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7. Fasering van het professionele gesprek en 

gesprekstechnieken  

Professioneel handelen wordt beïnvloed door jouw rol en functie als 
psychologisch consulent. In dit hoofdstuk gaan we in op hoe je een 
professioneel gesprek voert. Uiteraard gaat het hier niet enkel over het 
toepassen van technieken en kennis over de fases. Een professioneel 
gesprek is een van de belangrijkste instrumenten waarmee je 
veranderingsprocessen op gang kan brengen en begeleiden. In het 
professionele gesprek worden doel, strategie en aanpak vooraf bepaald door 
de functie en taakstelling van de professional, bijvoorbeeld het begeleiden 
van een jongere. Bij gesprekken die je voert voor je werk wil je methodisch, 
ofwel doelgericht, bewust en systematisch te werk gaan om een optimaal 
resultaat te bereiken.  

Centraal in het therapeutische gesprek staat de interpersoonlijke relatie tussen 
de hulpverlener en de cliënt. Dit betekent dat de cliënt niet over ervaringen komt 
praten, het is veeleer een nieuwe ervaring opdoen die helpend werkt. Een goede 
vertrouwensrelatie ligt hier aan de basis. Veel mensen hebben in de loop van hun 
leven schade opgelopen in relaties met anderen. Dit kan diep treffen en van grote 
invloed zijn op de visie en de houding die de cliënt in het leven ontwikkelt. De 
gesprekstherapie heeft tot doel een ruimte te scheppen die tot inzicht en tot het 
laten groeien van constructieve veranderingen kan leiden. Dit helpt om 
scheefgegroeide verhoudingen te herstellen en om nieuwe omgangsvormen in 
zichzelf te ontwikkelen. 
 
Een hulpverlener is dus nooit neutraal aanwezig. Hij is aanwezig als therapeut, 
maar ook als persoon. Een broze dualiteit die zelfinzicht vraagt van de therapeut. 
De manier waarop de hulpverlener aanwezig is, bepaalt in grote mate de kans 
tot een groeiproces in de cliënt. Die aanwezigheid kan remmend, vervlakkend of 
storend werken, maar kan evenzeer van stimulerende, verdiepende of helende 
invloed zijn.   
 
Daarom dient de therapeut een aantal kwaliteiten in zich te ontwikkelen:  
 

1. Hanteer een structuur en opbouw in het hulpverleningsproces dat 
duidelijkheid schept voor de hulpverlener en voor de cliënt. Bovendien 
vergroot het de kans op een constructief groeiproces. 
 

2. De grondhoudingen echtheid, empathie en respect zijn geen technieken 
maar wel zijnswijzen die aan de basis liggen van elk therapeutisch 
gesprek; 
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3. Een goede cliëntgerichte basishouding omvat het vervullen van enkele 
rollen; 

 
4. Een therapeut dient ook aandacht te hebben voor emoties in therapie, 

omdat zij vaak een zeer centrale plaats innemen in het therapeutische 
proces. 

 
We gaan in op de structuur van het professioneel gesprek, en gaan de 
gesprekstechnieken, jouw grondhouding en rollen als psychologisch 
consulent voortdurend oefenen. 

7.1 De voorbereidingsfase 

 

De meeste gesprekken die mensen voeren ontstaan spontaan en verlopen 
zonder voorbereiding. Bij het voeren van professionele gesprekken is een 
goede voorbereiding (oriëntatie op het doel, onderwerp, situatie en 
gesprekspartner) een 
voorwaarde voor een succesvol 
verloop van het gesprek. 
 

Een goede 
voorbereiding biedt een 
houvast tijdens het 
gesprek waardoor je je 
meer kan openstellen 
voor je gesprekspartner 
en actiever kan 
luisteren. 

 

 Oriëntatie op het onderwerp en doel 

Het is belangrijk om het doel duidelijk te stellen en steeds voor ogen te 
houden. Alleen op die manier kan je tijdens het gesprek bewaken of je nog 
wel op de goede weg bent en kan je aan het einde samen vaststellen in 
hoeverre je dat doel behaald hebt. 

 Wat is het hoofddoel? (Begeleiden, adviseren, beoordelen, informeren, 
 niet de lange termijndoelstelling. Wat wil je 

concreet bereiken met deze gesprekken? 
 Wat zijn subdoelen? (Opbouwen van een vertrouwensrelatie, verbeteren 

van  
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Wat onderwerpen 
moeten/kunnen volgens jou aan bod komen. 

 Wat is de aanmeldingsvraag? 
 Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? 

 

 Oriëntatie op de gesprekspartner(s) 

Een grondige oriëntatie op de gesprekspartner is eigenlijk een poging om in 
de huid van de ander te kruipen en vanuit zijn perspectief te kijken naar alles 
wat met het gesprek te maken heeft. Dit kan een schat aan inzichten 
opleveren die mede bepalend zijn voor het succes van het gesprek. Een 
goede oriëntatie zal je beter in staat stellen om keuzes te maken m.b.t. de 
inhoud, opbouw en setting van het gesprek. 

 Wie is je gesprekpartner (leeftijd, geslacht, rol/functie, gevoelens, 
 

 Hoe is je relatie met de gesprekspartner? Duur en intensiteit van de 
relatie, rol (je gaat immers anders om met een collega, dan met een 
klant). Dit bepaalt voor een groot deel de aard en de toon van het 
gesprek. 

 Wat is zijn voorkennis en houding t.a.v. het onderwerp? De inhoud van 
het gesprek moet aangepast worden aan de voorkennis van de 
gesprekspartner. Ook inzicht in de gevoeligheid van het onderwerp is 
belangrijk om te weten hoever je kan doorvragen. Belangrijk is ook te 
weten hoe je gesprekspartner de situatie ervaart (beleving). 
o Welke motieven, verwachtingen heeft hij t.a.v. het onderwerp? 

Anticipeer op de verwachtingen en motieven van je gesprekspartner. 
Besef dat wat men zegt niet altijd de volledige waarheid is. Hou dan 
ook rekening met mogelijk onuitgesproken of zelfs onbewuste 
verwachtingspatronen die kunnen meespelen. Ook het onderscheid 
van stress (interne druk => willen) en press (externe druk => moeten) 
is een belangrijk verschil. 

o Welke weg heeft je gesprekspartner reeds afgelegd voor hij bij jou 
terecht kwam? Houd rekening met coping mechanismen, 
omgevingshulpbronnen, individuele draagkracht en 
frustratietolerantie. 

 

Niet al deze informatie is in de voorbereidingsfase gekend, toch is het 
belangrijk om hierbij stil te staan. Zo kan je immers achterhalen welke 
bijkomende informatie je nog nodig hebt om je een duidelijk beeld te vormen 
van de situatie en hoe je gesprekspartner deze situatie ervaart.
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 Oriëntatie op jouw rol en de doelstelling van de organisatie 

Elke professional is verbonden aan een organisatie met zijn specifieke 
doelstelling. Het is dan ook belangrijk om je professionele aanpak als 
gespreksleider hierop af te stemmen. 

 Je bewust zijn van jouw rol en mogelijkheden 
 Je specialiseren in het domein waarin je functioneert 
 Je focussen op vragen en behoeften van je doelpubliek 
 Netwerken uitbouwen (sociale kaart) 

 
Met het oog op een efficiënte dienstverlening is het ook belangrijk dat de 
organisatie inspeelt op de noden van het doelpubliek. 

 Duidelijk omschreven doelstelling 
 Aanbod specifiek uitgewerkt gericht op het doelpubliek 
 Ontwikkelen van een duidelijke en uitnodigende beeldvorming 

 

 

 Oriëntatie op de situatie 

Ook de situatie waarin een gesprek plaatsvindt, de omstandigheden van het 
gesprek zelf, spelen een rol. Hierover denk je vooraf grondig na: 

 Locatie? (Een rustige plaats, ideaal is een gesprekshoek van 90°, zorg 
voor een drankje om het ijs te breken, het kan een voordeel zijn een 
huisbezoek af te  

 Tijdspanne? Houd rekening met het moment van de dag, houd 
rekening met de duur van het gesprek, minimaal 30 minuten maximaal 
2 uur, ook de frequentie is een belangrijk aandachtspunt. 

 Aankondiging? aankondiging maakt voorbereiding mogelijk en schept 
duidelijkheid, zorg er evenwel voor dat je aankondiging niet afschrikt,
omschrijf de reden van je afspraak zo duidelijk mogelijk. 

 
 

7.2 Beginfase hulpverleningsproces 

 

In deze fase gaat het over het eerste verkennende gesprek. We spreken hier 

een vertrouwensrelatie en/of een samenwerkingsrelatie. Cliënten willen hulp 
bij het oplossen van hun probleem. Om hen te kunnen helpen, zal de hulpverlener 
wel moeten weten wat er aan de hand is, waarom dat zo is gekomen en wat het 
probleem in stand houdt. Daarvoor zijn gespreksvaardigheden nodig. Zorg voor 
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een uitnodigend en geruststellend onthaal en geef voldoende aandacht aan 
het (wederzijds) effect van de eerste indruk. 

Een intakegesprek omvat een dubbele taak: relationeel en taakgericht. 
 
 Relationeel: in de eerste plaats is het belangrijk om een ondersteunende en 

stimulerende ruimte te creëren, waarin de cliënt zich begrepen voelt en waarin 
een groeiproces kan ontstaan. De grondhoudingen echtheid, empathie en 
respect liggen hier aan de basis. 

 
 Taakgericht: in de tweede plaats heeft het intakegesprek tot doel om 

informatie in te winnen en om informatie te geven. Hierdoor kan de 
hulpverlener in de aanvangsfase een professionele inschatting maken over 
de mogelijkheden en de valkuilen die de cliënt in zich draagt. Het inwinnen 
van informatie resulteert in een diagnostisch proces: problemen en 
symptomen relateren aan de persoonlijkheid in een bredere context. 
Daarnaast moet hij de cliënt de nodige informatie geven over wat de therapie 
kan inhouden. Ook afspraken maken omtrent de betaling en de frequentie van 
therapie behoren bij het geven van informatie.  

 
Hulpverlening is een groeiproces naar inzicht en verandering. Men kan zich hier 
de vraag stellen, met behulp van de hier voorgestelde gespreksstructuur: blijft er 
constructief gesleuteld worden aan dit groeiproces? 

 Begintechnieken relationeel 

 

7.2.1.1 Spanningsreducerende 
technieken 

Zoals eerder vermeld, is de 
eerste indruk belangrijk in het 
creëren van vertrouwen. Ga na 
of je zelf klaar bent voor dit 
gesprek en pak je eigen 
spanning aan.  

Jij bent de gespreksleider dus het is 
jouw opdracht om dit informele gesprek 
te laten overgaan naar de meer formele 
vorm van het effectieve professionele 
gesprek. Na deze korte geruststellende aanpak, die niet te lang mag 
duren, want dit kan spanning en zelfs achterdocht opwekken, kan er 
teruggekoppeld worden naar het doel van het  gesprek. 
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7.2.1.2 Openingszetten 

a) Op initiatief van de professional: stel jezelf voor, leg uit waarom 
en waarover je de betrokkene wil spreken 

 
b) Op initiatief van de betrokkene: Vermijd onpersoonlijke 

 
 
Start met een niet bedreigende open vraag en hanteer hierbij een 

 
 

c) Bij een doorverwijzing: Vertel op een eerlijke en niet bedreigende 
manier wat je al weet over de betrokkene (uiteraard rekening 
houdend met het beroepsgeheim). Gebruik dit tevens als 
aanknopingspunt om de beleving van de betrokkene te 

ondervindt bij  

d) Bij een vervolggesprek: Bij vervolggesprekken is het aangeraden 
terug te koppelen naar het voorgaande gesprek. Een goede 
manier van terugkoppelen is samenvatten. Vertrek bij de 
terugkoppeling daarom steeds vanuit de leefwereld van de 
vraagsteller. Vermijd eigen, niet eerder uitgesproken conclusies 

 

De betrokkenheid wordt vergroot wanneer er verwezen wordt naar de 

 
 
7.2.1.3 Duidelijkheid scheppen 

In de beginfase is het van belang een duidelijk kader te scheppen. Beide 
partijen weten dan waarom dit gesprek wordt gevoerd en wat er wel en niet 
aan bod kan komen. Deze structuur is geen keurslijf maar biedt een richting 
en geeft houvast/ zekerheid. 
Schep duidelijkheid omtrent: de doelstelling, de duur en frequentie, de inhoud,
het verloop, de wederzijdse verwachtingen, de mogelijkheden van jouw 
dienstverlening, de wederzijdse inzet en  
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 Begintechnieken taakgericht 

  

7.2.2.1 Informatie inwinnen  

 

a) Probleemverheldering 
 

De cliënt kan zich aandienen met een duidelijk omlijnde problematiek zoals een 
eetstoornis of een fobie. In de meeste gevallen echter dient de cliënt zich aan 

dan enkele aanknopingspunten waarin ze vastlopen: moeilijke relatie, 
onbevredigende werksituatie, af en toe te veel alcohol nuttigen, slapeloosheid, 
spanningsklachten. Meestal is er ook meer aan de hand dan louter wat de cliënt 
kan vatten of wat hij onder woorden kan brengen. Hier is het belangrijk om het 
algemene ongenoegen uit te kristalliseren en meer in het bewuste bereik van de 
cliënt te brengen. Verdieping in de therapie is hier nog niet aan de orde. Het gaat 
hier enkel om verduidelijking van het probleem (= probleemverheldering). 

 

b) Motivatie en verwachtingen 
 

Interessant is om te polsen naar de motivatie en de verwachtingen van de cliënt. 
Werd hij doorgestuurd door een arts of een vriend? Of besliste hij op eigen 

absoluut bij die ene hulpverlener op gesprek? Inlichtingen inwinnen over hoe de 
cliënt bij je terecht komt geeft enig idee omtrent de drempels die de cliënt heeft 
moeten nemen om de stap naar de hulpverlening te zetten. Doorverwijzing kan 

het maanden tussen de doorverwijzing en de eerste afspraak die de cliënt durft 
te maken. Bovendien moet er ook duidelijkheid zijn betreffende de 
verwachtingen. Cliënten komen soms met de verkeerde verwachting dat de 
therapeut hen nu wel zal helpen. Alsof die persoon verantwoordelijk wordt om 
een antwoord te geven op elk probleem dat de cliënt in zijn leven ervaart. Het is 
belangrijk om vanaf het begin te onderkennen hoe een hulpverleningsproces kan 
verlopen, door een realistisch beeld te schetsen van de mogelijkheden en de 
beperkingen van therapie. Deze complexiteit en mogelijke beladenheid vraagt 
om een duidelijke en zorgvuldige aanpak. 
 
 

c) Omgeving 
 
Vraag naar de context en het netwerk van jouw cliënt. Wat met zijn studie, werk, 

persoon opgroeide, huidige gezinssituatie? Al deze terreinen schetsen hoe de 
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persoon in het leven staat, hoe hij zichzelf ziet, waarmee hij zichzelf voornamelijk 
identificeert, tot wat en wie hij wel en niet wordt aangetrokken. Als hulpverlener 
ben je opmerkzaam voor discontinuïteiten, voor afhankelijkheden en voor de 
mogelijkheid tot verbinden en loslaten in de cliënt. 
 

d) Voorgeschiedenis 
 
De ervaringen van jouw cliënt bepalen zijn huidig functioneren. Daarom is het 
belangrijk een zicht te krijgen op zijn voorgeschiedenis: heeft de cliënt 
traumatische ervaringen meegemaakt? Ervaringen van verlies van een geliefde, 
een lichaamsdeel, een ongeboren kind, een job, maar ook aanranding, 

oorzaken zijn van crisis en psychisch leed.  Is er sprake van verslaving (alcohol, 
medicatie, drugs)? Aan de motoriek en de wijze van spreken kan je al vlug 
merken of iemand onder invloed is. De voorgeschiedenis heeft eveneens 
betrekking op zijn hulpverleningsgeschiedenis: was de cliënt vroeger reeds in 

ndien de cliënt hiervan 
op de hoogte is. Soms is het beter om met een schone lei te starten en geen 
contact op te nemen met andere hulpverleners die de cliënt kennen. In deze 
context heeft de hulpverlener oog voor eerdere zelfmoordpogingen, 
crisissituaties of opname in een PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen 
Ziekenhuis) of psychiatrisch ziekenhuis. Meldt de cliënt zich aan in een 
crisissituatie, dan is het goed om er op aan te dringen dat de cliënt contact 
opneemt met de huisarts of een psychiater. Deze kan een medicamenteuze 
behandeling opstarten en doorverwijzen naar gespecialiseerde opvang, indien dit 
nodig zou blijken. 
 

e) Draaglast en draagkracht 
 

Bij het aftasten van de globale levenscontext toets je als hulpverlener de 
draagkracht van de cliënt af. Je krijgt informatie uit het leven van de cliënt, maar 
je kan ook horen hoe hij reageert in specifieke situaties. Hoe staat hij in het leven 
en hoe gaat hij om met bepaalde gegevenheden in zijn leven? Een moment van 
confronteren kan een licht ontregelend effect hebben op de cliënt. De mate van 
veerkracht waarmee hij daarop reageert of de mate van onzekerheid die hij kan 
verdragen, zeggen al iets over de groeimogelijkheden van de cliënt. 
  

7.2.2.2 Diagnostisch proces 

 

Als consulent breng je de situatie van de cliënt in kaart: de problemen en 
symptomen worden gerelateerd aan de persoonlijkheid en geplaatst in een 
bredere context. Naast het in kaart brengen van de situatie van de cliënt dient de 
hulpverlener bij zichzelf te kijken of hij verder wil met die cliënt. De mogelijkheid 
tot empathie en intuïtie spelen hier een rol, maar ook de vakkennis uit de 
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psychologie en de psychiatrie en ook de eigen levens- en werkervaring. In het 
beoordelingsproces kunnen enkele grote lijnen gevolgd worden: 

 Tijdelijke crisis door verhoogde druk: de reacties van de cliënt zijn invoelbaar 
en herkenbaar. Het gaat niet om een ernstige psychische stoornis. Ambulante 
en kortdurende therapie is meestal aan de orde. 

 Diepere gevoeligheid: meestal gevormd/misvormd door problematische 
omstandigheden. De hulpverlening kan enkele jaren in beslag nemen, maar 
helpt wel voor een betere kwaliteit van leven. 

 Borderline: cliënten kunnen niet alleen overgevoelig reageren, maar zich veel 
extremer gedragen dan wat normaal te verwachten is. Instabiliteit, chaos, 
impulsiviteit, onredelijk gedrag en agressie kenmerken hun leven. Daarachter 
schuilt vaak een grote kwetsbaarheid. Deze cliënten kunnen zodanig 
overspoeld worden door angsten en driften dat die zichzelf of anderen schade 
berokkenen. Als hulpverlener wordt de eigen draagkracht sterk op de proef 
gesteld. Om met deze zwaardere gestoorde cliënten te werken dient de 
hulpverlener reeds enige ervaring te hebben en is het vaak beter om met de 
ondersteuning van een team te werken. In geval van zelfmoordpogingen of 
agressieve acting-out is een residentiële opvang te verkiezen boven 
ambulante hulpverlening. 

 Depressie: neerslachtigheid en verdriet zijn vaak aanwezig. Wanneer er 
echter sprake is van een veel sterkere apathie, gekenmerkt door vertraging in 
denken, waarnemen en motoriek met een totaal gevoel van uitputting dan 
gaat het om een depressie. Diepe vertwijfeling en zelfhaat leiden ertoe dat de 

(huisarts of psychiater) met een medicamenteuze ondersteuning 
noodzakelijk. 

 Manie: meestal melden familieleden de cliënt aan omwille van overdreven 
optimisme, overactiviteit en een teveel aan energie. Ook bij het begeleiden 
van deze doelgroep is een medische ruggensteun geen overbodige luxe. 

 Psychose: de mate waarin de psychose, gekenmerkt door een verlies aan 
realiteitszin, hallucinaties en wanen, de ganse persoonlijkheid beheerst of 
slechts een deel van de persoonlijkheid aantast, is bepalend of ambulante 
zorg haalbaar en verantwoord is.  

 Organisch: symptomen zoals sufheid, verwardheid en ongecoördineerd 
gedrag kunnen wijzen op vergiftiging (door alcohol, medicatie of drugs) of op 
een probleem van het centrale zenuwstelsel (tumor in de hersenen, 
dementie); Een grondige medisch begeleiding i  

 

7.2.2.3 Informatie geven 

 

a) Formeel kader: regels en grenzen: duur van het gesprek, frequentie van 
afspraken, betaling, consequenties als afspraken niet worden nagekomen. 
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b) Therapieoriëntatie: in geval van een relationeel probleem kan relatietherapie 
of gezinstherapie meer aangewezen zijn dan een individuele begeleiding. 
Verwacht de cliënt een training (bijvoorbeeld assertiviteit) dan kan de cliënt 
doorverwezen worden naar een groep voor assertiviteitstraining. Zijn er 
overheersend fysieke klachten aanwezig (spanningshoofdpijn, ademnood, 
krop in de keel, benauwd gevoel in de borststreek, hartkloppingen, buikpijn, 

pathologie gaat (cardiaal of neurologisch probleem?). Doorverwijzing naar 
een medicus voor medisch onderzoek is hier noodzakelijk. Bij uitsluitsel van 
fysieke problemen kunnen de klachten verwijzen naar stress gerelateerde 
symptomen die eerder psychosomatisch van aard zijn (differentiaaldiagnose). 
Dan kan een lichaamsgerichte therapie meer soelaas brengen.  

 
c) Inhoudelijk kader: een goede uitleg over wat de therapie wel kan inhouden en 

wat niet kan, dient hier reeds duidelijk gemaakt te worden. 
 

Een voorbeeld: een cliënte vertelt veel nood te hebben aan knuffels en vraagt 
of dit kan in therapie. Aanraken in de hulpverlening kan, maar bij deze 
expliciete vraag tijdens de intake kan het beter zijn om dit als hulpverlener 
te weigeren. Hierdoor ontstaan kwaadheid en verdriet. Door die emoties 
te benoemen en een bestaansrecht te geven, wordt het voor de cliënte 
plots duidelijk dat ze van thuis uit geleerd heeft om geen emoties te uiten. 
Daarin voelt ze zich geblokkeerd. Het was de eerste maal dat deze cliënte 
in contact kwam met de intensiteit van die emoties en die uitdrukte. Juist 
doordat ze niet werd tegemoetgekomen in haar vraag, maar geholpen 
werd om stil te staan bij haar emoties waarmee ze geconfronteerd werd, 
ontdekte ze een diepere laag in zichzelf die meer inzicht gaf in hoe ze in 
het leven staat. In de intake is het nog niet de bedoeling om in de diepte 
te exploreren, maar met dit voorbeeld wordt aan de cliënte wel duidelijk 
gemaakt wat wel en niet kan binnen de hulpverlening. De verdieping was 
hier belangrijk om duidelijkheid te scheppen. 

 
d) Beroepsgeheim: als hulpverlener praat je niet met anderen over de 

problemen van de cliënt. Soms kan een overleg met een collega of arts 
noodzakelijk zijn. Dit gebeurt enkel met medeweten van de cliënt. Bij het 
doorsturen van een verslag moet de cliënt hiervan op de hoogte zijn.  
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7.3 Verdiepingsfase 

De belangrijkste aspecten 
van de beginfase werden 
doorlopen: 

 Het eerste contact werd gelegd, een 
vertrouwensrelatie werd 
opgebouwd. 

 Je hebt een beeld gekregen van de 
feitelijke situatie. 

 Er werd gesproken over de gewenste situatie, wat wil je bereiken/waar wil
je naartoe? 

 Er werd bekeken welke belemmeringen en krachten er spelen om de 
gewenste situatie te bereiken. 

 Er werden concrete doelstellingen en wederzijdse verwachtingen
geformuleerd. 

 

Nu is het tijd voor een plan van aanpak of een strategie om de gestelde 
doelen, wederzijdse verwachtingen (het veranderingsproces) tot uitvoering te 
brengen. 

Vanuit gesprekstechnisch oogpunt is het belangrijk om: 

 Voldoende aandacht te geven aan de motivatie van de betrokkene. 

 De betrokkene te ondersteunen in dit veranderingsproces. 

 De gesprekspartner waar nodig te confronteren met een aantal 
zaken (gedrag,  veranderingsproces. 
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 Motiveren 

Motivatie is de drijvende 
kracht achter menselijk 
gedrag die ervoor zorgt 
dat mensen zich naar 
best vermogen willen 
inspannen om een doel 
te bereiken. 

Motivatie is niet 
constant aanwezig, 
maar kent ups en 
downs. Motivatie is 
geen 
persoonlijkheidskenmer
k, het is dan ook 
gevaarlijk een persoon 
als ongemotiveerd te 
bestempelen. Dit kan 
leiden tot self-fulfilling 
prophecy. 

De twee belangrijkste factoren die motivatie beïnvloeden zijn (1) geloof in 
persoonlijke mogelijkheden (ik kan het) en (2) duidelijkheid (weten hoe en 
waar je naartoe wil). 

7.3.1.1 Hoe motiveren? 

 

a) De persoon 

 Ondersteunen en verhogen van het eigen zelfbeeld 

 Rekening houden met de draagkracht (niet onderschatten, maar ook niet 

overvragen) 

 De balans tussen onvrede (realiteit) en hoop in evenwicht houden. 

 De persoon stimuleren in het hanteren van zijn eigen 

oplossingsmechanismen. 

 Bij crisissituaties kan het betrekken van sleutelfiguren 

(mantelzorg) van groot belang zijn. 

 
b) Het proces 
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Bepalen van prioriteiten en keuzes maken (niet alles ineens willen

aanpakken). 

 Duidelijkheid geeft zekerheid, formuleren van concrete, 

herkenbare, haalbare en voldoende uitdagende doelstelling(en) 

 Bepalen en plannen van de te nemen stappen 

 
c) Het resultaat 

 Meerdere, kleine resultaten = stelselmatige drukvermindering 

(niet alles tegelijk willen aanpakken) 

 Het resultaat moet aansluiten bij het referentiekader, de waarden 

van de betrokkene en moet betekenisvol zijn. 

 Bouw regelmatige terugkoppel-/evaluatiemomenten in. 

 
Het engagement en de inzet van de gespreksleider is van groot 
belang, dit getuigt immers van geloof in de (veranderings-) 
mogelijkheden van de vraagsteller. Dit engagement moet 
evenwel inspelen op de zelfverantwoordelijkheid 
(zelfredzaamheid) van de betrokkene en mag niet leiden tot 
uitsloverij of opdringerigheid. 

De gespreksleider moet goed kunnen inschatten wanneer en wat hij kan 
vragen aan de betrokkene. Wanneer te veel ineens verwacht wordt heeft dit 
een negatief effect (daling van hoop en zelfbeeld= ik kan het niet). Dit gevoel 
kan anderzijds ook gecreëerd worden wanneer je te lang wacht of te weinig 
verwacht. Hierdoor creëer je afhankelijkheid en ervaart de betrokkene het 
gevoel dat je niet in hem gelooft. De beste motivator is leren uit eigen 
resultaten en positieve ervaringen. 

7.3.1.2 De juiste motiverende omgeving creëren  

Je kan mensen helpen zichzelf te motiveren door de geschikte motiverende 
omgeving te creëren en de motivatie in de juiste richting te leiden. Dit doe 
je aan de hand van volgende basisprincipes: 

a) Ken je mensen 

Mensen verschillen. Ze verschillen in uiterlijk, de manier waarop ze 
handelen en reageren, hoe ze hun gevoelens uiten, hoe ze situaties of 
problemen beleven en hun motivatie. Wat de ene voldoening schenkt of 
motiveert, kan bij de ander het omgekeerde effect hebben. 
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Daarom is het belangrijk inzicht te hebben in de motivatiefactoren die 
mensen beïnvloeden zodat zij hun potentieel ten volle kunnen realiseren en 
de best mogelijke resultaten kunnen behalen. Door je mensen te kennen en 
te begrijpen leg je een basis om een motiverend klimaat te creëren dat voor 
optimale resultaten zorgt. 

b) Help hen doelen te bereiken 

Belangrijk is om de persoonlijke doelstellingen te achterhalen. Help mensen 
deze doelstellingen helder te krijgen, en ze te verwezenlijken. Je hulp moet 
niet altijd een directe invloed hebben op de situatie, soms is een luisterend 
oor al meer dan voldoende. 

c) Begeleid op maat 

Wees fair en consequent t.a.v. je contacten met mensen, maar besef dat 
een individuele aanpak op maat tot de beste resultaten leidt. 

d) Definieer doelstellingen en verwachtingen 

 Zorg ervoor dat doelstellingen haalbaar zijn en toch een extra inspanning
vragen 

 Voorzie deadlines 
 Wees specifiek in de formulering van de doelstelling (wie, wat, 

wanneer,  
 Bereik grote doelstellingen via kleine succesresultaten 
 Vergeet jezelf en de mensen rondom je niet te belonen wanneer 

belangrijke (tussen) doelen bereikt zijn 

 
Doelstellingen + de juiste acties = succes 

Doelstellingen kunnen enkel bereikt worden d.m.v. planmatige doelgerichte 
handelingen. Je enkel focussen op de doelstelling zonder aandacht te 
geven aan de acties die hiertoe leiden, is even nefast als enkel aandacht 
geven aan de acties zonder de effectieve doelstelling voor ogen te houden 
(dit heeft vaak te maken met een te vaag geformuleerde doelstelling). 
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 Ondersteunen 

Emotionele 
ondersteuning is de 
centrale activiteit 
gedurende elk 
veranderingsproces. We 
bespreken dit in het 
verdiepingsproces 
omdat het al een 
minimale wederzijdse 
vertrouwensband vergt 
vooraleer je deze 
technieken kan 
toepassen. 
Ondersteunende 
technieken moeten wel 
gedoseerd worden. 
Teveel ondersteunen 
kan er toe leiden dat de 
betrokkene zich 
overstelpt voelt of de 
prikkel tot actie verliest. 
Belangrijk is ook dat 
deze technieken als 
spontaan en gemeend 
overkomen. Anders 
heeft deze 
ondersteuning geen 
effect.  

We bekijken de 6 technieken om emotionele ondersteuning te bieden. We bekijken 
telkens de doelstelling, de manier waarop je de techniek kan inzetten en bespreken 
een voorbeeld ter verduidelijking. 

7.3.2.1 Zelfonthulling (vanuit de begeleiding) 

Zelfonthulling is het geven van informatie over jezelf (gevoelens, 
ervaringen, wensen en verwachtingen) waarmee je je eigen 
kwetsbaarheid toont. 

Waarom  

 Verkleinen van de afstand 

 Om zelfonthulling van de betrokkene aan te moedigen 
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Om het intermenselijke contact te vergroten

 Om de persoon gerust te stellen dat zijn gevoelens er mogen zijn. 
 
Hoe 

 Eigen herkenbare voorbeelden geven. Maar pas op dat je dit niet 
te veel doet (het zou de aandacht voor het verhaal van de 
betrokkene kunnen afleiden). 

 Uitdrukken van eigen gevoelens 

 Ga door je eigen verhaal te vertellen, het verhaal van je 
gesprekspartner niet minimaliseren, de gesprekspartner staat 
centraal. Zelfonthulling doe je enkel als dit de 
vertrouwensrelatie en verbondenheid kan versterken. 

 
Voorbeeld 

Je gesprekspartner zit er helemaal onderdoor. De voorbije maanden 
waren zwaar, zowel op vlak van werk als privé, kreeg hij het zwaar 
te verduren. De kans is groot dat, als je gesprekspartner nu niets 
onderneemt, hij in een burn-out zal terechtkomen. Toch weigert hij 
tijd voor zichzelf te nemen en worstelt hij met schuldgevoelens. Je 
zou hierbij kunnen aanvullen met persoonlijke ervaringen of een 
verhaal uit eigen ervaring bij begeleidingen van anderen uit het 
verleden. Om erkenning te geven aan zijn verhaal en aan te geven 
dat hij beslist niet de enige is die worstelt met deze situatie. 

7.3.2.2 Geruststellen 

Geruststellen is zorgen dat iemand niet meer ongerust of bang is, de 
bezorgdheid wegnemen. 

Waarom 

 Verminderen van de spanning 

 Verhogen van het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid 

 Stimuleren tot actie 

 
Hoe 

 Geven van voorbeelden uit eigen ervaring. 

 Relativeren (in de juiste context plaatsen, maar niet minimaliseren) 

 Voorspellen van resultaten: voorkomen van ongerustheid en angst 

 Confronteren met sterktes en positieve aspecten: opkrikken van het
zelfvertrouwen. 

 Uitdrukken van je geloof in de mogelijkheden van de vraagsteller 

 Onderstrepen van de goede ideeën van de vraagsteller. 

 Onderlijnen van de mogelijkheden. 
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Garantie geven dat de vraagsteller op jou kan terugvallen.

 Maak geen beloftes die niet kunnen waargemaakt worden 

 Stel niet te snel gerust, geef voldoende ruimte om gevoelens te uiten. 

 
Voorbeeld 

Je gesprekspartner is een jonge vrouw die omwille van problemen met haar 
verblijfsvergunning langdurig werkloos was. Sinds 6 maanden is ze 
tewerkgesteld in de organisatie waar jij als arbeidsbegeleider werkt. Op een 
dag komt ze je vertellen dat ze onverwacht zwanger is. Ze maakt zich enorm 
veel zorgen om haar job te verliezen en opnieuw in de problemen te komen. 
Aangezien de leidinggevende tevreden is van de werkneemster en er in het 
verleden nooit problemen zijn geweest kan je haar geruststellen, door haar 
de wettelijke principes van ontslagbescherming bij zwangerschap uit te 
leggen. 

7.3.2.3 Troosten 

Troosten is iemand die verdriet of pijn heeft, emotionele steun geven. 

Waarom 

 Het gevoel geven dat er iemand is die je begrijpt en steun geeft. 

 
Hoe 

 Reflecteren van gevoelens 

 Zelfonthulling 

 Pijn verzachten door te confronteren met positieve aspecten 

 Aandachtgevend gedrag 

  luisteren) 

 Bewijzen van kleine diensten 

 Fysieke aanraking 

 Oppassen voor het ontkennen van pijn. 

 Opgelet met aanraking: taboe? 

 
Voorbeeld 

Je hebt je gesprekspartner net slecht nieuws gebracht. Belangrijk is dat je 
dan ook zorgt voor emotionele steun bij het verwerken van de emoties die 

zijn. 
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7.3.2.4 Beloven 

Beloven is (iemand) zeggen dat je zeker iets zult doen, zeggen of geven. 
Verzekeren dat het zal gebeuren. 

Waarom 

 Om iemand aan te moedigen tot bepaald gedrag. 

 Troosten 
 
Hoe 

 Een beloning in het vooruitzicht stellen als de vraagsteller een bepaald 
gedrag stelt. 

 Zeggen is doen 

 Het moet uitvoerbaar zijn 

 Het mag geen omkoperij zijn 

 Niet te frequent gebruiken (gewoontevorming!) 

 
Voorbeeld 

Als extra stimulans bij de budgetbegeleiding van je gesprekspartner, beloof 
je ervoor te zorgen dat er een extra budget vrijgemaakt kan worden rond de 
feestdagen. Op voorwaarde dat de betrokkene de komende maanden extra 
haar best doet om de gemaakte afspraken na te komen. 

7.3.2.5 Moraliseren 

Moraliseren is een mengeling van advies geven en aandringen, waarbij het 
geweten en de moraal als wapens gehanteerd worden. 

Waarom 

 Het doel is de vraagsteller tot beter inzicht te brengen en te overtuigen van
verandering. 

 
Hoe 

 Duidelijk en rustig, niet met de vinger wijzen. Je woorden zijn soms zo
verpletterend dat de vraagsteller niets meer durft te zeggen. Opgepast 
voor schijnbare onderwerping. 

 Zorg dat je het zelfrespect niet kwetst 
 
Voorbeeld 

Nadat je gesprekspartner al meerdere keren in de fout ging, zou je bij het 
gesprek van de laatste kans kunnen moraliseren om hem te doen beseffen 
dat de situatie ernstig is. 
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7.3.2.6 Aanmoedigen

Aanmoedigen is moed inspreken om iemand te motiveren iets te doen. 

Waarom 

 Stimuleren tot gedrag of versterken van een denkproces waartoe de 
vraagsteller vanuit zichzelf moeilijk of niet zou overgaan 

 Stimuleren van het nemen van beslissingen of het overgaan tot actie 
 
Hoe 

 Informatie geven die helpt bij de besluitvorming 

 Gewenst gedrag onderlijnen en bekrachtigen (goed bezig!) 

 Zoeken naar zelfbekrachtigers en zelfbeloning 
 
Voorbeeld 

Veranderen is niet gemakkelijk, je gesprekspartner zal extra steun kunnen 
gebruiken. Door af en toe positieve stappen te bekrachtigen en moed in te 
spreken kan je mensen meer kracht geven om vol te houden. Focus niet 
alleen op het negatieve, maar geef ook voldoende aandacht aan de positieve
stapjes (hoe klein ook). Dat stimuleert. 
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 Constructief Confronteren  

 

Naast motiveren en 
ondersteunen zal je 
mensen ook soms 
moeten confronteren 
met hun negatief gedrag 
of denkproces. Het zou 
prachtig zijn als dat maar 
af en toe nodig is maar 
meestal is dit niet zo. 
Onproductief of 
ongewenst gedrag kan 
best aangepakt worden 
op een constructieve 
begeleidende manier in 
plaats van een 
sanctionerende manier. 

wanneer de hulpverlener merkt dat er een discrepantie of een gemengde 
boodschap wordt geformuleerd. Het is een belangrijke vaardigheid om cliënten 
bewust te maken van wat zij precies denken, zeggen en doen. De hulpverlener 
confronteert opdat de cliënt meer inzicht zou krijgen in inconsistenties in zowel 
geformuleerde boodschappen, maar ook in het functioneren. Hierdoor kan de 
cliënt een andere perceptie ontwikkelen. Door het focussen op de discrepanties 
kan de cliënt -zijn overtuigingen, wat hij zegt en zijn gedrag- veranderen, wat naar 
een beter functioneren kan leiden.  
 
Confronteren helpt om tot zelfinzicht te komen om zodoende een 
gedragsverandering te bewerkstelligen. Deze vaardigheid kan direct of indirect 
worden toegepast.  
Directe confrontatie: de hulpverlener legt aan de cliënt uit wat zijn (negatief) 
gedrag is en wat de gevolgen daarvan voor hem zijn (vertellen). 
Indirecte confrontatie: de hulpverlener helpt de cliënt nadenken over zijn 
(negatief) gedrag en wat de gevolgen daarvan voor hem zijn, waardoor hij zelf tot 
inzicht komt (vragen en reflecteren). 
 
 

7.3.3.1 Stap 1: Analyseer de situatie 
 

Je moet als hulpverlener alert zijn om tegenstrijdigheden op te merken. 
Discrepanties kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. De 
hulpverlener dient hier opmerkzaam voor te zijn: 
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 Verschil in verbaal en non- rije vogel, 

zetel zit omdat de partner er vandoor is. 

 
 

 Verschil in twee non-verbale boodschappen; bv. lachen en huilen 
terzelfdertijd. 

 

en chips voor de T.V. zitten.  

 Verschil tussen twee personen; bv. gezinsleden verschillen van mening. 
 Verschil tussen verbale boodschap en de context; bv. een koppel heeft 

serieuze relatieproblemen en wil graag een kind. 
 

7.3.3.2 Stap 2: Creëer de juiste omstandigheden 

Creëer de juiste omgeving en de juiste voorwaarden voor een optimaal effect:

 Houd het gesprek zakelijk en emotioneel zo neutraal mogelijk 

 Zorg voor privacy 

 Wees positief, constructief en niet veroordelend 

 Blijf rustig 

 Pak gedrag aan, geen motieven 

 Scheid de feiten van de verzinsels 

 Concentreer je op het probleem in plaats van de  

 Zorg voor een formeel overleg (niet in de wandelgangen, via mail, telefoon, 
 

 Kies voor een neutrale plaats en vermijd verrassingen 

 Bouw een goede verstandhouding op 

 Stel het negatieve gedrag bespreekbaar zonder de persoon te
veroordelen 

 Toon oprechte interesse in de persoon voor je het probleem aankaart 

 

7.3.3.3 Stap 3: Presenteer het probleem 

 Leg de feiten van de situatie (zoals jij ze begrepen hebt) op 
tafel zonder ze te verbloemen of minimaliseren. 

 Beschrijf je gevoelens: denk erover na wat je echt voelt en deel dit mee 
bijvoorbeeld:   

 Leg uit welke gevolgen dit gedrag had en waarom je het 
belangrijk vindt om dit bespreekbaar te stellen. 

 Let op: hanteer een zakelijke open, niet veroordelende houding. 

 Speculeer niet over achterliggende motieven of redenen voor het gedrag. 

 Geef enkel feiten weer. 
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Overdrijf niet en verberg je gevoelens niet, dit vermindert 
alleen maar jouw geloofwaardigheid. 

 

7.3.3.4 Stap 4: Stel verhelderende en verkennende vragen 

Luister actief naar de antwoorden, concentreer je op wat gezegd wordt en 
hoe dit gezegd wordt. Het belangrijkste is dat jullie het beiden eens zijn over 
de oorzaak van het probleemgedrag en het effect van de handelingen. De 
bespreking van mogelijke oplossingen met de persoon is zinloos als hij het 
probleem niet erkent. 

7.3.3.5 Stap 5: Bespreek mogelijke oplossingen 

 Wat zou je volgende keer anders doen? 

 Wat als jij iemand zou begeleiden, wat zou jij dan voorstellen? 

7.3.3.6 Stap 6: Volg en inspireer 

Het is belangrijk mensen na de confrontatie op te volgen en te letten op 
vorderingen die ze maken en resultaten die ze boeken. Door te laten 
merken dat je deze vorderingen opmerkt, zal je mensen ook verder 
motiveren om zich nog meer in te zetten. Laat hen weten dat je interesse 
hebt in hun groeiproces en vraag hen wat ze nodig hebben en wat jij als 
begeleider kan doen om hen te helpen. Concentreer je op de positieve 
zaken en moedig hen aan. 

Om een positieve gedragsverandering te veroorzaken, heb je meer nodig 
dan een confrontatie en regelmatige gesprekken. In eerste instantie moeten 
mensen zelf willen veranderen. Als zij zelf het verlangen niet hebben om iets 
aan het leven te veranderen, zullen herhaaldelijke gesprekken weinig 
resultaat opleveren. Het geheim van verandering van gedrag ligt in het 
verlangen van de persoon. Een sterk verlangen om te slagen zal, in 
combinatie met jouw goede advies en ondersteuning, op regelmatige basis 
versterkt, een permanente gedragswijziging teweegbrengen. 

 Voorbeelden van confronteren 

 

Voorbeeld 1 (direct) 
 
Casus Maja en Daan 
Hulpverlener: Maja, ik wil even terug naar de telefoon van Daan. Je controleert 
hem dagelijks, zei je. (terugkoppelen naar onderwerp) 
Maja: Klopt. Ik wil weten of hij vreemdgaat. 
Hulpverlener: Ik vraag me af hoeveel zin dat heeft. (mening) 
Maja: Hoezo? 
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Hulpverlener: Nou, hoe vaak ben je een berichtje tegengekomen waaruit bleek 
dat hij is vreemdgegaan? (gesloten vraag) 
Maja: Ik heb er nog geen gevonden. 
Hulpverlener: Wat als wij de rollen omdraaien. Jij gaat vreemd en Daan 
controleert elke dag jouw telefoon. Wat zou jij doen? (open vraag) 
Maja: Ja. Ik zou de berichtjes wissen. 
Hulpverlener: Oké. Als ik Daan zo inschat, dan denk ik dat hij best intelligent is. 
Dus als hij echt vreemdgaat, dan zou hij toch ook de foute berichtjes kunnen 
wissen? (gesloten vraag) 
Maja: Ja. 
Hulpverlener: Het heeft dus geen enkele zin. (conclusie) 
Maja: Eigenlijk niet. 
Hulpverlener: Het gaat een stap verder: je rijdt jezelf daarmee flink in de wielen. 
De ondertiteling ze Daan, jij bent niet te vertrouwen. Ik verwacht dat jij 
vreemdgaat. En ik verwacht dat je er stiekem over doet.
alleen maar gemakkelijker voor hem om daadwerkelijk vreemd te gaan. Want a) 
hij kan je niet teleurstellen, je verwacht het al en b) daag je hem uit om niet 
gesnapt te worden. Komt een verleidster eraan, dan hoeft Daan niet te denken 
over hoe hij jou zou teleurstellen. Dat houdt hem dus niet meer tegen. En Daan 
moet zijn eigen gedrag en telefoon steeds controleren om te zorgen dat jij geen 
aanwijzingen vindt. Dit nog los van het feit of hij überhaupt wel vreemdgaat. Want 
je vertelt mij steeds dat je vermoedens hebt, maar hem gesnapt heb je nog niet. 
En Daan zegt: ik ga helemaal niet vreemd. Ik kan alleen afgaan op zijn woord. 
Het komt erop neer dat het controleren averechts werkt: Daan voelt er zich niet 
prettig bij en jij bent er niet door gerustgesteld. 
Maja: Maar wat moet ik dan doen? 
Hulpverlener: Om te beginnen: laat zijn telefoon met rust. 
 
Je ziet in de casus dat de hu
controleergedrag te begrijpen, in te zien dat het moeilijk is voor haar, met haar 
jaloezie mee te leven, enzovoort. Hij houdt haar zonder er doekjes om te winden 
de spiegel voor wat betreft haar gedrag. De persoon van Maja is niet waar het 
aan schort, maar wat zij doet is contraproductief. 
 

Voorbeeld 2 (direct) 
 
Casus Evelien en Richard 
Hulpverlener: Nog niet aan toegekomen. (reflectie) 
Richard: Ja, het is druk op het werk op dit moment. 
Hulpverlener: Het probleem is dat er thuis niets zal veranderen op deze manier. 
Het heeft zo weinig zin de therapie voort te zetten want er gebeurt niets. Daarom 
vraag ik mij af of het wel belangrijk genoeg is voor jou en of wij de behandeling 
niet moeten stopzetten. (hardop nadenken) (stilte, Richard voelt zich duidelijk niet 
op zijn gemak) Ik schets even hoe dingen eruit zullen zien als wij zo doorgaan. 
Kijk, daar zit Evelien. Je zegt tegen mij dat zij jouw steun en toeverlaat is, dat je 
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niet zonder haar verder wil. Ga je zo door, dan is zij over een jaar bij je weg. Zij 
zal het niet langer volhouden. Jij zal je nog minder prettig voelen en daardoor nog 
meer gaan blowen. Op een gegeven moment kom je niet meer opdagen op je 
werk. (confronteren) Moet ik doorgaan? (gesloten vraag) 
Richard: Nee. 
Hulpverlener: De keuze is aan jou: of er gaat wat gebeuren, of wij kunnen ons 
de tijd, energie en geld besparen en ermee kappen. (keuze aan de cliënt 
overlaten) (stilte) 
Richard: Je hebt gelijk. 
Hulpverlener: ik vermoed dat het niet om de tijd gaat, maar dat jij het moeilijk 
vindt, klopt het? (suggestie met gesloten vraag) 
Richard: Ja, ik wil het wel, maar ik zie er zo tegenop. 
 

Voorbeeld 3 (indirect) 
 
Een vrouw geeft bijvoorbeeld aan wat zij van haar man wil en wat hij haar niet 
kan geven. Als hij niet in staat is iets te doen, dan heb je dat te accepteren.  

Je zegt dat jouw man niet in staat is jou te geven wat je vraagt. 
Als hij het nie  Het antwoord 
is irrelevant, het enige doel is bewustwording bij de vrouw over wat zij precies 
zegt. 
Voorbeeld 4 (indirect) 
 
Casus Evelien en Richard 
Hulpverlener: Dus je rijdt naar huis na het werk. Wat denk je dan? (open vraag)
Richard: Als ik mijn auto instap, dan zeg ik tegen mijzelf: direct naar huis rijden. 
Op het moment dat ik richting snelweg rijd, sta ik voordat ik er erg in heb voor de 
coffeeshop. 
Hulpverlener: Wat denk je dan, als je je zo voor de coffeeshop bevindt? (open 
vraag) 
Richard: Nou, niks. Ik ga naar binnen en doe een blowtje. 
Hulpverlener: Je denkt daar verder helemaal niets bij. (interpretatie) 
Richard: Ja, ik weet wel ergens dat het alleen tot gedonder thuis zal leiden maar 
op dat moment is de drang sterker. 
Hulpverlener: De drang beheerst jou. (interpretatie) 
Richard: Dat klinkt echt zwak van mij, maar zo ervaar ik het wel. 
Hulpverlener: Ik zeg niet dat het gemakkelijk is maar als ik je zo hoor, dan zeg 
je dat je aan de ene kant thuis geen gedonder wil hebben, aan de andere kant 
kun je de drang niet weerstaan. (Interpretatie) 
Richard: Ik zit inderdaad klem. 
Hulpverlener: Klem. (reflectie) 
Richard: Ondanks mijn goede voornemens kan ik niet tegen de drang op. 
Hulpverlener: De drang wordt jou dus opgelegd. Je staat er machteloos 
tegenover, klopt dat? (interpretatie, gevolgd door een gesloten vraag) 
Richard: Daar komt het wel op neer. 
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Hulpverlener: Is dat wel zo? (gesloten vraag)
Richard: (vrij lange stilte) Ik weet nog niet hoe de drang de baas te worden. 
 
Je merkt bij Richard dat vooral de laatste vraag hem aanzet tot denken. In plaats 
van dat de hulpverlener hem een advies of een preek geeft, herformuleert hij een 
aantal impliciete gedachten van Richard en daagt hem vervolgens uit met: 
wel zo?
gedachte: hij is niet machteloos, het ontbreekt hem aan tools. 
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 Terugkoppelen 

Motiveren, ondersteunen en constructief confronteren zijn aandachtspunten 
in de verdiepingsfase. Daarnaast zijn er ook enkele gesprekstechnieken die 
je helpen te verdiepen in een gesprek en de verkregen informatie terug te 
koppelen en verder te ontcijferen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij actief luisteren hoort ook vragen stellen. Je stelt vragen om het gesprek 
op gang te brengen of te houden, om duidelijk te krijgen of het goed 
begrepen is of om dieper op een onderwerp in te gaan. 

Terugkoppelingen zijn specifieke opmerkingen en (door)vragen van de 
vraagsteller/gespreksleider die de gesprekspartner doet nadenken over wat 
hij vertelt met de bedoeling hem zo tot meer zelfinzicht te laten komen. 

 

7.3.5.1 De LSD Methode 

Bij professionele gesprekken werk je 
methodisch (doelgericht, bewust en 
systematisch). Het doel, de strategie en de 
aanpak van het gesprek wordt bepaald 
door de functie en de taakopdracht die je 
als professional hebt. Methodische 
gesprekken voeren, betekent dat je een 
systematiek volgt om tot een optimaal 
resultaat te komen. Een voorbeeld van een 
eenvoudige en veel toegepaste 
systematiek is de LSD- methode. 
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a) L = Luisteren Actief luisteren

Een goed gesprek gaat niet om praten 
alleen, zoals het spreekwoord zegt: 

 

Echt luisteren naar de ander is soms waardevoller dan spreken op zich. 
Oprecht luisteren gaat uit van empathie en is gericht op het begrijpen van de 
gedachten en gevoelens van de gesprekspartner. In plaats van de 
verantwoordelijkheid over te nemen en naar oplossingen te zoeken, helpt 
actief luisteren om de situatie samen te verkennen. Wie zich gehoord en 
begrepen voelt, voelt zich ook gesterkt om oplossingsgericht aan de slag te 
gaan. 

Goed luisteren is moeilijker dan je denkt. Het vraagt veel geduld. Vele 
mensen denken immers vaak aan een half woord genoeg te hebben. Ze zien 
het probleem al voor de gesprekspartner is uitgesproken en denken al na 
over een oplossing of advies tijdens het verhaal. Hierdoor gaat hun aandacht 
niet meer naar de gesprekspartner maar naar het eigen denkproces. 
Waardoor alleen die informatie wordt opgepikt die aansluit bij de 

 

Het is de bedoeling je te verplaatsen in jouw cliënt. Als je actief luistert, zet je 
jezelf en je eigen wensen en ideeën tijdelijk opzij. Het gaat er dan om de 
ander te begrijpen en niet om begrepen te worden. Ook al ben je in conflict 
of meen je gelijk te hebben, bij actief luisteren gaat het om interesse tonen 
en bevragen van de mening van je gesprekspartner. Actief luisteren doe je 
door belangstellende vragen te stellen (nieuwsgierigheid), te laten merken 
dat je begrijpt wat de persoon bedoelt en  je reacties aan te passen aan de 
gevoelens van je gesprekspartner (iemand die verdrietig is op een serene 
rustige manier benaderen). Het is aan de hulpverlener om het niet- en half 

welke indrukken bij hem opkomen over de belevingen, de emoties en de 
behoeften van de cliënt. In actief luisteren huist een duidelijk doel: men helpt 
een cliënt om zijn eigen belevingen, emoties en behoeften te herkennen en er 
greep op te krijgen zodat ze niet langer blokkerend werken. Het verworven 
zelfinzicht helpt om tot oplossingen te komen. 

 

 Ongeïnteresseerde luisterhouding 
 De ander niet laten uitspreken 
  
 Dagdromen 
 Oordelend reageren 
 Elk idee van je gesprekspartner afkraken of overpraten met je eigen
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ideeën

 Je gesprekspartner overstelpen met adviezen 

 Het verhaal of probleem steeds minimaliseren 

 
Bij een intake of in een beginfase van therapie werken non-verbaal luistergedrag
en kleine aanmoedigingen stimulerend voor de cliënt. De gecreëerde ruimte en 
veiligheid moedigen de cliënt aan om zijn verhaal verder te vertellen. 

de cliënt gestoord wordt in de opbouw van zijn verhaal. In een latere fase zullen 
de verbale luistervaardigheden het proces richting geven. De hulpverlener toetst 
of datgene wat hij hoort in overeenstemming is met wat de cliënt probeert te 
vertellen. Het gesprek wordt gestuurd naar exploratie, zelfinzicht en 
oplossingen. 
 

b) S = Samenvatten  Parafraseren 
 

Je laat merken dat je echt luistert als je zo nu en dan terug vertelt wat jij hebt 
begrepen uit het verhaal van je cliënten. Parafraseren heeft betrekking op het 
herformuleren van een boodschap (situatie, gebeurtenis, persoon, idee) . Het 
betekent het in eigen woorden teruggeven van wat je gehoord en begrepen hebt. 
Dit is iets anders dan alles letterlijk herhalen. Je geeft eerder de essentie weer 
van de boodschap van je gesprekspartner: d.w.z. met behoud van de essentiële 
betekenissen en verhaalelementen, met de klemtonen van die ander en zonder 
een selectie te maken in wat we zelf belangrijk vinden. Dit is allesbehalve 
eenvoudig: we hebben immers allen ons eigen referentiekader van waaruit we 
de wereld zien en beluisteren (met noodzakelijke voorkeuren voor die of die 
informatie). De bedoeling is dat we dit referentiekader zo goed mogelijk van ons 
weten afzetten en we de wereld trachten bekijken zoals de persoon met wie we 
spreken, dat doet. 
 

Parafraseren: kort in eigen woorden herhalen wat de ander zojuist heeft gezegd.
 

Belangrijk hierbij is de gesprekspartner niet te lang aan het woord te laten. Als 
men hier te lang mee wacht, is er veel te veel informatie gepasseerd om nog op 
een goede manier te parafraseren. Ons onmiddellijke (werk-)geheugen is 
daarvoor te beperkt, we zouden ons al snel verliezen. Men mag anderzijds ook 
niet te snel onderbreken en bijvoorbeeld elke zin parafraseren. Dit kan enkel 
maar storend zijn voor de spreker. Als ieman

Wacht liever tot je begrijpt wat de spreker eigenlijk wil zeggen of duidelijk maken 
en tracht daaruit de belangrijkste betekeniselementen te destilleren en terug te 
geven. 
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Voorbeeld:   
 Het was een vreselijke week! Door ziekte van een collega moesten wij allen 
overuren kloppen deze week. Wij moeten ons daar allemaal maar naar plooien. 
Of dat past komt niemand vragen. Daarnaast was er dan nog eens mijn moeder 
die in het ziekenhuis lag en die elk uur belt met een vraag. Ze verwacht dan 
trouwens dat ik alles zo maar kan laten vallen om boodschappen te doen voor 
haar, 
man, krijg ik nog naar mijn voeten dat ik mij te veel laat doen! Alsof dat dat zo 

 

verschrikkelijke week met een heleboel verwachtingen van allerlei kanten. Het 
lijkt allemaal vanzelfsprekend voor anderen en dit maakt weigeren best moeilijk. 

 
 

c) D = Doorvragen - Stimulerende vragen stellen 

Als je goed luistert, kan je de ander aan het woord laten door open niet-

geïnteresseerd bent in de ander. Doorvragen is heel stimulerend, je gaat 
letterlijk door op het spoor van je gesprekspartner. Doorvragen kan op 
verschillende manieren, waarbij in sommige gevallen niet eens veel woorden 

 

Doorvragen is een techniek waarbij intuïtie een belangrijke rol speelt. Je voelt 
het wanneer mensen de antwoorden op je vragen ontwijken. Vele mensen 
hebben immers een bepaalde weerstand tegen al dat gevraag, wat ook 
logisch is. Al die vragen dwingen mensen zich te verdiepen in hun gedachten, 
gevoelens en belevingen om zo hun problemen onder ogen te zien en 
geconfronteerd te worden met de eigen verantwoordelijkheid in het ontstaan 
en de oplossing ervan. 

De techniek van het vragen stellen is niet zo eenvoudig als het lijkt. De vraag 
moet immers aansluiten bij het gedachtespoor van de ander, relevant zijn, 
belangstellend en goed te beantwoorden. De toon waarop de vraag wordt 
gesteld, is van groot belang. Daaruit moet behulpzaamheid blijken, en willen 
meedenken en mee zoeken met de gesprekspartners. De vraagstelling mag 
dus niet bot zijn, beschuldigend of betweterig. 

Inadequate vragen kunnen een nefaste invloed hebben op het verdere 
gespreksproces (communicatiestop (vraag en antwoord patroon), verlaging 
van het gevoel van eigenwaarde en zelfbepaling, kans op verkeerde of 
onvolledige informatie). 

Voorbeelden van inadequate vragen: 
 Vragen afvuren (vraag- en antwoordpatroon). 
 Teveel vragen stellen verhindert een open sfeer waardoor het kan 
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vastlopen in pijnlijke stiltes. Eén van de redenen is het stellen van te veel 
gesloten vragen of vragen die steeds verschillende aspecten belichten en 
niet aansluiten bij het uitdiepen van slechts één deelaspect tegelijk. 
Wanneer je in het vraag- en antwoordpatroon terecht komt, gaat de 
aandacht meer naar het steeds nadenken over de volgende vraag en het 
overbruggen van stiltes dan dat er actief geluisterd wordt. De cliënt voelt 
zich gebombardeerd met vragen, dit wekt weerstanden op en doet de 
cliënt stilvallen. 

 Te lange- en meerkeuzevragen 
de eigen invulling. 

 Meerdere vragen stellen tegelijkertijd werkt verwarrend. De betrokkene 
weet niet op welke vraag hij moet antwoorden en pikt er dan meestal de 
minst bedreigende uit. In deze vragen zit meestal ook een oordeel 
verweven, wat weerstanden kan opwekken. 

 Suggestieve vragen. Met zulke vragen wordt eigenlijk al een antwoord 
gesuggereerd. Vaak bevat zulk soort vragen een waardeoordeel 
waardoor de cliënt zich bedreigd voelt en in de verdediging gaat. 

 Waarom-vragen. Vragen naar het waarom heeft slechts een beperkte 
waarde voor het verkrijgen van meer informatie en inzichten. Meestal is 
de waarom-vraag moeilijk te beantwoorden. (Onbewuste processen en 
impulsieve handelingen zijn moeilijk te verklaren). 

Waarom-vragen werken vaak bedreigend, zeker in de beginfase. Het 
wordt ervaren als een terechtwijzing of geeft het gevoel 
verantwoording te moeten afleggen. De betrokkene zal geneigd zijn 
in de verdediging te gaan (uitvluchten, minimaliseren, leugens, 
schijnverklaringe  

 Concentreren en concretiseren 

Veel mensen hebben vaak de neiging zich vaag uit te drukken, zeker 
wanneer het over gevoelsgeladen onderwerpen gaat en deze erg persoonlijk 
zijn. Door deze vage uitspraken worden gevoelens onbewust minder 
bedreigend gemaakt. Dit is op zich wel begrijpelijk maar niet erg bevorderend 
voor het gespreksproces. Het is als gespreksleider dan ook belangrijk om wat 
er gezegd wordt zo duidelijk en concreet mogelijk te krijgen. 

Concentreren is je aandacht richten op een deelaspect dat verder uitgediept 
moet worden. Je zoomt als het ware in op de situatie (zoals met een lens van 
een fototoestel). 

Dit doe je door: 

 Voorbeelden te vragen 

 Door te vragen naar meer specifieke informatie 
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 Contrasten te leggen: de situatie vergelijken met een tegengestelde
situatie (vroeger en nu) 

 Het verhaal in aparte hapklare brokken uitwerken. Werken in 
deelaspecten maakt de problematiek toegankelijker. Je kan je
gesprekspartner ook vragen welk deelaspect het zwaarst doorweegt en 
hier dan eerst op verder gaan. 

 

Concretiseren is vage en algemene uitspraken concreter maken. 

 

je wat je gesprekspartner er zelf van denkt, of bevraag je wie 
 precies zijn). 

 Maak het onpersoonlijke persoonlijk (zorg dat je gesprekspartner spreekt
over 
voortdurend projecteert op derden of de omstandigheden zonder het eigen 
aandeel te zien. 

 Maak het voorbije actueel (hoewel het verleden een effect heeft op het
heden is het enkel het heden waar je mee aan de slag  

 Laat gedrag beschrijven en geen gevoelens toeschrijven. Soms worden 
gevoelens of intenties toegeschreven aan anderen die in feite gebaseerd 
zijn op eigen conclusies (projectie van eigen frustratie of onzekerheid). 
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 Reflecteren over gevoelens en/of het gedrag (non-verbaal) 

 

Reflecteren van gevoelens betekent in het kort en in eigen bewoordingen,
weergeven van de belangrijkste gevoelens die in de bewoording van je 
gesprekspartner doorklinken. Je houdt de gesprekspartner een spiegel van 
zijn gevoelens/gedrag voor. Door te reflecteren geef je aan dat je je 
gesprekspartner niet alleen inhoudelijk maar ook gevoelsmatig begrijpt. Dat 
je aanvoelt (empathie) wat hij doormaakt of doorgemaakt heeft. 

Reflecteren: ervan blijk geven dat je de gevoelens en emoties van je 
gesprekspartner hebt herkend. 

 

Het bespreken van gevoelens kan erg belangrijk zijn in een gesprek, vooral 
als je gesprekspartner ergens mee zit. Emoties hebben vaak de neiging ons 
rationeel vermogen te onderdrukken en kunnen dus de voortgang in een 
gesprek behoorlijk in de weg zitten. 

De kunst van goed reflecteren is je in de gevoelens van je gesprekspartner 
te verplaatsen en deze te begrijpen zonder je eigen gevoelens of mening te 
laten meespelen. Het is evenwel niet de bedoeling dat je meegaat in de 
gevoelens van je gesprekpartner. 

Bijvoorbeeld niet zeggen: I
maar: Ik merk dat je het er moeilijk mee hebt, klopt dat? Kan je ook 

 

Je weet immers niet wat er aan de situatie vooraf gegaan is en wat het 
aandeel van je gesprekspartner is in deze situatie. Reflecteren doe je 
immers best veronderstellend, zo kan je gesprekspartner eventuele 
verkeerde interpretaties corrigeren. 

De uiteindelijke bedoeling van reflecteren in een gesprek is niet enkel meer 
zicht krijgen op de gevoelens van je gesprekspartner om deze beter te 
kunnen begrijpen. Reflecteren helpt ook jouw gesprekspartner dichter bij 
zijn/haar gevoelens te brengen om zo verdere verdieping in de beleving van 
de situatie te bekomen en van hieruit productiever naar het doel te werken.

Doordat je gesprekspartner zich begrepen voelt, zal het gesprek ook veel 
effectiever verlopen. 

 Aandachtgevend gedrag 

Non-verbale gedragingen met als doel je gesprekspartner te stimuleren om 
verder te praten (oogcontact, knikken, een ontspannen en geïnteresseerde 
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. Ook een korte stilte kan aanmoedigend zijn 
en stimuleren om de gedachten even op een rijtje te zetten. 

7.3.8.1 Erkenning 

Nadat je veel van de ander te weten bent gekomen, is het ook belangrijk jouw 
visie/mening te bespreken. Of je het nu eens bent met de ander of juist niet, 
maakt eigenlijk niets uit. 

Belangrijk is dat je altijd start vanuit de erkenning van de wensen, 
problemen of behoeften van de ander en je verhaal hierop afstemt. Voor het 
beste resultaat heb je eerder al gepolst naar de mening van de andere bij 
het doorvragen zoals eerder besproken. Verder zorg je tijdens het gesprek 
dat je goed in de gaten houdt wat de ander beweegt. 

7.3.8.2 Samenvatten 
 
Bij samenvatten gaat het om een uitbreiding van parafraseren en reflecteren. 
Men gaat vervolgens verschillende boodschappen samenbrengen. Samenvatten 

verschillende boodschappen of men wil het gesprek structureren bij overvloedige 
informatie. 
Vaak zal je dingen in je samenvatting net iets anders verwoorden. Als een cliënt 
bijvoorbeeld vertelt dat hij een volstrekte mislukkeling is, dan wordt dat in 

Je hebt het gevoel dat 
weinig dingen jou lukken  
 
Samenvatten is bij uitstek wat je gaat doen als in jouw hoofd de gedachte spookt: 

 Na een gepaste stilte leid je dan jouw samenvatting in 
met iets in de trant van:  Dit helpt 
om een vrij grote hoeveelheid informatie, overzichtelijk en begrijpelijk weer te 
geven voor de cliënt. De hoofdpunten uit het verhaal worden geordend, waardoor 
structuur ontstaat. Het is hier van belang dat samenvattingen stapsgewijs en op 
veronderstellende wijze worden aangeboden, zodat de cliënt de gelegenheid 
krijgt te zeggen of hij het ermee eens is.  
 
De samenvatting heeft volgende functies: 
 De hulpverlener kan nagaan of hij de cliënt goed begrepen heeft 

(controlefunctie). 
 Ordening van een gesprek door een overzicht van hoofdzaken (uitdiepende 

functie). 

 Stimulering van de cliënt tot verdere exploratie van zijn gedachten en 
gevoelens (stimulerende functie).  

 Afbakenen van een cliënt die te veel aan één stuk doorpraat. 
 Selecteren van het gespreksthema (richtinggevende functie).  
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 Gemengde gevoelens onderscheiden (uitdiepende functie). 
 Elkaar tegensprekende opvattingen onder woorden brengen (uitdiepende 

functie). 
 
Timing is ten slotte ook nog een belangrijk aspect om rekening mee te houden 
tijdens het samenvatten, bijvoorbeeld: 
 Na een lange of verwarde uitleg. 
 Verhaal van de cliënt is klaar. 
 Einde van het gesprek. 
 Begin van volgend gesprek. 

 
Op de juiste manier samenvatten: 

 Selecteer een goede beginzin (deze keer geen ik-boodschap, maar eerder 
beginnen met jij of de naam van de cliënt) 

 Vat datgene samen wat relevant is. 
 Vat datgene samen wat iemand bedoelt en niet wat hij zegt. 
 Vat samen in eigen woorden. 
 Vat niet te lang samen. 
 Vat samen op de juiste momenten. 

 

Samenvatten: de kern uit een onderwerp of situatie zoals jij hem hebt begrepen, 
terug vertellen aan jouw gesprekspartner. 
 

 

7.4 Afsluitingsfase  

In de afsluitingsfase wordt 
teruggeblikt op de doelen, en 
vooruitgeblikt naar de toekomst 

 

Zijn de doelen van het gesprek 
bereikt? Welke concrete 
afspraken worden gemaakt? 
Deze afspraken passen best 
binnen het SMART-principe 
(specifiek, meetbaar, 
acceptabel, resultaatgericht, 
tijdsgebonden) 

Hoewel evaluatie gedurende het gehele proces een belangrijke rol speelt, 
zal bij de afsluiting extra tijd worden uitgetrokken om na te gaan 
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Of/in hoeverre de gestelde doelen bereikt zijn.
 Hoe alle betrokkenen gefunctioneerd hebben in dit proces. 
 Hoe procedures, afspraken en werkmiddelen daarbij geholpen hebben. 

 
Afsluiting is een geleidelijk proces dat start vanaf de beginfase: samen met 
de vraagsteller ernaartoe groeien door vanaf de start en tijdens het contact 
aandacht te houden voor de tijdsbegrenzing en realisatie van het doel. 

Het is de verantwoordelijkheid van de gespreksleider om de betrokkene op 
een tactvolle maar voldoende eerlijke en duidelijke manier voor te bereiden. 
Het abrupt afbreken van een gesprek zal de vertrouwensrelatie tenietdoen. 
Het te langdurig doorgaan met een gesprek kan negatieve gevolgen hebben 
voor het doel van het gesprek en het beroepsmatige karakter. 

Een gesprek moet zowel inhoudelijk als emotioneel worden afgesloten. Hoe 
intensiever de partners hebben samengewerkt, hoe moeilijker het afscheid 
kan zijn. Beiden zullen het emotioneel moeilijk krijgen als er onvoldoende 
duidelijkheid is over de "eindigheid" van het gesprek. 

 Redenen voor afsluiting 

Er kunnen verschillende redenen zijn om een gesprek af te sluiten: 

7.4.1.1 Het doel is bereikt 

 Het doel is bereikt of er is een duidelijke aanzet tot concretisering van dat doel
 De basis van de vraag of het probleem is "verdwenen" door erover te praten
 Alles is gezegd. Je zou enkel in herhaling vallen 
 De vraagsteller heeft voldoende denkstof en/of alternatieven om er 

zelfstandig mee aan de slag te gaan. Nog meer bespreken zou enkel
verwarrend werken (het brein zit vol) 

 Verdere doelen kunnen niet gerealiseerd worden in jouw 
organisatie/functie, zodat verwijzing zich opdringt. 
 

7.4.1.2 De afgesproken tijd is op 

Het is belangrijk zowel flexibel als consequent om te gaan met de tijd en 
grenzen. Dat geldt voornamelijk als vraagstellers erg verdrietig of onzeker 
zijn of de afsluiting proberen uit te stellen (bv. geïsoleerde persoon). 

Gesprekken duren soms langer dan nodig, vanuit het gebrek aan 
vertrouwen in de veerkracht en aanpassingsmogelijkheden van de 
betrokkene. Ook het emotioneel appèl kan ertoe leiden dat je pogingen blijft
doen om te troosten en de negatieve emoties weg te werken. 
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Diagnose van de draagkracht en draaglast kan je helpen om met eigen 
onmacht, medelijden of eventuele schuldgevoelens om te gaan: 

 Moeten gesprekspartners altijd in een goede stemming buiten gaan? 
 Ontneem je ze niet de mogelijkheid om zelf met die emoties te worstelen 

en zo te laten "rijpen" (nota: dit geldt niet bij personen die chaotisch en 
verward zijn, of die niets in handen hebben om vorm te geven aan hun 
situatie) 

 

7.4.1.3 Je weet niet hoe verder, je wil niet meer 

Vastzitten is geen reden om de zaak totaal af te sluiten. Maar beter dan 
"knoeien" is het bewust tijd uit te trekken om na te denken over de verdere 
aanpak of je team te raadplegen bij het zoeken naar een andere houding of 
richting. 

Wil je geen verdere samenwerking, dan moet je dit ook duidelijk stellen 
zonder smoesjes of negatieve boodschappen en verwijten te uiten. 
Doorverwijzing kan een alternatief zijn. 

7.4.1.4 De vraagsteller haakt af 

De vraagsteller vindt dat er voldoende besproken is of is niet tevreden. Hij 
moet de ruimte krijgen om die ervaring en bezwaren te uiten. Het laatste 
woord is aan hem, maar de psychologisch consulent mag hem wel 
confronteren met zijn bezwaren over een vroege beëindiging van het 
contact. Hij kan de boodschap meegeven dat de afsluiting geen definitief 
karakter hoeft te hebben. Hij kan eventueel verwijzen naar een dienst,
persoon die meer beantwoordt aan de verwachtingen van de vraagsteller. 

 Technieken om af te sluiten  

Zoals eerder vermeld is het belangrijk dat een gesprek goed afgerond 
wordt. Hieronder volgen drie mogelijkheden om een gesprek goed af 
te sluiten: 

7.4.2.1 Samenvatten van het gesprek 

Gezamenlijk overlopen van de inhoud in grote lijnen. Je kan de betrokkene 
vragen om dit zelf te doen. Positief is dat de vraagsteller op deze manier zelf 
structuur brengt in zijn verhaal en zich meer verantwoordelijk voelt voor de 
conclusie. 

Hierbij kan nagegaan worden in welke mate men wederzijds begrip of 
overeenkomst heeft bereikt. Daarop kan je een algemene, geruststellende 
feedback geven. 
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Bespreek hoe de vraagsteller het contact heeft ervaren (metacommunicatie). 
Vooral bij een eerste gesprek kan dit belangrijk zijn, omdat hij van tevoren
misschien weinig ideeën had over de gang van zaken. Soms zit hij met vragen 
over de indruk die jij van hem hebt na zijn verhaal of presentatie (of hij niet te 
veel beslag heeft gelegd, over wat er nu verder dient te gebeuren, ...) 

Ook bij vervolggesprekken kan dit een verrijkende ervaring zijn. Wees 
voorzichtig voor verzadiging als dit iedere keer gebeurt. 

 

7.4.2.2 Evalueren 

 

a) Productevaluatie 
 

 Retrospectief = terugblikkend op het verleden. 
o Samen terugblikken op de startsituatie en de aanvankelijk 

geformuleerde doelstellingen: wat is de situatie nu? Werd het 
beoogde bereikt?  

o Is dit niet het geval, dan kan je de oorzaken nagaan en bekijken of 
het nog zinvol is om verdere stappen te ondernemen.  

 
 Prospectief = vooruitdenken 

o Samen bekijken of de bereikte verandering ook toe te passen is in 
andere situaties. 

 
b) Procesevaluatie 

 HOE hebben we dit bereikt en waarom?  

 Deze terugblik richt zich op de dynamiek van de samenwerkingsrelatie en 
wat daarin bevorderend en remmend is geweest. Ook de gebruikte 
middelen en hun effectiviteit worden hier geëvalueerd. 

 In functie van de betrokkene 

 Als uitlaatklep voor waardering, ontevredenheid 

 Ter verduidelijken van het eigen functioneren door het terugblikken op 
het handelen en de emoties op weg naar het doel 

 Als kans om zichzelf bij te sturen 
 

 In functie van de gespreksleider 

 Nagaan of de gebruikte methoden, middelen, procedures 
effectief en voldoende bevredigend waren. 
o Formuleer zelfkritiek en stuur bij. 
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o Naast aandacht voor remmende factoren ook onderstrepen wat goed
gaat. 

 

Bij eventuele meningsverschillen of problemen is het belangrijk om na de 
bespreking direct nieuwe afspraken te maken m.b.t. een andere aanpak, 
gedrag, particip  

Aandachtspunten bij de evaluatie: 

 Vertel de redenen om af te sluiten. Verberg je niet achter technisch 
administratieve redenen zoals tijdsgebrek. 

 

 De aanzet wordt gegeven van bij de start en verder
gevormd tijdens het gesprek maar nu worden de gegevens meer op een 
rijtje gezet. 

 Vraag om een reactie van je gesprekspartner en bespreek deze. Vermijd 
bij onenigheid jouw evaluatie te gaan verdedigen i.p.v. te vragen waarom 
hij/zij het anders ziet. 

 Vermijd jouw teleurstelling of eventueel ongenoegen te vertalen in een
 

 Evaluatie heeft altijd een relatieve waarde als momentopname. Maar 
zonder voorspellingen te kunnen doen, is het wel belangrijk de 
vraagsteller te helpen de verandering in te schatten en te zien hoe hij deze 
zou kunnen toepassen in toekomstige situaties. 

7.4.2.3 Afspraken maken  

Net als bij een onafgemaakte vergadering weet je bij een gesprek zonder 
afspraken na een tijdje niet meer wat nu weer precies de bedoeling was van 
dit gesprek. Doordat de kans groot is dat jouw verwachtingen niet gelijk zijn 
aan die van je gesprekspartner, ontstaan er gemakkelijk misverstanden. De 
manier waarop je afspraken maakt kan variëren. Probeer niet te snel je 
gesprekpartner te dwingen tot afspraken waar de betrokkene niet klaar voor 
is. De kans bestaat dat de ander zich opgejaagd voelt en misschien zelfs 
afhaakt. Als je duidelijk bent in je eigen gespreksdoel, het doel van de ander 
respecteert en zo goed mogelijk probeert na te streven, zijn concrete 
afspraken de kroon op het gesprek. 

Er zijn legio mogelijkheden om het gesprek met afspraken af te sluiten, deze 
zijn meestal verbonden met de doelstelling van het gesprek. Bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek wordt standaard afgesloten met afspraken omtrent het 
verdere verloop van de sollicitatieprocedure. 

  


