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Door een viertal studenten van de hogeschool Arnhem en Nijmegen is onderzoek gedaan
naar de werkwijze binnen het team KBW-Jongeren en naar de jeugdmethodiek van stichting
Kwintes. Dit met als doel te onderzoeken welke instrumenten en technieken uit de
jeugdmethodiek gebruikt worden binnen het team KBW-Jongeren en welke instrumenten en
technieken toegevoegd kunnen worden binnen de huidige werkwijze met het 8-fasenmodel.
Na het onderzoek is er een implementatieplan opgesteld ten aanzien van het implementeren
van de resultaten. Als eerste aanzet is deze hand-out opgesteld.
Vaak is het lastig om de juiste methodiek te kiezen in de begeleiding van cliënten.
Er zijn talloze toepasbare, onmisbare, vergelijkbare, vernieuwende en vertrouwde
methodieken en instrumenten die binnen de praktijk ingezet kunnen worden. Als professional
ben je continu bezig met jezelf afstemmen op de cliënt en met het eigen maken van
methodieken. Dit is niet altijd even makkelijk.
Met deze hand-out trachtten wij dit proces enigszins te vergemakkelijken. In de hand-out treft
u een samenvatting aan van het 8-fasenmodel van Movisie met in de bijlage(n) de
bijbehorende instrumenten. De instrumenten en communicatietechnieken uit de
jeugdmethodiek die toegepast kunnen worden binnen het 8-fasenmodel zijn ook toegevoegd
aan deze hand-out en zijn te vinden in de bijalge(n).
Wij bedanken alle medewerkers die de ontwikkeling van de hand-out mede mogelijk hebben
gemaakt.
Ahlam el Bousaidi
Siham El Gachi
Khalid Adardari
Nick Leenders
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Doel: erachter komen of de cliënt in aanmerking komt voor een intakegesprek of eventueel
voor een spoedopname.
Duur: kan verschillen; van een dag tot een week.
Instrumenten die je gebruikt in deze fase zijn:
- Aanmeldingsformulier
- Voorlichting over aanbod: via internet, flyers, posters, gemeentegids etc.
- Sociale kaart
Toepasbare instrumenten vanuit de jeugdmethodiek:
- Communicatiestrategieën (zie bijlage 2)
- Case-based learning ( zie bijlage 4)
- Luisteren samenvatten doorvragen (LSD)( zie bijlage 7)
- Positief herbenoemen( zie bijlage 8)
- Bewust luisteren en spiegelen( zie bijlage 9)
Het gesprek:
De cliënt kan door zichzelf en externe hulpverleners aangemeld worden. Dit kan telefonisch
of persoonlijk. De dienstdoende medewerker ontvangt de aanmelding. Hij voert een kort
aanmeldingsgesprek met de cliënt of zijn verwijzer. Tijdens het gesprek probeert de
hulpverlener de hulpvraag te achterhalen en duidelijk te krijgen of de cliënt voldoet aan de
opnamecriteria en contra-indicaties niet aanwezig zijn. Als hulpmiddel maakt hij gebruik van
het aanmeldingsformulier. Ook geeft de hulpverlener beknopte informatie over de
voorziening.
Opnamecriteria:
- Minimale leeftijd: 17 jaar;
- (mogelijkheid tot) beschikking over eigen inkomen;
- Geldige verblijfsstatus.
Contra-indicaties die niet aanwezig mogen zijn:
- Verslaving aan harddrugs;
- Ernstige psychiatrische problematiek;
- Bedreiging van buitenaf.
Aanmeldingsoverweging
De aanmelding wordt ingebracht in de teamvergadering en daar wordt besloten of de cliënt
wel of niet op de wachtlijst kan worden geplaatst. Bij een positief besluit wordt de cliënt op de
wachtlijst geplaatst en moet hij/zij elke eerste maandag van de maand terugbellen om aan te
geven of hij nog geïnteresseerd is. Op het moment dat er zicht komt op een plek wordt de
eerste van de wachtlijst uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij een negatief besluit probeert
de hulpverlener de cliënt zo adequaat mogelijk te verwijzen. Hiervoor maakt hij gebruik van
de sociale kaart.
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Doel: beoordelen of de instelling passende hulp kan bieden aan de cliënt.
Centrale vraag: komt de cliënt voor een begeleidingstraject in aanmerking?
Duur: de intakefase duurt gemiddeld een week; de intake wordt in de eerst komende
teamvergadering ingebracht.
Instrumenten die gebruikt worden in de intakefase zijn:
- Intakeformulier
- Toestemmingsformulier
- Sociale kaart
Toepasbare instrumenten vanuit de jeugdmethodiek:
- Communicatiestrategieën (zie bijlage 2)
- Case-based learning ( zie bijlage 4)
- Luisteren samenvatten doorvragen (LSD)( zie bijlage 7)
- Positief herbenoemen( zie bijlage 8)
- Bewust luisteren en spiegelen( zie bijlage 9)
Het gesprek:
De woonbegeleider voert het intakegesprek met de cliënt op de door hen geplande datum.
Indien gewenst en mogelijk is een verwijzer bij dit gesprek aanwezig.
Het intakegesprek duurt 1 tot 1,5 uur en gaat in op de volgende vragen:
- Voornaamste problemen;
- Hulpvraag / leerdoelen;
- Hulpverleningscontacten;
- Voorgeschiedenis / levensloop;
- Functioneren op leefgebieden.
De woonbegeleider maakt gebruik van het intakeformulier, waarop vragen staan die in ieder
geval aan de orde komen in het gesprek. De woonbegeleider geeft de cliënt ook informatie
over de instelling, met name over:
- Wijze van begeleiden;
- Overig aanbod;
- Huisregels.
In de afronding van het gesprek legt de woonbegeleider uit wat de verdere gang van zaken
is, zodat de aspirant cliënt weet wat hij kan verwachten en op welke termijn.
Intakeoverweging:
De woonbegeleider verwerkt de gegevens uit het intakegesprek op het intakeformulier. Dit
formulier brengt hij ter bespreking in tijdens de wekelijkse teamvergadering. Zo nodig vraagt
hij de cliënt toestemming om aanvullende hulpverleningsgegevens op te vragen bij externe
zorg- of hulpverleners (toestemmingsformulier). Bij de intakeoverweging spelen de volgende
criteria een rol:
- aansluiting van het aanbod bij de hulpvraag van de cliënt;
- bereidheid van de cliënt om hulp te ontvangen (motivatie van de cliënt);
- aansluiting bij de groep (`matching`, in geval van groepswonen).
De woonbegeleider doet een voorstel voor een besluit, omkleed met redenen. Het team kan
hierop reageren om vervolgens tot een gezamenlijk besluit te komen. Bij een positief besluit

kan de cliënt komen wonen en worden begeleiders aangewezen. Als er twijfels zijn, kunnen
er afspraken op papier worden gezet of een proefperiode worden afgesproken. Als er een
negatief besluit uit de vergadering komt, leg je de cliënt de redenen uit en verwijs je hem of
haar door.
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Doelen:
- de overgang naar de instelling zo prettig mogelijk te laten verlopen;
- de cliënt kennis te laten maken met de instelling;
- de begeleiding op gang te brengen.
Duur: gemiddeld zo’n een tot twee weken.
Instrumenten die je kunt gebruiken in de opnamefase:
- checklist opnameactiviteiten: huurcontract, huisregels en informatie voor cliënten.
Toepasbare instrumenten vanuit de jeugdmethodiek:
- Communicatiestrategieën (zie bijlage 2)
- Case-based learning ( zie bijlage 4)
- Moreel beraad( zie bijlage 5)
- Vijf pijler analyse ( zie bijlage 3)
- Luisteren samenvatten doorvragen (LSD)( zie bijlage 7)
- Positief herbenoemen( zie bijlage 8)
- Bewust luisteren en spiegelen( zie bijlage 9)
Opnamedag:
Bij voorkeur wordt de ontvangst gedaan door de toegewezen begeleider(s). Er moeten een
aantal formulieren doorgenomen en getekend worden:
- huisregels;
- gebruikersovereenkomst;
- binnenkomst formulier;
- machtiging.
Verder is het van belang de cliënt te laten kennismaken met de instelling, de locatie, de
medewerkers en de medebewoners. Neem hier de tijd voor.
Activiteiten na de opnamedag:
Na de opnamedag zijn cliënt en zijn begeleiders verantwoordelijk voor de uitvoering van
diverse taken. Zie hiervoor de checklist opnameactiviteiten. Na voltooiing van de betreffende
taak wordt deze afgetekend op de lijst. De taken staan in het teken van het opstarten van de
hulpverlening aan de cliënt.
Begeleidingsgesprekken:
De begeleiders hebben in deze fase zeer frequent contact met de cliënt, om:
- de uitvoering van de taken te bewaken;
- een vertrouwensrelatie op te starten;
- de cliënt verder vertrouwd te maken met de werkwijze in de instelling.
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Doel: samen met de cliënt in kaart brengen waar zijn sterke en minder sterke kanten liggen
op elk van de acht leefgebieden. Door de situatie van de cliënt in deze fase te verduidelijken,
leg je de basis voor de verdere begeleiding van de cliënt.
Duur: gemiddeld 6 weken, maar maximaal 2 maanden.
Instrumenten die je kunt gebruiken om inzicht te krijgen in de vaardigheden van de cliënt:
- de leefgebiedenwijzer
- de zelftesten
- de weekkaart
- de persoonsbeschrijving
Toepasbare instrumenten uit de jeugdmethodiek:
- Persoonlijk Profiel/Krachtenonderzoek ( zie bijlage 1)
-

Communicatiestrategieën (zie bijlage 2)
Case-based learning ( zie bijlage 4)
Moreel beraad( zie bijlage 5)
Vijf pijler analyse ( zie bijlage 3)
Luisteren samenvatten doorvragen (LSD)( zie bijlage 7)
Positief herbenoemen( zie bijlage 8)
Bewust luisteren en spiegelen( zie bijlage 9)

Begeleidingsgesprekken:
De mentor voert in deze fase gemiddeld wekelijks een gesprek met de cliënt. In deze
gesprekken worden de lijsten besproken of een weekkaart ingevuld, om inzicht te krijgen in
het functioneren op de verschillende leefgebieden. Van deze gesprekken maakt de mentor
aantekeningen. Het hele team is verantwoordelijk voor het observeren en rapporteren van
het functioneren van de cliënt.
De persoonsbeschrijving:
Op basis van de gesprekken, de lijsten, observaties, de informatie uit het intakegesprek en
informatie van anderen, maken de begeleiders een persoonsbeschrijving. Hierin beschrijven
zij de huidige situatie van de cliënt op elk van de acht leefgebieden. Alleen de relevante
thema´s komen aan de orde. Het gaat daarbij zowel om zaken die goed gaan als zaken die
minder goed gaan. De inhoud van de persoonsbeschrijving is gebaseerd op informatie die
reeds met de cliënt besproken is. Door op elk leefgebied een weergave van de huidige
situatie te geven, ontstaat een beknopt maar volledig beeld van de cliënt. Als er een
trajectbegeleider van het IMW betrokken is, is het handig om samen 1 persoonsbeschrijving
te maken. Als woonbegeleiders maken wij er een, de trajectbegeleider maakt er een en deze
zullen worden samen gevoegd tot maximaal 2 pagina’s De persoonsbeschrijving is de basis
voor de verdere hulpverlening aan de cliënt (zie instructie persoonsbeschrijving). De
persoonsbeschrijving wordt in een driehoeksgesprek voorgelegd aan de cliënt; vraag hem of
het een juiste weergave is en of hij/zij aanvullingen of wijzigingen wil aanbrengen.
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Doel: komen tot doelen en acties voor de begeleiding. Op basis van de informatie uit de
vorige fasen bepaal je samen met de cliënt aan welke doelen voor verandering of stabilisatie
jullie gaan werken.
Duur: maximaal 2 weken na het opstellen van de persoonsbeschrijving.
Instrumenten die je kunt gebruiken in de planningsfase:
- het begeleidingsplan
Toepasbare instrumenten vanuit de jeugdmethodiek:
- INVRA-wooncompetenties( zie bijlage 6)
-

Communicatiestrategieën (zie bijlage 2)
Case-based learning ( zie bijlage 4)
Moreel beraad( zie bijlage 5)
Vijf pijler analyse ( zie bijlage 3)
Luisteren samenvatten doorvragen (LSD)( zie bijlage 7)
Positief herbenoemen( zie bijlage 8)
Bewust luisteren en spiegelen( zie bijlage 9)

Het begeleidingsplan:
De cliënt en de begeleiders stellen samen op basis van de persoonsbeschrijving doelen voor
de hulpverlening op. In de driehoek wordt afgestemd welke hulpverleners met welke doelen
aan de slag gaan, dit leggen zij vast in het begeleidingsplan. Bij het opstellen van het
begeleidingsplan zijn de hulpvragen van de cliënt het uitgangspunt. Zowel de cliënt als de
begeleiders ondertekenen het begeleidingsplan. Ook stellen zij samen de termijn vast
waarbinnen de doelen bereikt zouden moeten zijn.
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Doel: acties uit het begeleidingsplan uitvoeren om de gestelde doelen te behalen.
Duur: afhankelijk van gemaakte afspraken in het begeleidingsplan. Aangezien het verblijf
maximaal 1 jaar is, kan deze fase maximaal 7 maanden duren.
Toepasbare instrumenten vanuit de jeugdmethodiek:
- INVRA-wooncompetenties ( zie bijlage 6)
-

Communicatiestrategieën (zie bijlage 2)
Case-based learning ( zie bijlage 4)
Moreel beraad( zie bijlage 5)
Vijf pijler analyse ( zie bijlage 3)
Luisteren samenvatten doorvragen (LSD)( zie bijlage 7)
Positief herbenoemen( zie bijlage 8)
Bewust luisteren en spiegelen( zie bijlage 9)

Uitgangspunt:
Het uitgangspunt van deze fase blijft het begeleidingsplan, met de doelen en acties uit dit
plan gaan cliënt, begeleiders en eventueel externe hulpverlener aan de slag. De begeleiders
ondersteunen of stimuleren de cliënt de acties uit te voeren. De cliënt en de begeleiders
voeren 1 maal per week, minimaal eens per twee weken een voortgangsgesprek met de
cliënt. In deze begeleidingsgesprekken bespreken cliënt en begeleiders de voortgang van
het begeleidingsplan en dringende andere zaken die aan de orde komen. Indien blijkt dat
een doel niet haalbaar is, is tussentijdse aanpassing van het begeleidingsplan mogelijk.
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Doelen van de evaluatiefase zijn om te bepalen:
- in hoeverre de gestelde doelen in het begeleidingsplan zijn gehaald;
- hoe de uitvoeringsfase is verlopen;
- op welke manier de begeleiding aan de cliënt wordt voortgezet.
Duur: De evaluatiefase moet niet te lang duren; Eén tot twee weken is voldoende.
Instrument dat gebruikt wordt in deze fase:
- het evaluatieformulier
Toepasbare instrumenten vanuit de jeugdmethodiek:
- Communicatiestrategieën (zie bijlage 2)
- Case-based learning ( zie bijlage 4)
- Moreel beraad( zie bijlage 5)
- Vijf pijler analyse ( zie bijlage 3)
- Luisteren samenvatten doorvragen (LSD)( zie bijlage 7)
- Positief herbenoemen( zie bijlage 8)
- Bewust luisteren en spiegelen( zie bijlage 9)
Het gesprek:
In de evaluatiefase blikken cliënt en begeleiders terug op het verloop van de uitvoeringsfase.
Zij bespreken in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en hoe de acties zijn verlopen. Het
is goed om stil te staan bij de reden waarom een doel wel of niet behaald is. Ook is het
evaluatiegesprek een goed moment om de samenwerking tussen cliënt en begeleiders
concreet aan de orde te stellen. Het gesprek levert belangrijke informatie op voor de
voortgang van de begeleiding. Evaluatiegesprekken zijn een goede aanleiding om bewust stil
te staan bij de vraag of de cliënt nog steeds goed op weg is naar zijn einddoel, maar ook of
hij nog steeds aan het juiste adres is. De informatie van het evaluatiegesprek verwerkt de
mentor op het evaluatieformulier. Het is vaak goed om ook een driehoek als
evaluatiemoment te gebruiken, of een aparte driehoek in deze fase te plannen om de
voortgang en afstemming te bespreken.
Evaluatieoverweging:
Het evaluatiegesprek is een belangrijk ijkpunt voor het verdere verloop van de hulpverlening
aan de cliënt. Cliënt, begeleiders en eventueel externe hulpverleners bespreken de
voortgang van de begeleiding aan de cliënt. Verschillende criteria kunnen hierbij een rol
spelen:
- resultaten van de begeleiding tot nu;
- motivatie van de cliënt;
- samenwerking tussen de cliënt en hulpverleners;
- vraag van de cliënt in relatie tot het aanbod.
Evaluatiebesluit:
Er zijn grofweg twee besluiten mogelijk.
1. De cliënt rondt de begeleiding in de instelling af (al dan niet met geslaagde resultaten) en
stroomt door naar een andere voorziening of zelfstandig wonen, met of zonder
ambulante hulp. De uitstroomfase (fase 8) gaat dan van start.
2. De cliënt zet de begeleiding in de instelling voort. Dan gaat de hulpverleningscyclus
opnieuw van start. De informatie uit de uitvoering- en evaluatiefase gebruik je om de
sterke en zwakke kanten van de cliënt opnieuw in kaart te brengen (analysefase). Een
nieuwe persoonsbeschrijving wordt zo nodig gemaakt. Vervolgens stel je samen een
nieuw of aangepast begeleidingsplan op voor de komende periode (planningsfase) en

gaat een nieuwe uitvoeringsfase van start. Tijdens het verblijf van een cliënt lopen vier
fasen dus steeds in elkaar over, namelijk de analysefase, de planningsfase, de
uitvoeringsfase en de evaluatiefase.
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Doelen van de uitstroomfase zijn:
- het vertrek van de cliënt voor te bereiden;
- de hulpverlening zo goed mogelijk af te ronden en/of over te dragen aan andere
hulpverleners;
- het verblijf van de cliënt te evalueren.
Duur: de uitstroomfase duurt (afhankelijk van de situatie) 1 dag tot zes weken.
Instrumenten die gebruikt worden in deze fase:
- checklist uitstroomactiviteiten
- het exit-formulier
De checklist uitstroomactiviteiten geeft een beeld van de nodige acties en het Exit formulier
moet in het laatste gesprek ingevuld worden.
Toepasbare instrumenten vanuit de jeugdmethodiek:
- Communicatiestrategieën (zie bijlage 2)
- Case-based learning ( zie bijlage 4)
- Vijf pijler analyse ( zie bijlage 3)
- Luisteren samenvatten doorvragen (LSD)( zie bijlage 7)
- Positief herbenoemen( zie bijlage 8)
- Bewust luisteren en spiegelen( zie bijlage 9)
Verloop van de fase
Uitstroom kan vrijwillig, maar ook als gevolg van uitzetting plaatsvinden. Als er sprake is van
uitzetting, kunnen niet alle activiteiten zoals hieronder beschreven uitgevoerd worden.
Voorbereiding vertrek
In de uitstroomfase bereiden cliënt en begeleiders de afronding van de begeleiding voor. De
begeleidingsgesprekken staan in deze fase in het teken van het vertrek van de cliënt naar
een andere voorziening of zelfstandige woonruimte. De begeleidingsgesprekken staan in het
teken van verwachtingen over deze ‘nieuwe periode’ en acties die nog ondernomen moeten
worden.
Vervolg hulpverlening en overdracht
In overleg met de cliënt bespreken de begeleiders (in een driehoek) of vervolghulpverlening
gewenst is. De externe begeleider of de woonbegeleiders bemiddelen of verwijzen door naar
voor cliënt geschikte mogelijkheden. Daarvoor maken zij gebruik van de sociale kaart. Het
geniet de voorkeur om vervolghulpverlening tijdig aan te vragen, in verband met mogelijke
wachtlijsten. De begeleiders bespreken of en zo ja, op welke manier, een zorgvuldige
overdracht plaats kan vinden.
Regelen praktische zaken
Enkele praktische, administratie en financiële zaken moeten in deze fase afgehandeld
worden. Deze staan vermeld op de checklist uitstroomactiviteiten. De begeleiders dragen er
zorg voor dat deze activiteiten tijdig worden uitgevoerd.
Exitgesprek

Enkele dagen voordat de cliënt vertrekt, voeren begeleiders en cliënt het exitgesprek. Hierin
blikken zij terug op de totale begeleiding. Wat heeft cliënt bereikt? Waar is hij tevreden over
en waarover niet? De begeleiders verwerken de uitkomsten van het gesprek op het exitformulier. Ook kan de cliënt dit formulier zelf invullen. Indien er sprake is van uitzetting,
proberen de begeleiders – indien mogelijk- de cliënt achteraf te vragen wat hij van de
begeleiding heeft gevonden. Zeker als er sprake is van uitzetting, is het belangrijk om van de
cliënt te horen wat hij graag anders had gezien. De uitkomsten van alle exitgesprekken
worden jaarlijks verwerkt door het management en vertaald naar concrete suggesties om de
hulpverlening te verbeteren.
Afscheid:Het nemen van afscheid van medebewoners en medewerkers verdient bijzondere
aandacht.

Het Persoonlijk Profiel / Krachtenonderzoek
versie 2.0

Dit blad wordt gebruikt om informatie te verzamelen over uw huidige situatie, uw wensen en
ambities, en ervaringen, uw krachten en vaardigheden uit het verleden.
Het gaat vooral om dingen in uw leven waar u bezield door raakt.

Naam:

Naam persoonlijk begeleider:

Huidige Krachten

Wensen en ambities:

Vroegere krachten

Wat vind ik belangrijk in mijn leven?
Waar beleef ik plezier aan? Waar
kan ik gebruik van maken

Wat wil ik?

Wat vond ik belangrijk in mijn
leven? Waar beleefde ik plezier
aan?Waar heb ik gebruik van
gemaakt

Hoe ziet het leven er nu uit?

Wat was de situatie hiervoor?
Hoe hield ik mij overeind? Wat
zijn mijn ervaringen? Waarvan
heb ik in het verleden gebruik
gemaakt?

Wat zijn mijn krachten: mijn
kernkwaliteiten, interesses en
talenten? Wat zijn krachten in mijn
huidige omgevingen? Waar kan ik
steun vandaan halen?

Wat waren krachten in mijn
omgeving Van wie kreeg ik
steun?

Wonen

Werken

Leren – Opleiding

Recreëren - Vrije tijd

Gezondheid

Persoonlijke (zelf) zorg
(incl. financiën)

Relaties
(incl. intimiteit/seksualiteit)

Zingeving
(incl. spiritualiteit/religie)

Welke wensen zijn voor mij het belangrijkst?

1.

3.

2.

4.

Communicatiestrategieën
Wilken en Den Hollander, 1996,1999,2010

Elementen die deel kunnen uitmaken van
deze strategie
Strategieën
1. Ontwijken

•

2. Aandachtig aanwezig zijn

•

•
•
•
•
3. Faciliteren

•
•

•
4. Informeren

•
•
•
•

Wees afwachtend, vriendelijk;
bewaar afstand; observeer met
distantie.
Neem een open aanwezige houding
aan; sta open voor de cliënt en zijn
ervaringen en levenscontext
(netwerk, gemeenschap); kom niet
tussenbeide.
Kies voor een luisterende houding;
vermijd veel verbale communicatie
van jouw kant.
Ontwikkel vertrouwen door gewoon
aanwezig te zijn.
Jouw mening is niet belangrijk (in dit
stadium).
Voeg je in het tijdsperspectief van de
cliënt.
Creëer een veilige omgeving, een
klimaat van sociale steun.
Leg de nadruk op goede zorg voor
het welzijn van de persoon, probeer
te voorzien in basisbehoeftes (bijv.
gehoord en begrepen worden, steun
met betrekking tot financiën, voedsel,
onderdak en gezelschap).
Maak gebruik van adequate
gesprekstechnieken, passende bij
cognitieve (on)mogelijkheden.
Wissel informatie uit op gelijke basis.
Verzamel informatie over wat voor de
cliënt belangrijk is (waarden, wensen
en persoonlijke voorkeuren).
Doseer de informatie, niet te veel,
niet te snel.
Bied informatie aan over
mogelijkheden (individuele

5. Steunen en bemoedigen

•

•
•
6.Dialoog

•
•
•
•
•

7. Onderhandelen

•

•
8. Verleiden

•

9. Overtuigen (drang)

•
•

10. Afdwingen ( dwang)

ondersteuning, diensten,
programma’s voorzieningen).
Geef bekrachtigende steun; typen
sten kunnen zijn;morele steun,
sociale steun, hulp bij het dagelijks
functioneren.
Werk naar een partnership toe.
Motiveer en bemoedig, inspireer en
verschaf hoop.
Bevestig krachten en mogelijkheden.
De dialoog omvat de strategieën 2
t/m 5.
Werken als partners in een
samenwerkingsrelatie.
Streef naar openheid in doelen,
gedeelde agenda.
Legt een basis voor
gemeenschappelijk onderzoek,
doelen stellen, plan ontwikkeling en
uitvoering van acties.
Onderhandel op basis van wederzijds
begrip en vertrouwen, wanneer de
cliënt er klaar en vaardig voor is, in
het belang van de cliënt.
Zoek naar een balans tussen
belangen van de cliënt, het sociale
netwerk en de gemeenschap.
Kleur informatie, zet lokmiddelen in,
benadruk voordelen.
Gebruik verbale aandrang, draag
argumenten aan om noodzaak aan te
tonen.
Geef, als de opvatting van de
hulpverlener/het team prevaleert
i.v.m. acuut gevaar voor cliënt of
omgeving, de redenen van actie aan.

Richtlijnen bij het gebruik van de strategieën
•

•
•
•

Als richtpunt voor ons kompas kiezen we de dialoog; hier werken we vanuit elk
startpunt naartoe. Op basis van de dialoog kunnen we ook tot gelijkwaardig
onderhandelen komen. Deze strategieën hebben gemeen dat zij een
gelijkwaardigheid in de relatie vergen, waarbij gelijkwaardigheid niet moet worden
verward met gelijkheid.
We gebruiken het model om te brainstormen over een effectieve beginstrategie.
Het startpunt wordt bepaald door de mate waarin de cliënt ‘weerstand’ heeft.
Weerstand wordt niet opgevat als een positief verschijnsel: wanneer er weerstand is,
dan is er iets wat beter begrepen moet worden. In deze positieve betekenis kunnen
we alle onbegrepen gedrag van de cliënt als weertand beschouwen. Als we achter de

•
•
•

•
•

oorzaak van de weerstand kunnen komen en deze kunnen wegnemen, lukt het
meestal wel contact te krijgen en verder te komen in de relatieopbouw.
We kijken niet welke strategie het beste ligt, maar zoeken vooral naar welke strategie
werkt effectiviteit as criterium.
Er bestaat geen strikte overgang tussen de strategieën omdat er sprake is van een
vloeiend proces. Het model is vooral handig bij het brainstormen over gewenste
benaderingen en niet bedoeld om mensen en strategieën in hokjes te stoppen.
Elke strategie heeft de ‘voorgaande’ strategieën in zich. Dialoog en onderhandelen
houden ook in; present zijn, faciliteren, informeren en steunen. Daarmee wordt
present zijn (aandachtig aanwezig zijn) een belangrijke kernstrategie zij bevindt zich
aan de basis van de piramide en alle daarna volgende strategieën hebben de
presentie in zich.
Hoe hoger de weerstand is, hoe hoger in het model je je startpunt kiest. Bij hoge
weerstand zit je in het gebied rond ontwijken/aandachtig aanwezig zijn/faciliteren.
Hierop is een uitzondering wanneer er sprake is van dreigend (groot) gevaar. Dan
moet er wellicht gekozen worden voor overtuigen en afdwingen.

De vijf pijleranalyse
(verkorte versie)
Toelichting
Dit hulpmiddel is bedoeld om aan te sluiten op het perspectief van uw cliënt: de manier
waarop deze naar zichzelf en de wereld kijkt. Vanuit een meer gezamenlijk perspectief werkt
u toe naar een beter contact. Hieronder worden de vijf pijlers benoemd met wat voorbeelden.
Het is de bedoeling dat u bij elke pijler naar manieren zoekt om deze te versterken. Dit is
vaak een brainstorm proces dat beter lukt als je het met meer mensen doet. Hierbij geldt:
hoe moeilijker de situatie, hoe blijer we zijn met elk klein ideetje. Ieder idee is dus welkom.
Vaak wordt een vijf pijler analyse ingezet in situaties waarin het lastig is om aan te sluiten.
Bijv.: Het is moeilijk om met de cliënt te communiceren. De cliënt vertoont gedrag dat u niet
begrijpt of de ‘omgeving’ ervaart de cliënt als ‘lastig’.
Werkwijze
1 Kies een cliënt
2 Loop alle pijlers door, brainstorm per pijler over wat voor deze cliënt belangrijk kan zijn
3 Per gevonden punt: hoe kan dit worden aangewend om (beter) contact met de cliënt te
krijgen of de cliënt op de een of andere wijze te ondersteunen.
De vijf pijlers
1. Status (betekenisgeving)
Welke rollen vervult de cliënt die voor hem een betekenis hebben? Het gaat om rollen als
familielid, vriend, groepsgenoot, zeurpiet, moedertje van de groep etc.
Welke activiteiten verricht de cliënt die voor hem betekenis hebben? Wat doet cliënt uit
zichzelf, wat doet hij niet, waarom is dit belangrijk voor hem?
2. Motivatie (aanmoediging)
De vraag is: waardoor wordt de cliënt van binnen uit gemotiveerd (en niet: hoe kunnen we de
cliënt motiveren).
Ook onderzoeken we: voor welke motivatie ‘van buiten af’ is de cliënt gevoelig? Een
glimlach, een kopje koffie, even met rust laten etc.

3. Belangrijke vaardigheden
Welke vaardigheden vindt de cliënt zelf belangrijk (en niet: welke vindt de hulpverlener
belangrijk). Heeft hij deze vaardigheden of? Wat doet hij momenteel bij deze vaardigheden?
Wil hij steun bij het ontwikkelen ervan?

4. Sociale steun
Sociale steun wordt op talloze wijze ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van praktische hulp,
vertrouwen, waardering, informatie, advies, evalueren, steun bij het omgaan met
spanningen. En: er gewoon zijn als mens, toch steeds terug komen als het vaak spant
Welke personen betekenen veel voor de cliënt? (groepsgenoten, familie, kennis uit de
koffieshop etc.) Wat beteken je als hulpverlener voor de cliënt?
5. Materiële steun
Welke materiële zaken zijn belangrijk voor de cliënt? Het kan gaan om: spullen (bijvoorbeeld
mijn meubels, mijn koffiezetapparaat, mijn Cd-verzameling, mijn boeken, mijn tas), geld, een
plek om te wonen of te verblijven, materialen om mee te werken of te recreëren, even in de
auto mee kunnen rijden naar de stad, een pakje shag.
Vervolg: elk punt dat gevonden wordt is goed. Probeer hier nu een concrete actie bij te
bedenken: uit mezelf eens een pakje shag voor Evert meenemen, een persoonlijk begeleider
aanstellen die uit hetzelfde dorp komt en hetzelfde dialect spreekt, de mevrouw die planten
op haar eigen kamer verzorgt, vragen of zij dit ook in de huiskamer wil doen.

VIJF PIJLER ANALYSE

Naam cliënt

:

Naam casemanager / persoonlijk begeleider

:

Datum

:

I. Status / betekenisgeving
Persoonlijke betekenisvolle activiteiten
zijn

1.
2.
3.

Betekenisgevende sociale rollen zijn

1.
2.
3.

Materiële bezittingen die belangrijk zijn

1.
2.
3.

Overige betekenisgevende aspecten

1.
2.
3.

Voorbeelden persoonlijke zingevende factoren: planten water geven, lezen,
wandelen.
Voorbeelden status verlenende rollen: vriend, kok, verzorger van dieren.
Voorbeelden materieel bezit dat belangrijk is: televisie, koffiezetapparaat, fiets.
Voorbeeld overige betekenisgeving: religieuze overtuiging, status die men vroeger
had.

II. Motivatie
1. Factoren waar de cliënt vanuit zichzelf motivatie aan ontleent (intrinsiek
motiverende factoren)

2. Factoren die de cliënt van buitenaf motiveren (extrinsiek motiverende factoren)

Voorbeelden intrinsieke factoren: betekenisgeving zoals bij I genoemd,
ontevredenheid over de huidige situatie, geloof in eigen kunnen, geloof dat
verandering mogelijk is.
Voorbeelden extrinsieke factoren: steun van anderen, geldelijke beloning, uitzicht op
een nieuwe baan, betere huisvesting.

III. Vaardigheden
Cognitieve vaardigheden:
•
Aandacht en concentratie
•
Het vermogen om situaties te overzien
•
Geordend denken
•
Problemen oplossen
Communicatieve vaardigheden:
•
Luisteren
•
Verstaanbaar spreken
•
Lees- en schrijfvaardigheid
•
Telefoneren
Emotionele vaardigheden:
•
Omgaan met afstand en nabijheid
•
Omgaan met vreugde en humor
•
Omgaan met verdriet
•
Omgaan met angst
•
Omgaan met vriendschap en intimiteit
Praktische vaardigheden:
•

Zelfverzorging:
−
voeding
−
persoonlijke hygiëne

+

+/
-

-

−
kleding
−
zorg voor lichamelijke gezondheid
•
Verzorging omgeving:
−
schoonhouden
−
inrichting en onderhoud
•
Omgaan met geld en papieren
•
Dag structurering:
−
overzicht hebben over het verloop van een dag
−
een dag- of weekindeling maken
−
aan tijdsafspraken houden
•
Transport:
−
zichzelf verplaatsen, lopend fietsend of met andere
vervoersmiddelen
•
Maatschappelijke integratie:
−
zich begeven buiten de woning
−
winkelen
−
gebruik maken van openbare en culturele voorzieningen
Sociale vaardigheden:
•
Aandacht voor anderen hebben
•
Vragen om informatie
•
Opkomen voor de eigen mening
•
Afspraken maken
•
Complimenten geven en kunnen ontvangen
Coping vaardigheden:
•
•
•

Omgaan met symptomen
Omgaan met stressvolle prikkels uit de omgeving
Overige coping

IV. Sociale steun
Emotionele steun (vertrouwen en waardering)

Instrumentele steun (praktische hulp)

Informatieve steun (informatie en advies)

+

+/
-

-

Evaluatieve steun (spiegelen, feedback)

Specifieke steun bij het omgaan met stress

V. Materiële steun

+

Financiële middelen

Huisvesting (bijv. eigen kamer, appartement, huis, werkruimte)

Gebruiksvoorwerpen en andere materialen (bijv. huisraad,
gereedschappen)

Persoonlijke hulpmiddelen (bijv. walkman, agenda)

Transportmiddelen (bijv. fiets, strippenkaart)

Benoem concreet alle beschikbare en voor de cliënt relevante hulpbronnen.

+/
-

-

Vijf pijler profiel
5+

4

3+/-

2

1

Status –
betekenis
en zin
gevende
factoren

Motiverende Vaardigheden Persoonlijke
factoren
steun
gevende
factoren

Materiële
steun
gevende
factoren

Geef aan de hand van de analyse een totaalbeoordeling per pijler. Op deze wijze ontstaat
een profiel.
Heeft de cliënt wensen ten aanzien van handhaving of verbetering van één of meerdere van
de pijlers? : ga dan verder met de stappen volgens het sturingsprincipe wens.
Heeft de cliënt geen uitgesproken wensen? : ga dan kijken waar er via een
omgevingsgerichte invalshoek een bijdrage geleverd kan worden om de kwaliteit van
‘zwakke’ pijlers (score 3 of minder) te verbeteren.
Formuleer hieronder de conclusies van de analyse. Dit betreft het formuleren van doelen
gericht op ondersteuning of verbetering van één of meerdere van de vijf pijlers en het
benoemen van concrete activiteiten die leiden tot het realiseren van deze doelen. Richtlijn is
dat er uiteindelijk t.a.v. alle zwakke pijlers activiteiten ondernomen worden.
Conclusies:

Case-based learning (CBL)
Case-based learning (CBL) in zeven stappen
CBL is een reflectie instrument en word globaal omschreven als;’ onderzoekend en
benaderend met collega’s door leren in je vak op basis van concrete gevallen uit je eigen
werk’. CBL wordt ingezet als een verlengde opleiding in de presentie, waarbij de nadruk ligt
op praktisch leren.
Stap 1: Selectie van de casus
De casus die centraal komt ter staan in het CBL wordt ter plekke in een vrij
afwegingsgesprek met de deelnemers geselecteerd uit hun praktijk van de periode voor en
tijdens de bijeenkomst: Het zal altijd gaan om actueel professioneel handelen dat niet goed
(genoeg) verliep en de betrokkenen nog altijd bezighoudt. De casus is bij voorkeur een
exemplarische casus met een brede relevantie voor het team.
Stap 2: Zéér precieze reconstructie
In de tweede stap wordt de casus via zorgvuldig uitvragen gereconstrueerd.
Enkele kenmerken van deze cruciale fase:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Neemt helft van tijd van ene hele cbl-sessie in beslag
Meest gewaardeerde fase en heel leerzaam
Onophoudelijk vertraagd door nadere vragen
Het uitvragen geschiedt zeer nauwkeurig en gedetailleerd (tijdstip, plek, volgorde, rol,
woordkeus, sfeer, overdenkingen), kent allerlei controle vragen (is dit echt zo?) en
ook methodisch naïeve vragen (wat is dat: ‘schelden?’) Doel: Precies en concreet
beeld van casus krijgen.
Het gaat in deze fase alleen nog om de feiten: (nog) geen analyse, theoretische
interpretatie en waarderingen.
Ervaring van de deelnemers: dit reconstrueren is onthullend en heeft een sterk
bewustmakend effect
Geleidelijk verbreden op basis van casuslogica, niet op basis van groepsdynamica,
didactische of theoretische overwegingen
Steeds meer teamleden gaan vertellen. Hun rol zal vaak divers zijn: erbij geroepen,
dienst overnemen, PB gesprek met de jongeren nadoen etc.
Uitvragen derden even nauwkeurig als bij casusinbrenger. Gevolg invulling vanuit
diverse invalshoeken, posities en tijdstippen. Beeld is veelstemmig, rijk, in tijd en
context geplaatst.
Aanvullingen en tegensprekingen. Deze vaststellen, maar (nog) niet onderzoeken.
Doel is casus in zijn geheel in beeld te krijgen (vergt beheersing van allen).
Men wordt gedwongen tot reconstructie van wat weggelaten werd.

•

Reconstructies brengen een verscherpt bewustzijn teweeg. Gevolg meer
betrokkenheid bij casus.

Stap 3: Weging casus
De derde fase is kort en krachtig: als dit het beeld van de casus is, wat is er dan eigenlijk
problematisch aan, wat staat er op het spel en hoe erg vinden de deelnemers dat, wat is de
juiste benaming van wat er speelt? In deze fase worden de vanzelfsprekendheden die in de
‘casusdefinitie’ zijn opgenomen kritisch onder de loep genomen.
Stap 4: Analyse
De vierde fase is weer een langere: de moderator leidt de analyse van de meest
problematische aspecten van de casus. De bedoeling is niet oplossingen vinden maar leren
begrijpen hoe het probleem in elkaar zit, hoe het kan ontstaan en n stand blijft, waartoe het
leidt etc. Kortom:
•
•
•

Het vinden van een goede betekenis van het probleem
Het vinden van een verklaring
Rol moderator verandert: helpt met uitleggen, duiden of interpreteren (wat gebeurt
er?, wat betekent dit? En verklaren (waardoor komt dit?).

Stap 5: Randvoorwaarden
Alvorens naar oplossingen te zoeken wordt vastgesteld binnen welk kader deze moeten
passen, wat passend is de betrokkenen, wat te respecteren marges en welke
oplossingsrichting in elk geval niet wordt gekozen (bijvoorbeeld meer regels introduceren,
jongeren op straat zetten, etc.)
Stap 6: Oplossingen
Oplossingen worden afgeleid uit stap 4 en vooral ook gebaseerd op de ervaringskundigheid
van de werkers zelf. Leidend daarbij zijn de volgende vragen;
•
•
•
•

Wie heeft er ervaring met het oplossen van een soortgelijke kwestie?
Welke oplossingen zijn denkbaar?
Welke zijn het meest geschikt?
Welke worden gekozen?

Stap 7: Uitvoering
Ten slotte wordt de gebonden en gekozen oplossing geconcretiseerd en ‘geborgd’ aan de
hand van onder meer de volgende vragen;
•
•

Concretisering in het alledaagse werk: hoe wordt de oplossing uitgevoerd?
Door Wie ?, Wanneer?

•
•

Wat als het lukt/ niet lukt?
Afspraken maken.

Moreel beraad
Het beraadsmodel wijst de betrokken strafleden de weg (denk aan dit, denk aan dat, weeg
zus en weeg zo) en helpt hen goed zich bewust te zijn van relevante kwesties die in de
beslissing spelen. Het doel is hen te helpen om tot een gefundeerde beslissing te komen,
waarbij benadrukt moet worden dat het model geen uitkomst afdwingt, maar de beslissing
slechts voedt.
Het gaat om een heel beperkt Moreel beraad: (a) de stafleden zijn allen goed op de hoogte
van de jongere van wie de casus aan de orde komt. Het model bevat daarom geen stappen
die gericht zijn op het verzamelen van basale informatie, op het benoemen van
ziektebeelden, het uitzoeken van de geschiedenis of relaties van de betrokkene(n). (b)
Hoewel Moreel beraad over allerlei kwesties kan gaan, bleek in dit project dat het altijd weer
draaide om dezelfde vraag: is deze jongere zo onhandelbaar (zo in overtreding) dat hij of zij
nu verwijderd moet worden? Het model is volledig toegesneden op de vraag of deze straf
(wegsturen) passend, juist resp. onvermijdelijk is. Dát het model juist over deze vraag gaat,
heeft overigens ook een andere, veel gewichtiger reden. Het gaat hier om een
presentieproject waarvan het belangrijkste kenmerk is dat jongeren niet verstoten worden en
juist in de relatie geborgen worden. Als onder de professionals dan toch de noodzaak
gevoeld wordt een jongere te verwijderen, speelt er op een diep en principieel niveau een
conflict met de intenties, warden en goederen van de gekozen presentiebenadering. Dat
conflict behoort in de juiste termen beslecht te worden, dat wil zeggen in morele termen (en
dus niet in psychiatrische, agogische, managerial, laat staan in opportunistische termen).
Uitgangsvraag
In het model wordt niet uitgegaan van een basale keuze dat de strafleden de jongeren het
liefst bij zich houden en dat dat desondanks niet meer te doen lijkt. Het beraad zal gaan over
het besluit: dat zij het vol kunnen houden met hem/haar (dulden) ofwel dat zij hem/haar weg
moeten sturen (straffen). De eerste vraagt luidt: wat zijn goede redenen om
•
•

Hetzij het vol te houden (dat is dus niet per se de beste keuze)
Hetzij het niet vol te houden en de jongere/bewoner dus weg te sturen ( = Straffen)?

Met het beraadsmodel onderzoekt men eerst dulden en dan het straffen/wegsturen.

(I) Volhouden en dulden
De volgende vragen en kwesties worden onderzocht in een gezamenlijk beraad
VOLHOUDEN EN DULDEN
1. Uitgangspunt

Vast- en volhouden?

2. Stijl van volhouden

1. Passief volhouden
2. Mijdend volhouden
3. Actief volhouden

3. Aspecten van volhouden

1. Kunnen laten, redenen, vorm en ’t
keerpunt
2. Geduld als professionele deugd
3. Dulden uit zwakte en sterkte
4. Het innerlijke gevecht
5. Oefenen hermeneutische welwillendheid
6. Spanning breken

(II) Wegsturen
Of de jongere moet worden weggestuurd, wordt onderzocht door zeven vragen te
beantwoorden:
•
•
•
•
•
•
•

Heeft deze straf een goed doel?
Is deze straf noodzakelijk?
Wat is de schade die de straf aanricht?
Wat staat er voor de werkers op spel bij deze straf?
Staat deze straf in een juiste verhouding tot gebeurde?
Is straf te plaatsen?
Wat betekent de straf voor de betrokken jongere?

Elke vraag is verder uitgewerkt in vragen die men in het beraad successievelijk behandeld.
Samengevat gaat om de volgende.

Eerste kwestie voor beraad
Het doel met de straf, passenheid en zuiverheid van dat doel.
1. Wraak: genoegdoening
2. Isolatie: schade en gevaar indammen
3. Rust: bezinning, inkeer, uit de cirkel stappen
4. Afschrikken: preventie, ontmoediging
De kwestie is dus onder meer: wat is je (echte) doel met de straf, past dat doel en heb je een
zuivere intentie?
Tweede kwestie voor beraad
De check de noodzaak van de straf
1. Is hij/zij schuldig?
2. Zijn alle andere middelen uitgeput?
3. Heb je in de straf ook betrokken wat iemand goed deed, goed doet en nog meer is
dan ‘fout’?
4. Is er voor de gestrafte nog een reëel perspectief; kan hij/zij ergens heen?
De kwestie is dus onder meer: is straffen onvermijdelijk, redelijk en adequaat?
Derde kwestie voor beraad
Kan men de schade die de gestrafte veroorzaakt benoemen?
1. Minder zorg voor de anderen
2. Nare cultuur en foute congsi’s in huis
3. De lonendheid van dit gedrag (navolging)
4. De schade die de betrokkene zichzelf berokkent.
De kwestie is dus dat je om gegrond te straffen het kwaad in beeld moet brengen en moet
onderzoeken op de vraag wat er zo slecht is aan dat kwaad.
Vierde kwestie voor beraad
Wat staat er voor de werkers op het spel?
1. Imago en gezag (‘watje’)
2. Zelfachting en eer (‘ je niet alles laten zeggen’)
3. Uitputting en je onmacht in dezen (‘over je grenzen gaan’)
4. Te hoge prijs/te grote investering (‘zelfopoffering’)
5. Heb je eraan gedacht anderen in te schakelen die het mogelijk wel kunnen?
De kwestie is dus dat je om te straffen goed moet weten hoe je zelf in de kwestie zit, wat jou
dwars zit/motiveert.

Inventarisatie Van Redzaamheids Aspecten (INVRA)Wonen
Het instrument INVRA-Wonen is in te zetten als:
Observatie instrument, welke vaardigheden worden op dit moment in de woonsituatie
toegepast. Omdat inzicht wordt gegeven in wat iemand doet, welke mogelijkheden de
persoon inzet wordt daarmee het zelfinzicht en vaak ook de zelfwaardering vergroot.
Communicatie instrument, als de vaardigheden van de persoon zijn ingevuld in een
overzicht van vaardigheden die gebruikt worden voor de invulling van een zelfstandig
bestaan, stelt het de persoon in staat mee te praten en zelf keuzen te maken in wat hij
daarmee wil. Het overzichtschema is kleurrijk en overzichtelijk en het spreekt tot de
verbeelding.
Motivatie instrument, als inzicht wordt gegeven in welke vaardigheden iemand inzet en
welke vaardigheden nodig zijn voor een bepaalde woonsituatie werkt het vaak motiverend
om een wenselijke situatie te gaan halen.
Zeker als iemand dat voor zichzelf kan bepalen!
Indicatie instrument, met behulp van het overzichtschema kan bepaald worden op welke
onderdelen de persoon ondersteuning nodig heeft of welke vaardigheden er de komende
periode geleerd of getraind of toegepast gaan worden.
Evaluatie instrument, welke vaardigheden zijn er na een periode van training bijgekomen?
Twee ingevulde overzichtschema’s naast elkaar brengen groei in beeld. Op die manier wordt
groei of ontwikkeling zichtbaar voor iedereen.

Luisteren samenvatten doorvragen (LSD)
Voor het geven van aandacht kan gebruik gemaakt worden van de volgende
gesprekstechnieken:
a.
Actief luisteren
b.
samenvatten
c.
Vragen stellen
Ook wel afgekort als LSD: luisteren, samenvatten en doorvragen.
Actief luisteren
Actief luisteren kan op twee manier plaatsvinden: verbaal en non-verbaal. Non-verbaal blijkt
actief luisteren uit oogcontact, knikken, gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding.
Verbaal blijkt actief luisteren uit het plaatsen van volgertjes zoals: ‘hm, hm’, ‘echt?’, ‘oh ja?’,
‘toch?’. Volgertjes hebben twee functies:
1.
je geeft – zoals de naam al zegt – aan dat je de ander volgt, dat je hem begrijpt;
2.
je stimuleert de ander door te gaan.
Om het stimulerend effect van de verbale volgertjes duidelijk te maken, kun je je een gesprek
voorstellen waarbij jij aan het woord bent en de ander even niet “humt” of “ja” zegt. Als er
dan ook niet geknikt wordt, zul je je afvragen of de ander nog wel luistert, of dat hij met zijn
aandacht ergens anders zit.
Samenvatten
Doorvragen stimuleert de ander om verder te vertellen. Samenvatten is een techniek die dat
ook doet, maar die daarnaast nog een aantal andere voordelen biedt:
- samenvatten is een geschikt middel om te laten merken dat je luistert. Zonder goed
luisteren, is het maken van een goede samenvatting niet eens mogelijk.
- door een samenvatting te maken check je of je de ander goed begrepen hebt.
- een samenvatting maakt duidelijk wat besproken is en wat nog aan de orde moet komen.
Wat is een samenvatting?
Een samenvatting is het in eigen woorden weergeven van de kern van de boodschap van de
gesprekspartner. Laat altijd ruimte voor een correctie van de ander. Het gaat er immers om
te achterhalen of jij de boodschap goed begrepen hebt. De correcties brengen het
referentiekader van de ander beter in beeld.
Het effect van samenvattingen is dat de ander zich begrepen voelt. Hij hoeft deze zaken niet
nog een keer te vertellen. Bovendien werkt de samenvatting als een doorvraag. Het werkt
stimulerend op de ander, die vaak nog wel iets aan zijn/haar verhaal wil toevoegen.
Samenvatten is bij uitstek een manier om misverstanden in de communicatie tussen twee
mensen te voorkomen. Daarnaast breng je door samenvatten structuur aan in het gesprek.
Zaken waar jij dieper op wilt ingaan kun je benadrukken, andere laat je liggen. Door
samenvatten kunnen accenten aangebracht worden waardoor je meer grip krijgt op de
conversatie. Kort samengevat luidt de functie van samenvatten:
1.
De ander laten merken dat je luistert en hem stimuleren verder te vertellen;
2.
Checken en structureren van gesprekken.

Vraagstellingstechnieken
De meest bekende gespreks- of luistervaardigheid is het stellen van vragen. Vaak realiseren
we ons niet dat er verschillende manieren van vragen zijn. We stellen gewoon een vraag. En
daarna nog één, en nog één, net zo lang tot we gehoord hebben wat we willen weten.
Daarmee lopen we niet alleen het risico dat het veel langer duurt dan nodig is, maar ook dat
we niet alle informatie krijgen die belangrijk voor ons is. We kunnen met vragen immers
dingen losweken, maar ook afsluiten. Soms doen we dat laatste, terwijl we dat eigenlijk (nog)
niet willen.
Er zijn verschillende soorten vragen, namelijk gesloten vragen, open vragen en doorvragen.
Achtereenvolgens worden deze besproken.
Gesloten vragen
Een gesloten vraag is herkenbaar aan het feit dat het met een werkwoord begint. In het
algemeen duwen gesloten vragen degene die moet antwoorden al in een bepaalde richting.
De vragensteller perkt de antwoordmogelijkheden in, of geeft het goede antwoord zelf al
enigszins aan. Er zijn drie soorten gesloten vragen: de ja-nee-vragen, de of-of-vragen en de
suggestieve vragen.
Ja-nee-vragen
De gesloten vraag die het makkelijkst te herkennen is, is de ja-nee-vraag. De ander kan
alleen maar kiezen uit ja of nee, meer antwoordmogelijkheden zijn er niet.
- Wil je nog koffie?
- Houd je van klassieke muziek?
- Kun je je inleven in dit verhaal?
Of-of-vragen (multiple choice vragen)
De tweede soort gesloten vragen zijn vragen waarin een keuze wordt voorgelegd, een soort
multiple choice. De beantwoorder kan weliswaar meer zeggen dan ja of nee; hij/zij wordt
echter nog steeds beperkt doordat hij/zij moet kiezen uit enkele mogelijkheden.
- Wil je naar een film, een concert of naar het theater?
- Waarom is het nog niet af, heb je niet doorgewerkt of heb je het te druk?
- Wilt u een krediet of een lening?
Telkens zie je dat de keuzemogelijkheden zijn voorgebakken en dat de ander - wanneer je
alleen naar deze vraagstelling zou kijken - geen ruimte krijgt heel iets anders te zeggen.
Suggestieve vragen
Bij suggestieve vragen ben jij als vragensteller zeer expliciet in wat je zelf vindt. Hier is er
voor de ander bijna geen ruimte meer om een eigen mening in te brengen.
- Je hebt me toch niet al die tijd laten wachten om te zeggen dat je het niet af hebt hè?
- Jij vindt toch zeker ook dat we nu naar de directeur moeten stappen?
- We zijn een heel eind gekomen vandaag, vinden jullie niet?
De suggestieve vraag komt heel vaak voor, vaak onbewust en ook in situaties waar dat
helemaal niet gewenst is. De vragensteller merkt dan niet op dat hij niets meer doet dan zijn
eigen mening ventileren en dat de mening van de ander er nauwelijks toe doet.
Zoals je ziet werkt een gesloten vraag vaak remmend op de vrijheid van spreken van de
ander. Deze merkt dat hij ingeperkt wordt of gaat inderdaad met ja-nee of keuzes
antwoorden. Dit levert jou als vragensteller dan bijna geen nieuwe informatie op. Helaas

worden gesloten vragen in het overgrote deel van de gevallen op deze manier en dus
verkeerd ingezet.
Er zijn echter wel degelijk situaties waarin een of meer gesloten vragen nuttig zijn. We
noemen er vier:
1.
Je wenst specifieke informatie. Stel je moet een presentatie geven over een
opdracht. Je wilt weten of je die in het Engels of in het Nederlands moet geven. De vraag:
Moet ik de presentatie in het Engels geven? is dan een prima vraag.
2.
Je kent de ander goed, de sfeer is open, het onderwerp is niet bedreigend.
Degene die antwoord moet geven, zal zich toch vrij genoeg voelen om zijn eigen mening te
geven.
3.
Je wilt je gesprekspartner over de drempel helpen. Het beantwoorden van een nietconfronterende gesloten vraag is vaak makkelijker dan een open vraag.
4.
Je wilt de gesprekspartner uit de tent lokken met een prikkelende, suggestieve
vraag. Je kunt hierbij denken aan journalistieke interviews.
Open vragen
Wat is nu een open vraag? Dit was er al één. Open vragen zijn bijna altijd vragen die
beginnen met wat, hoe, wanneer, waarom enzovoorts. Ze geven daarmee de ander de
ruimte om het antwoord precies zo in te richten als hij/zij zelf wil.
Wanneer we enkele van de voorbeelden hiervoor terughalen, wordt het onderscheid snel
duidelijk. De vraag: Wat wil je drinken? geeft de ander heel wat meer ruimte dan de gesloten
vraag ‘Wil je nog koffie?’ . ‘Van welke muziek houd je?’ levert in de regel meer informatie op
dan ‘Houd je van klassieke muziek?’
Zo is elk van de gegeven voorbeelden van gesloten vragen om te zetten in een open vraag.
Opnieuw hangt het van jouw doel af welke vraagsoort de beste is.
Open vragen roepen een veelheid aan informatie op. Wellicht ook informatie die minder
relevant is. De vragensteller moet voortdurend de informatie ordenen en afwegen op welk
aspect van het antwoord hij/zij door wilt gaan. Sommige open vragen leveren helemaal geen
uitgebreid antwoord op. “Hoe gaat het?’, “Goed”, is een bekende. Het is geen wet van
meden en perzen dat open vragen altijd tot veel en gesloten vragen tot weinig informatie
leiden. De sfeer waarin het gesprek verloopt en de motivatie van de gesprekspartners is
minstens zo belangrijk.
In onderstaande tabel vatten we de kenmerken van open en gesloten vragen samen.
Open vragen

Gesloten vragen

De ander krijgt ruimte

Zijn efficiënt bij korte, specifieke vragen

De ander voelt zich serieus genomen

Kunnen de ander over de drempel hebben

De ander zal eerder geneigd zijn informatie te
geven, zijn eigen mening te geven

Door inperking kan de ander het idee krijgen
dat zijn mening er toch niet toe doet

Er ontstaat een sfeer van vertrouwen

De ander zal niet snel meer informatie geven

Het gesprek kost meer tijd

Bij veel gesloten vragen achter elkaar
ontstaat de sfeer van ‘kruisverhoor’

Doorvragen
Doorvragen houdt in dat doorgegaan wordt op hetgeen de gesprekspartner net heeft
gezegd. Je diept het onderwerp verder uit omdat je het nog niet goed begrepen hebt of
omdat je er meer van wilt weten.
- Je zei dat er onenigheid is in de OGO-groep, waar ligt dat dan aan?
- Hoe bedoel je verschil van mening?
- Hoe komt het dat het zo snel gelukt is?
De voorbeelden tonen aan dat de ander de gelegenheid krijgt zijn verhaal verder uit te
bouwen, hij/zij krijgt de ruimte. Ook heel algemene vragen kunnen prima als doorvraag
dienst doen:
- Waarom geloof je dat?
- Kun je daar wat meer over vertellen?
Waarschijnlijk is het je al opgevallen dat bijna alle doorvragen uit de voorbeelden open
vragen zijn. Logisch ook, want daarmee komt immers de meeste informatie los en dat is de
bedoeling bij doorvragen. Alleen het laatste voorbeeld is in feite een gesloten doorvraag,
omdat zij ook alleen met ja of nee kan worden beantwoord. In de praktijk werkt dat natuurlijk
niet zo, wanneer iemand meer weet, zal hij dat na deze doorvraag heus wel gaan vertellen.
Een doorvraag bestaat soms uit niet meer dan een korte aansporing: ‘Vertel eens’. De toon
waarop zo’n aansporing wordt geuit maakt dat de gesprekspartner het opvat als een
uitnodiging om verder te praten en niet als een bevel.
Sfeer van het gesprek
Houdingen, bewegingen en gebaren zijn heel bepalend voor de sfeer van het gesprek. Als
de sfeer van het gesprek goed is, hoeft een onbeholpen gestelde vraag geen negatieve
invloed te hebben. Is de sfeer echter niet goed, dan hoeven technisch goed gestelde vragen
nog geen positief effect op te leveren.
Hieronder volgen enkele tips voor het creëren van een goede sfeer tijdens een gesprek:
·
Stem je houding af op die van je gesprekspartner. Dit houdt in dat je ongeveer in
dezelfde houding gaat zitten als je gesprekspartner. Zit hij/zij achterover geleund, ga dan ook
iets achterover geleund zitten. Zit de ander op het puntje van de stoel, ga dan ook meer naar
voren zitten.
·
Pas je woordkeus aan die van je gesprekspartner aan. Probeer zijn/haar taal te
spreken.
·
Zorg ervoor dat je ongeveer hetzelfde spreektempo en stemvolume hebt.
·
Gebruik metacommunicatie. Metacommunicatie betekent letterlijk: communicatie over
communicatie. Dit komt zowel in formele besprekingen voor (‘Ik vind het prettig dat u
openstaat voor onze suggesties’ of ‘ik ben van mening dat onze besprekingen dreigen vast
te lopen’), als in informele (‘We zitten ouderwets lekker te bomen’ of ‘Ik vind dat we om de
hete brei heen aan het praten zijn’).

Metacommunicatie zegt dus iets over de manier waarop het gesprek verloopt. Dit kan zowel
positief als kritisch opbouwend zijn. Bijvoorbeeld: ’Ik vind het heel interessant wat u zegt.’ Of:
‘Ik bedoelde eigenlijk iets anders.’ Of: ‘Ik krijg de indruk dat u niet graag over dit onderwerp
praat.’ Metacommuniceren is kortom een onalledaags woord voor iets dat heel geregeld
gebeurt tijdens gesprekken en vaak ook functioneel is bij het verhelpen van obstakels.
Veel voorkomende hindernissen in een tweegesprek
1. De gesprekspartner is niet gemotiveerd voor het gesprek.
Remedie: spreek openlijk doelen van het gesprek uit en informeer naar verwachtingen van
de gesprekspartner. Probeer tot afstemming te komen of maak zo nodig een andere
afspraak wanneer gesprekspartners beter zijn voorbereid of meer gemotiveerd. Als je het
gevoel hebt dat de ander niet gemotiveerd is, probeer daar dan in gepaste bewoordingen
iets van te zeggen. ‘Ik krijg de indruk dat het gesprek U wellicht niet zo heel goed uitkomt’ of
‘Ik krijg de indruk dat het nu over iets anders gaat dan u misschien verwachtte...’
2. Je kan de gesprekspartner niet goed volgen.
Remedie: onderbreek vriendelijk en vraag om verduidelijking. Verwacht niet dat het later wel
helder wordt of dat je het thuis nog wel kan opzoeken. Een gesprekspartner zal zich meer
serieus genomen voelen als hij een vraag om verduidelijking krijgt dan wanneer hij/zij alleen
maar ‘ja, ja’ terugrijgt.
3. De gesprekspartner wijdt te veel uit, vertelt veel niet ter zake doende dingen.
Remedie: vat samen wat relevant is en ga daar op door. Het levert vaak meer op als je
focust op wat relevant is dan wanneer je alleen maar afremt. Metacommuniceren betekent in
dit geval bijvoorbeeld opmerken dat de ander ‘veel weet te vertellen’ en dat jij ‘het gesprek
graag wilt toespitsen op...’
4. Er vallen stiltes, de gesprekspartner is erg kort van stof.
Remedie: probeer open vragen te stellen en leg extra belangstelling aan de dag. Niets is zo
motiverend als welgemeende aandacht. Maar wees ook kritisch en vraag om verduidelijking
of wijs waar mogelijk en nodig op elementen die niet goed te rijmen zijn. Metacommuniceren
kan ook helpen: ‘er vallen veel stiltes’ kan al een opening zijn.
(Overgenomen Technische Universiteit Eindhoven)
https://ai5.wtb.tue.nl/doccontent/vaardighedenBMT/default.php?id=3

Positief herbenoemen /heretiketteren (vaardigheid)
Bij de vaardigheid positief heretiketteren wordt een nieuwe, positievere betekenis gegeven
aan de oorspronkelijk als negatief beleefde onderdelen van een probleem. Het door de cliënt
als negatief beoordeeld gedrag wordt in een ander verband geplaatst waarbij wordt
verondersteld dat er een positief motief aan ten grondslag ligt. De belangrijkste functie van
deze vaardigheid is dan ook het wijzigen van het negatieve zelfbeeld dat de cliënt heeft.
Voorts kan, als gevolg van een genuanceerdere kijk op de problemen, beter bepaald worden
welke stappen er gezet dienen te worden om iets aan de problemen te doen. Tenslotte, kan
de gespreksleider een compenserende werking hebben op de invloeden en normen ten
aanzien van gewenst gedrag die een rol spelen in de omgeving van de cliënt. Dat wil
zeggen, de gespreksleider maakt zich los van de eigen vanzelfsprekendheden en heeft oog
voor de omstandigheden waarin de cliënt zich bevindt, waardoor het gedrag dat de cliënt
vertoond als minder negatief wordt belicht.

Bewust luisteren en spiegelen (Gordon)
Door deze communicatiemethode toe te passen, weet je welke vaardigheden je het best toe
kan passen in welke situatie. De vaardigheden zorgen voor duidelijke communicatie zoals:
het gebruik van ik-boodschappen, luistervaardigheden, confronteren en omgaan met
conflicten door de overlegmethode. Door deze methode toe te passen, kun je duurzame en
waardevolle relaties opbouwen. Je leert actief te luisteren naar de ander en assertief te
formuleren wat jouw behoefte is. Je leert conflicten herkennen en oplossen, zonder dat dat
de relatie beschadigt. Verder merk je dat je makkelijker een gelijkwaardige positie in kan
nemen zodat je relaties met anderen ook gelijkwaardiger worden. Verder vergroot je het
begrip en acceptatie van jezelf en de ander in plaats van kritiek, afwijzing en oordeel.
Hierdoor kun je beter richting geven aan je leven.
Waar gaat het om bij '
actief luisteren'volgens Gordon? Het gaat erom dat we de ander laten
merken dat we echt luisteren en hem/haar begrijpen, en hen aanmoedigen om meer te
vertellen. Dat kan onder andere door te spiegelen (zie hierboven), door de ander niet in de
rede te vallen, en dergelijke. Ook onze '
lichaamstaal'- kleine gebaren, onze hele
lichaamshouding, onze gezichtsuitdrukking - laat zien of we echt geïnteresseerd zijn of niet.
Dit alles vereist geduld en inlevingsvermogen.
Daarnaast is het belangrijk om open in plaats van gesloten vragen te stellen. Min of meer
gesloten vragen zijn eigenlijk alleen nuttig om iets te checken ("heb ik '
t goed begrepen of
niet, en zo niet, vertel '
t dan nog '
ns op een andere manier..."). Vaak verraden gesloten
vragen dat we niet echt willen luisteren. Open vragen stellen we vrij natuurlijk als we écht
nieuwsgierig zijn, meer willen horen en de ander respecteren.
Wat betreft het verschil tussen '
open'en '
gesloten'vragen, het volgende:
Een open vraag is een vraag waar vele antwoorden op mogelijk zijn, en die de ander
uitnodigt tot vertellen; bijvoorbeeld: "hoe voelde je je toen?".
Een gesloten vraag is een vraag waar al een beperkt aantal antwoorden (meestal twee) in zit
besloten – hij geeft de ander dus slechts twee mogelijke antwoorden; bijvoorbeeld: "heb je
het gedaan of niet?" of "voelde je je toen boos, of verdrietig, of allebei?"
Het ergste zijn suggestieve gesloten vragen; bijvoorbeeld: "Voelde je je toen niet ontzettend
belabberd?" (er kan in zitten: "je bent gek / ik vind je raar, als je hier niet bevestigend - '
ja, ik
voelde me toen belabberd'– op antwoordt"; je hoort dan alleen of de ander je wil volgen in
jouw visie, en niets over de ander zijn/haar werkelijke gevoelens).
Suggesties kun je, zo nodig, geven op een persoonlijke manier: "ík zou me in zo'
n situatie
erg belabberd gevoeld hebben!", nadat je de ander zijn/haar gevoelens hebt laten
weergeven. Als de ander zich ook belabberd voelde, kan dit helpen zich minder alleen te
voelen ("o, dus ik ben niet gek, dat ik dat voelde") of, als de ander '
t heel gewoon vond, kan '
t
hem/haar '
wakker maken'voor het feit dat '
t misschien toch niet zó gewoon was. Maar je laat
zijn/haar gevoelens in tact, náást de jouwe. Zo kun je de persoon ook helpen ermee om te
gaan dat verschillende mensen een zelfde ervaring emotioneel verschillend beleven.

Naast het spiegelen en het stellen van open vragen kunnen we ook leren beter te luisteren
door vooral niet in te vullen. We hebben van nature de neiging om '
aan een half woord
genoeg te hebben'
. Dat heeft iets positiefs als we de ander al zo goed kennen dat we
inderdaad aan dat halve woord genoeg hebben. Als we de ander nog niet zó goed kennen, is
het beter om dóór te vragen.

2

$

Boeken:
• Boulanger, J., & Kessler, E. (2008). Liefdevol opvoeden een kunst.
Amsterdam: Uitgeverij Abraxas.
• Hamers, P. (2007). Psychotherapie bij Adolescenten. Utrecht: Uitgever
Nieuwezijds.
• den Hollander, D., & Wilken, J. P. (2011). Zo worden clienten burgers.
Amsterdam: Uitgeverij SWP.
• Peters, J. (2008). Jonge kinderen opvoeden volgens de Gordon methode.
Amsterdam: Uitgeverij SWP Amsterdam
Websites:
• www.movisie.nl
• www.invra.nl

