2. Met elkaar in gesprek

3. De 3 type agressieve klanten 

4. Actie: Hoe zorgen we dat deze informatie niet 
verloren gaat?



Over de lijn
Wie heeft er weleens te maken gehad met agressieve klanten?
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gelopen?
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Over de lijn
Wie heeft er weleens te maken gehad met agressieve klanten?

Bij wie is een bezoek met een klant wel eens uit de hand 
gelopen?

Wie uit het team denkt dat hij/zij goed rustig kan blijven in een 
situatie met een agressieve klant?

Ben jij zelf wel eens goed boos geweest als klant? 



Voor we de drie type agressieve klanten gaan toelichten in deze 
Toolbox gaan jullie eerst met elkaar in gesprek. 

Bespreek in groepjes van drie personen 2 á 3 situaties die jullie 
zelf hebben meegemaakt:
● Hoe ging hij/zij hiermee om? 
● Wat zou jij zelf doen in zo’n situatie? 

Digitaal: Doe dit plenaire, wijs een aantal personen aan die hier 
iets over willen/ kunnen vertellen. 

MET ELKAAR IN GESPREK



3 TYPE 
AGRESSIEVE KLANTEN

Eigen gedrag beïnvloedt het gedrag van de klant



Ik-gericht [klant heeft het over zichzelf]

DOEN:
● Ruimte geven
● Luisteren
● Begrip tonen
● Rustig blijven 

A-TYPES:



Jullie-gericht [klant heeft het over bedrijf]

DOEN:
Zelfde als bij A-types
● Ruimte geven
● Luisteren
● Begrip tonen
● Rustig blijven 

B-TYPES:



Jij-gericht [klant heeft het over jou]

DOEN:
● Begrenzen: ‘Ik wil dit niet’
● Klant uitnodigen wat hij/zij wél kan doen
● Afleiden door:

○ open vraag stellen: ‘Hoe bedoel je dit?’
○ Klant naar andere plek brengen

C-TYPES:



Onthoud goed: 
Elk type klant is maximaal 90 seconden boos!

TIP:



Belangrijk is dat je deze 3 types onthoud. Het kan best zijn dat je pas 
over een halfjaar met een agressieve klant te maken krijgt. Schrijf 
allemaal (op post-it) twee manieren op wat voor jezelf goed kan 

werken om deze kennis te blijven onthouden en aandacht te geven. 

Digitaal: Iedereen denkt 3 minuten na over twee manieren. Ná deze 
3 minuten deelt iedereen dit in de chat. 

Bespreek de post-its/chatberichten, zo kom je misschien achter 
een handige manier van je collega of een gezamenlijke idee. 

 



‘’Dit TechCrossOverteam 

maakte een kaartje ter 

grootte van een creditcard, 

zodat ze dit altijd makkelijk 

konden meenemen in 

hun portemonnee’’

De inhoud van deze toolbox is tot stand 
gekomen in de vijfde TechCrossOver 

door het team “Omgaan met 
agressieve klanten”
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