
Assertiviteitstraining, voor je eraan begint...

Een assertiviteitstraining bij de EKMA is niet het soort assertiviteitstraining waarbij je een 
ganse theorie krijgt over goed in je vel zitten en opkomen voor je rechten. Onze 
assertiviteitstrainingen zijn hands-on. Het zijn ook geen therapeutische sessie. Als je 
psychologische problemen hebt kan je die best met een psycholoog of therapeut 
bespreken. De problemen die eventueel oorzaak kunnen zijn van moeilijke communicatie 
lossen we niet op.

De assertiviteitstrainingen gaan over correct communiceren in moeilijke omstandigheden 
of op moeilijke momenten. We doen dat met praktijksimulaties. 

De assertiviteitstrainingen gaan over niet vechten... Alles wat we doen staat in het teken 
van het de-escaleren van een conflict zodat het niet tot een fysieke confrontatie komt.

Enkele voorbeelden

– Jan is medewerker van een immo kantoor en moet af en toe mensen de vervelende
boodschap brengen dat hun huur wordt opgezegd. Die mensen worden dan soms 
agressief.

– Sofie werkt als sales manager en heeft soms te maken met klanten die seksueel 
grensoverschrijdend zijn.

– Levi is homo en krijgt daar soms vervelende opmerkingen over. 
– Pieter is inspecteur bij het voedselagentschap en moet soms streng optreden en 

een voedingszaak sluiten.  

Wat is een praktijksimulatie?

Praktijksimulatie is een simulatie van de praktijk. Net daarom vragen we je tijdens je 
simulatie nooit om een rol te spelen. Soms kan wel eens worden gevraagd om een rol te 
spelen in de simulatie van iemand anders maar in jouw simulatie ben je jezelf. Dat is 
belangrijk om een maximaal rendement te halen uit de training.
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Stel je bent bakker. In de simulatie zullen we je nooit vragen om bijvoorbeeld politieman 
te spelen. Dat is zinloos. Het is niet je leefwereld en je weet niet precies wat de job van 
politieman inhoudt. In een simulatie ben je dus ook bakker. En als je kinderen hebt ben je 
vader. Kortom je simuleert wie je bent. We doen zelfs onze uiterste best om de simulatie 
zo realistisch mogelijk te houden. Als je nooit de bus neemt is het zinloos om een bus 
situatie te simuleren.

Tijdens zo'n praktijksimulatie zal de trainingsacteur met triggers en ombuigers werken. 
Stel, je noemt hem 'maatje', hij zegt: “Ik ben je maatje niet!”. Maatje zeggen is dus een 
trigger. Een voorbeeld van een ombuiger is je verontschuldigen. Maar dat kan net zo goed 
een trigger zijn. De triggers en ombuigers worden per simulatie bepaald. De bedoeling is 
je het vuur aan de schenen te leggen.

De trainingsacteurs kunnen gek, dronken of gefrustreerd zijn maar ze kunnen je net zo 
goed willen beroven of betasten...

De spelregels

Het spreekt voor zich dat niet zomaar alles kan. Zeker de trainingsacteur is gebonden aan 
een aantal regels. Omdat een trainingsacteur vaak een close combat / Krav Maga trainer 
of instructeur is gaat hij bijvoorbeeld als vervelende dronkaard niet plots met die skills 
tegenwerken. Meer nog hij zal niet uit zijn rol vallen en trager reageren, ongecoördineerd 
bewegen, onstabiel zijn.

Daarnet had ik het over betasten: een trainingsacteur zal je nooit intiem betasten of 
vastgrijpen. Fysiek seksueel grensoverschrijdend is verboden. De afspraak is dat hij zegt 
wat hij gaat doen maar niet aanraakt. Ik denk niet dat het nodig is om uit te leggen 
waarom.

Schelden, roepen, gillen kan dan weer wel zonder limiet. En dan bedoelen we echt zonder 
limiet. 

En knokken?

Knokken? Nu wordt het leuk: jij mag slaan. Als je denkt dat het niet anders kan of als dat 
hetgeen is wat je in zo'n situatie zou doen. Het zou best kunnen dat we je dan wel even 
wijzen op de mogelijke (juridische, fysieke) gevolgen. Het is de bedoeling om een goede 
respons te kweken. Slaan zal vaak leiden tot grotere problemen, maar soms is slaan de 
enige optie en dan doen we daar niet moeilijk over. De trainingsacteurs hebben bij 
simulaties dan ook meestal een helm op. Het is namelijk niet motiverend om als 
trainingsacteur altijd met een blauw oog of dikke lip rond te lopen. Terugslaan doen ze 
echter niet, je loopt dus nooit het risico om een mep te krijgen. 

Wat leer je?

De assertiviteitstrainingen gaan, zoals daarnet al geschreven over correct communiceren 
in moeilijke omstandigheden of op moeilijke momenten. Je leert je mening zeggen of je 
verhaal brengen. Je leert correct omgaan met de verschillende agressievormen.
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De trainingsonderdelen

Er zijn 3 trainingsonderdelen. Soms leggen we de nadruk op 1 onderdeel, soms komen ze 
allemaal aan bod.

De theorie

In het theoretisch onderdeel gaat over een onderwerp, er worden een aantal 
praktijksimulaties gedaan als voorbeeld. Voorbeelden van onderwerpen: stress, angst, 
communicatie onder stress, lichaamstaal, agressievormen,...

Praktijk algemene situaties

We schetsen een situatie en de trainingsacteur gaat aan de slag als agressieveling, 
dronkaard, gefrustreerde,...

Praktijk specifieke situaties

Bij de praktijk specifieke situaties gaan we aan de slag met de situaties die door u worden 
aangereikt.

Hoe kan ik een specifieke situatie aanreiken?

Per mail (zie onderaan) met als onderwerp “praktijksimulatie specifieke situatie”. U kan 
vragen om anoniem te blijven. Stel, u heeft te maken met een mannelijke collega die 
seksueel grensoverschrijdend is en zou graag een paar opties bekijken dan gaan we die 
simulatie met iedereen doen zonder te zeggen dat het over uw situatie gaat.

Zorg ervoor dat je de situatie zo duidelijk als mogelijk schetst. Waar doet ze zich voor, 
wanneer, wie is diegene die je lastigvalt, wat doet hij precies. Hoe meer gegevens ik heb 
hoe beter we de rol van de agressor kunnen spelen.

De volgende stap?

Er is niet per definitie een volgende stap. Er is nog een brandblusapparaat maar dat is 
optioneel: Krav Maga.  

Voor wie?

Iedereen. Zelfs al ben je zo iemand die zegt dat hij elke situatie de baas kan. Geloof me, 
we kunnen en zullen je in situaties brengen die je van je melk brengen. Dus ook ervaren 
Krav Maga beoefenaars hebben hier baat bij. 

Man, vrouw, groot, klein, het maakt niet uit. Iedereen heeft hier baat bij. Dit is de basis 
van zelfverdediging.

En wat als...

Laatst kreeg ik een mail van iemand die al Krav Maga doet bij een andere organisatie. Hij 
wou onze assertiviteitstrainingen meedoen omdat ze bij die organisatie de nadruk leggen 
op slaan. Hij vroeg of hij alleen die trainingen kon volgen. “Wat als ik nu al Krav Maga 
train bij xyz, mag ik dan ook die trainingen bij jullie doen?”. We bieden de trainingen ook 
los aan, ook mensen die elders Krav Maga volgen zijn welkom.   
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De assertiviteitstrainingen staan helemaal los van Krav Maga en dan ook weer niet. Mag ik
het een leuke aanvulling noemen? Vooral omdat een Krav Maga training inderdaad vaak 
over het fysieke gaat. Wie al Krav Maga doet bij de EKMA kan sowieso meedoen.

Te lezen

https://kravmaga-antwerpen.com/2016/04/01/omgaan-met-agressieve-klanten/

https://kravmaga-antwerpen.com/2016/05/02/conflict-ego-escalatie-problemen/

https://kravmaga-antwerpen.com/2016/04/19/omgaan-met-gewapende-aanval-active-
shooter/

Luc Van Laere
europeankravmagaacademy@gmail.com
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