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Bijlage 1: Zoekverslag 
Voor het literatuuronderzoek zijn wetenschappelijke artikelen gezocht via Google Scholar en de 

Fontys mediatheek aan de hand van de in onderstaande tabel genoemde zoektermen. Daarnaast zijn 

artikelen geraadpleegd naar aanleiding van verwijzingen daarnaar in andere artikelen. Uit de 

gevonden literatuur is vervolgens een selectie gemaakt op relevantie voor de onderzoeksvraag, 

actualiteit en kwaliteit van het vakblad. Voor de beoordeling van de kwaliteit van het vakblad is gebruik 

gemaakt van de Journal Quality List (JQL). Voor vakbladen die niet op de JQL staan, is via Google 

meer informatie over de auteur en het vakblad opgezocht. 

 

Zoekterm in het Nederlands Zoekterm in het Engels 

Transfer van training Transfer of training 

Training transfer 

Transferprobleem Problem of transfer 

Transferproblem 

Model van transfer Model of transfer 

Factoren van transfer Factors influencing transfer 

Motivatie voor transfer Motivation to transfer 

Tabel 1: Zoektermen  
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Bijlage 2: Topic- en vragenlijst 
De topic- en vragenlijst voor het interview bestaat uit vijf topics. Per topic zijn uitgaande van de 

begripsoperationalisatie, die is beschreven in hoofdstuk drie: methode, de subtopics en 

interviewvragen uitgewerkt. Bij ieder topic is aangegeven op welke deelvraag het topic zich richt. 

Daarnaast zijn de definities van de begrippen uit het theoretisch kader (zie hoofdstuk twee) 

aangehaald. Vervolgens zijn vanuit het (sub)topic en de begripsdefinities de interviewvragen 

geformuleerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Het eerste topic ‘achtergrondinformatie’ 

omvat inleidende vragen die relevant kunnen zijn om de beantwoording van de andere vragen in de 

context te plaatsen. 

1. Achtergrondinformatie  
In te vullen gegevens door interviewer voorafgaande aan het interview: 

- Geslacht: man/vrouw 

1.1. In welk jaar heeft u de training methode familiezorg gevolgd? 

1.2. Hoe groot was uw trainingsgroep? 

2. Mate van toepassing van de het geleerde over open communicatie  
De vragen onder topic twee zijn gericht op eerste deelvraag: In welke mate passen de deelnemers 

aan de training familiezorg open communicatie in hun werk toe? 

Waargenomen toepassing in de praktijk geoperationaliseerd via de items uit Q4TE (Grohmann & 

Kauffeld, 2013): ‘In mijn dagelijkse werk, gebruik ik vaak de geleerde kennis in de training’ en ‘Ik ben 

in staat de trainingsinhoud succesvol toe te passen in mijn dagelijkse werk’. 

Transferkwaliteit gedefinieerd als: Hoe goed het nieuw geleerde is toegepast in de praktijk (Kauffeld & 

Lehmann-Willenbrock, 2010). 

2.1. Hoe vaak gebruikt u het geleerde over open communicatie in uw werk? (in gesprek met cliënten, 

families, collega’s en leidinggevenden) 

2.2. Hoe goed hebt u het geleerde over open communiceren kunnen toepassen in uw werk? 

o In hoeverre bent u door de training anders gaan denken over open communiceren? 

o Wat was voor u het nut van de theorie die in de training is besproken? 

o Hoe hebt u de geleerde vaardigheden kunnen toepassen? 

o Wat had u nodig gehad in de training om nog beter in staat te zijn om open te communiceren 

in gesprek met cliënten, families en collega’s? 

2.3. Welke belemmeringen ervaart u om in uw werk open te communiceren? 

Afhankelijk van antwoord doorvragen op:  

o Wat had u nodig gehad in de training om deze belemmeringen te overwinnen? 

3. Factoren in trainingsontwerp en uitvoering  
De vragen onder topic drie zijn gericht op tweede deelvraag: Welke factoren in trainingsontwerp en –

uitvoering zijn van invloed op de transfer van het geleerde over open communicatie naar de praktijk? 
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Andere (niet in de theorie genoemde) factoren van invloed op transfer 
Voor een zo open mogelijke insteek van het interview worden de respondenten eerst bevraagd op 

factoren die in hun beleving van invloed waren zonder de factoren uit de theorie te benoemen. 

3.1. Welke onderdelen uit de training hebben u geholpen om open te communiceren met cliënten, 

families en collega’s? 

o Aan welke oefeningen in de training heeft u het meeste gehad? 

o Welke oefeningen heeft u gemist in de training? 

o Hoe heeft het werkboek u geholpen bij het toepassen van open communicatie? 

o Wat zou u anders willen zien in het werkboek? 

3.2. Welke andere factoren in de training zijn van invloed geweest op de toepassing van open 

communiceren in uw werk? (bijvoorbeeld: trainer, trainingsgroep, lengte van de trainingsdag, tijd 

tussen de trainingsdagen) 

o Wat is de invloed geweest van de samenstelling van de trainingsgroep (diversiteit)? 

Realistische trainingsinhoud en –omgeving 
Definitie relevante of te wel realistische inhoud: De mate waarin deelnemers vinden dat de inhoud van 

de training een goede weergave is van de eisen die in de werkomgeving aan hen gesteld worden 

Holton et al., 2000).  

Definitie realistische trainingsomgevingen: De aspecten van een training zijn een weerspiegeling van 

de omgeving waarin de deelnemer de getrainde competenties gaat toepassen (Grossman & Salas, 

2011). 

3.3. In hoeverre sluit de training aan op de uitdagingen waar u in uw werk mee geconfronteerd wordt? 

(bijvoorbeeld: trainingsinhoud; manier waarop vaardigheden geoefend zijn) 

o Welke invloed heeft dat gehad op het toepassen van open communiceren in uw werk? 

o Afhankelijk van antwoord doorvragen op: Stel dat de training wel goed zou aansluiten op de 

uitdagingen in uw werk, wat denkt u dat de invloed daarvan zou zijn op de toepassing van 

open communiceren in uw werk? 

Gedragsmodellering 
Definitie: Duidelijke gedragsbeschrijvingen, modellen die het effectieve gebruik van het gedrag 

demonstreren, oefenmogelijkheden en het geven van feedback (Taylor et al., 2005). 

3.4. In hoeverre is open communiceren in de training beschreven en zijn daar voorbeelden van 

gegeven? 

o Welke invloed heeft dat gehad op het toepassen van open communiceren in uw werk? 

o Afhankelijk van antwoord doorvragen op: 

 Stel dat open communiceren door de trainer of in filmfragmenten meer was 

gedemonstreerd, welke invloed had dat kunnen hebben op het toepassen van 

open communiceren in uw werk? 

 Stel dat er meer oefen- en feedbackmomenten waren geweest in de training, 

welke invloed had dat kunnen hebben op het toepassen van open communiceren 

in uw werk? 
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Foutenmanagement 
Definitie: Deelnemers worden in staat gesteld om te anticiperen op wat fout kan gaan en leren hoe zij 

kunnen handelen bij potentiële problemen (Grossman & Salas, 2011). 

3.5. In hoeverre heeft u in de training geleerd wat er in de praktijk fout kan gaan in de communicatie en 

hoe u daar het beste mee om kunt gaan? 

o Welke invloed heeft dat gehad op het toepassen van open communiceren in uw werk? 

Transferontwerp 
Definitie: De mate waarin een training is ontworpen en uitgevoerd om deelnemers in staat te stellen 

om het geleerde toe te passen in de werkomgeving en de mate waarin trainingsinstructies 

overeenkomen met eisen die in de werkomgeving gesteld worden (Holton et al., 2000). 

3.6. Wat was het effect van de oefenmogelijkheden in de training op het toepassen van open 

communiceren in uw werk?  

o Wat was het effect van de instructies die u kreeg tijdens de oefeningen? 

3.7. In hoeverre sloot de training aan op uw kennis en ervaring?  

o Wat was de invloed daarvan op de toepassing van open communiceren? 

3.8. In hoeverre had het gebruik van casussen uit de praktijk u kunnen helpen? 

3.9. In hoeverre had het bespreken van oplossingen om belemmeringen in de praktijk te overwinnen u 

kunnen helpen? 

4. Factoren van invloed op motivatie voor transfer  
De vragen onder topic vier zijn gericht op derde deelvraag: Welke factoren in trainingsontwerp en -

uitvoering zijn van invloed op de motivatie voor transfer van het geleerde over open communicatie 

naar de praktijk? 

Motivatie voor transfer 
Definitie autonome motivatie: Het geïnternaliseerde verlangen, dat geïnitieerd en beheerst wordt door 

het ‘zelf’, om het geleerde toe te passen in de praktijk (Gegenfurtner, 2013).  

Definitie gecontroleerde motivatie : Het verlangen dat niet wordt geïnitieerd en beheerst door het ‘zelf’ 

en afhankelijk is van externe factoren, bijvoorbeeld: beloningen en sancties (Gegenfurtner, 2013).  

4.1. Wat motiveert u om (het geleerde over) open communiceren toe te passen in de praktijk? (interne 

of externe factoren) 

4.2. Wat is het effect van beloningen (bijvoorbeeld complimenten, promotie) op uw motivatie om de 

training toe te passen in uw werk? 

4.3. Hoe belangrijk vindt u het om open te communiceren?  

4.4. Wat is de invloed daarvan op uw motivatie? 

Andere (niet in de theorie genoemde) factoren van invloed op motivatie voor transfer 
4.5. Welke onderdelen uit de training hebben u gemotiveerd om open te communiceren met cliënten, 

families en collega’s?  

4.6. Welke oefeningen hebben u het meeste gemotiveerd? 

4.7. Welke invloed heeft het werkboek gehad op uw motivatie? 

4.8. Wat zou u anders willen zien in het werkboek? 
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4.9. Welke andere factoren in de training zijn van invloed geweest op uw motivatie? (bijvoorbeeld: 

trainer, trainingsgroep, lengte van de trainingsdag, tijd tussen de trainingsdagen) 

Praktisch nut van training 
Definitie: De mate waarin iemand gelooft dat de uitvoering van het geleerde gedrag zal leiden tot het 

gewenste effect (Chiaburu & Lindsay, 2008). 

4.10. In hoeverre vond u de training nuttig voor uw werk? 

4.11. Welke invloed heeft dat gehad op het toepassen van open communiceren in uw werk? 

5. Trainingsinterventies die transfer bevorderen  
De vragen onder topic vijf zijn gericht op vierde deelvraag: Welke trainingsinterventies kunnen de 

transfer van het geleerde bevorderen? 

5.1. Wat is de invloed geweest van de praktijkmomenten tussen de trainingsdagen door op de 

toepassing van open communiceren in uw dagelijkse werk? 

5.2. Wat hebt u gemist in de training?( of anders gesteld: Wat zou u in de training nog meer hebben 

kunnen helpen om open communiceren nog beter toe te passen in uw werk?) 

5.3. Wat zou het effect zijn geweest van het geven van demo’s van het familiegesprek en de 

toepassing van open communicatie? 
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Vragenlijst interview 
In onderstaande vragenlijst zijn de (sub)topics en vragen op basis van de volgordeprincipes uit Baarda 

et al. (2013) geordend. Gekozen is voor een volgorde waarbij eerst de makkelijke topics worden 

besproken en daarna pas de moeilijkere of gevoeligere (Baarda et al., 2013). Bijvoorbeeld door eerst 

vragen te stellen over de factoren in de training en daarna pas gevoeligere onderwerpen zoals de 

motivatie van de deelnemer en de mate van toepassing in de praktijk te bespreken. Waar mogelijk zijn 

de onderwerpen en vragen in een chronologische volgorde geplaatst (Baarda et al., 2013). 

Bijvoorbeeld door eerst vragen te stellen over de training en daarna pas over de 

borgingsbijeenkomsten die volgen na de training. Tot slot zijn de topics en vragen zo geordend dat 

breed gestart wordt om vervolgens te versmallen (Baarda et al., 2013). Onder het topic ‘factoren in 

trainingsontwerp en –uitvoering’ worden de respondenten eerst breed bevraagd op de factoren die in 

hun beleving van invloed zijn om vervolgens te versmallen naar specifieke factoren uit de theorie. De 

keuze hiervoor heeft ook nog een andere reden. Namelijk: omwille van een zo open mogelijke insteek 

van het interview en om de respondenten niet te beïnvloeden door op voorhand de factoren uit de 

theorie te benoemen. 

Introductie onderzoek en interview 
Allereerst wil ik u nogmaals bedanken dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. Zoals ook 

aangegeven in de introductie e-mail wordt dit onderzoek uitgevoerd in het kader van de opleiding 

toegepaste psychologie aan de Fontys te Tilburg en in opdracht van Exfam te Tilburg. Het onderzoek 

richt zich op de toepassing van de driedaagse training methode familiezorg in de praktijk. Dit interview  

zal inclusief introductie en afronding maximaal anderhalf uur duren. Graag wil ik het interview met 

behulp van een audiorecorder opnemen om de gegevens na afloop van het interview accuraat te 

kunnen verwerken. De audio-opnamen zullen anoniem en versleuteld worden gearchiveerd. Vindt u 

het goed dat het interview wordt opgenomen? Alle in de interviews verkregen informatie wordt 

geanonimiseerd verwerkt om uw privacy te waarborgen. De resultaten zullen op totaalniveau en op 

organisatieniveau worden gerapporteerd aan Exfam en de deelnemende organisaties. Er wordt geen 

informatie op individueel niveau gerapporteerd. Vindt u het goed dat de resultaten van het interview op 

totaalniveau worden teruggekoppeld aan Exfam en uw organisatie? Uw deelname aan dit onderzoek 

en het interview is geheel vrijwillig. Klopt het dat u vrijwillig deelneemt aan dit interview en hiertoe niet 

verplicht wordt vanuit uw werkgever of anderen? 

In te vullen door interviewer 
Voorafgaande aan het interview vult de interviewer de volgende respondentgegevens in: 

- Respondentnummer: .. 

- Geslacht: man/vrouw 

Achtergrondinformatie  
1. In welk jaar heeft u de training methode familiezorg gevolgd? 

2. Hoe groot was uw trainingsgroep? 
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Factoren in trainingsontwerp en uitvoering  
3. Welke onderdelen uit de training hebben u geholpen om open te communiceren met cliënten, 

families en collega’s? 

o Aan welke oefeningen in de training heeft u het meeste gehad? 

o Welke oefeningen heeft u gemist in de training? 

o Hoe heeft het werkboek u geholpen bij het toepassen van open communicatie? 

o Wat zou u anders willen zien in het werkboek? 

4. Welke andere factoren in de training zijn van invloed geweest op de toepassing van open 

communiceren in uw werk? (bijvoorbeeld: trainer, trainingsgroep, lengte van de trainingsdag, tijd 

tussen de trainingsdagen) 

o Wat is de invloed geweest van de samenstelling van de trainingsgroep (diversiteit)? 

5. In hoeverre sluit de training aan op de uitdagingen waar u in uw werk mee geconfronteerd wordt? 

(bijvoorbeeld: trainingsinhoud, manier waarop vaardigheden geoefend zijn) 

o Welke invloed heeft dat gehad op het toepassen van open communiceren in uw werk? 

o Afhankelijk van antwoord doorvragen op: Stel dat de training wel goed zou aansluiten op de 

uitdagingen in uw werk, wat denkt u dat de invloed daarvan zou zijn op de toepassing van 

open communiceren in uw werk? 

6. In hoeverre is open communiceren in de training beschreven en zijn daar voorbeelden van 

gegeven? 

o Welke invloed heeft dat gehad op het toepassen van open communiceren in uw werk? 

o Afhankelijk van antwoord doorvragen op: 

Stel dat open communiceren door de trainer of in filmfragmenten meer was gedemonstreerd, 

welke invloed had dat kunnen hebben op het toepassen van open communiceren in uw werk? 

Stel dat er meer oefen- en feedbackmomenten waren geweest in de training, welke invloed 

had dat kunnen hebben op het toepassen van open communiceren in uw werk? 

7. In hoeverre heeft u in de training geleerd wat er in de praktijk fout kan gaan in de communicatie en 

hoe u daar het beste mee om kunt gaan? 

o Welke invloed heeft dat gehad op het toepassen van open communiceren in uw werk? 

8. Wat was het effect van de oefenmogelijkheden in de training op het toepassen van open 

communiceren in uw werk?  

o Wat was het effect van de instructies die u kreeg tijdens de oefeningen? 

o In hoeverre had het bespreken van oplossingen om belemmeringen in de praktijk te 

overwinnen u kunnen helpen? 

o In hoeverre had het gebruik van casussen uit de praktijk u kunnen helpen? 

9. In hoeverre sloot de training aan op uw kennis en ervaring?  

o Wat was de invloed daarvan op de toepassing van open communiceren? 
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Trainingsinterventies die transfer bevorderen  
10. Wat is de invloed geweest van de praktijkmomenten tussen de trainingsdagen door op de 

toepassing van open communiceren in uw dagelijkse werk? 

11. Wat hebt u gemist in de training?( of anders gesteld: Wat zou u in de training nog meer hebben 

kunnen helpen om open communiceren nog beter toe te passen in uw werk?) 

o Wat zou het effect zijn geweest van het geven van demo’s van het familiegesprek en de 

toepassing van open communicatie? 

Motivatie en factoren van invloed op motivatie voor transfer  
12. Wat motiveert u om (het geleerde over) open communiceren toe te passen in de praktijk? (interne 

of externe factoren) 

o Wat is het effect van beloningen (bijvoorbeeld complimenten, promotie) op uw motivatie om 

de training toe te passen in uw werk? 

o Hoe belangrijk vindt u het om open te communiceren?  

o Wat is de invloed daarvan op uw motivatie? 

13. Welke onderdelen uit de training hebben u gemotiveerd om open te communiceren met cliënten, 

families en collega’s?  

o Welke oefeningen hebben u het meeste gemotiveerd? 

o Welke invloed heeft het werkboek gehad op uw motivatie? 

o Wat zou u anders willen zien in het werkboek? 

14. Welke andere factoren in de training zijn van invloed geweest op uw motivatie? (bijvoorbeeld: 

trainer, trainingsgroep, lengte van de trainingsdag, tijd tussen de trainingsdagen) 

15. In hoeverre vond u de training nuttig voor uw werk? 

o Welke invloed heeft dat gehad op het toepassen van open communiceren in uw werk? 

Transfer van training  
16. Hoe vaak gebruikt u het geleerde over open communicatie in uw werk? (in gesprek met cliënten, 

families, collega’s en leidinggevenden) 

17. Hoe goed hebt u het geleerde over open communiceren kunnen toepassen in uw werk? 

o In hoeverre bent u door de training anders gaan denken over open communiceren? 

o Wat was voor u het nut van de theorie die in de training is besproken? 

o Hoe hebt u de geleerde vaardigheden kunnen toepassen? 

o Wat had u nodig gehad in de training om nog beter in staat te zijn om open te communiceren 

in gesprek met cliënten, families en collega’s? 

18. Welke belemmeringen ervaart u om in uw werk open te communiceren? 

Afhankelijk van antwoord doorvragen op:  

o Wat had u nodig gehad in de training om deze belemmeringen te overwinnen? 
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Bijlage 3: Introductietekst potentiële deelnemers 
Voor hun deelname aan het onderzoek hebben de potentiële deelnemers onderstaande 

introductietekst ontvangen: 

In opdracht van Exfam onderzoek ik, in het kader van mijn studie toegepaste psychologie aan de 

Fontys te Tilburg, de toepassing van de driedaagse training methode familiezorg in de praktijk. De 

onderzoeksvraag is: Welke factoren in het trainingsontwerp en de trainingsuitvoering zijn van invloed 

op de toepassing van het geleerde over open communicatie in de praktijk? De resultaten van het 

onderzoek zullen worden gebruikt om de training methode familiezorg nog beter af te stemmen op de 

praktijk.  

Het onderzoek omvat een literatuur- en veldonderzoek. Het veldonderzoek bestaat uit interviews met 

personen die hebben deelgenomen aan de driedaagse training methode familiezorg. Voor dit 

veldonderzoek zoek ik vijftien personen die mee willen werken aan een interview. Het interview zal 

ongeveer één uur duren en neemt inclusief introductie en afronding maximaal anderhalf uur van uw 

tijd in beslag. Het interview zal worden opgenomen met behulp van een audiorecorder om de 

gegevens na afloop van het interview accuraat te kunnen verwerken. De audio-opnamen zullen 

anoniem en versleuteld worden gearchiveerd. Alle in de interviews verkregen informatie wordt 

geanonimiseerd verwerkt om uw privacy te waarborgen. De resultaten zullen op totaalniveau en op 

organisatieniveau worden gerapporteerd aan Exfam en de deelnemende organisaties. Er wordt geen 

informatie op individueel niveau gerapporteerd.  

Heeft u vragen over het onderzoek aarzel dan niet en neem contact met mij op via onderstaand e-

mailadres of telefoonnummer. 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Maaike Ermerins-Kelders 

Tel.: 06-38935224 

E-mail: maaike@ermerins.net 

  

mailto:maaike@ermerins.net
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Bijlage 4: Analyseplan 

In het veldonderzoek wordt via de kwalitatieve dataverzamelingsmethode: semigestructureerde 

interviews onderzocht welke factoren in de beleving van de deelnemers van invloed zijn op de 

motivatie voor transfer en de transfer van het geleerde over open communicatie naar de praktijk. De 

beleving van de motivatie, transfer en transferfactoren door de deelnemers aan de driedaagse training 

methode familiezorg staat centraal. De kwalitatieve analyse wordt in dit onderzoek uitgevoerd op basis 

van onderstaand stappenplan. In navolging van Baarda et al. (2013) wordt de kwalitatieve analyse 

onderverdeeld in drie fasen: exploratiefase, specificatiefase en reductiefase.   

Fase 1: Exploratiefase 
De exploratiefase is een brede verkenning van de voor het onderzoek relevante aspecten met behulp 

van de codeertechniek open coderen (Baarda et al., 2013). De exploratiefase omvat de volgende 

stappen: 

1.1. Transcriberen 
Voor  de start van de eigenlijke kwalitatieve analyse worden de interviews getranscribeerd. In dit 

onderzoek worden twaalf deelnemers aan de driedaagse training methode familiezorg geïnterviewd. 

Van deze twaalf respondenten zijn vijf respondenten  inmiddels ook zelf trainer methode familiezorg. 

In de kwalitatieve analyse wordt onderscheid gemaakt in de beleving van deze respondenten in hun 

rol van deelnemer en in hun rol van trainer om onderscheid te maken tussen ervaringen in de rol van 

deelnemer en ervaringen in de rol van trainer. Omwille van een grondige analyse op basis van 

geschreven tekst worden alle interviews getranscribeerd. Transcriptie is het omzetten van het 

verzamelde materiaal (audiobestanden interviews) in een tekstbestand dat geanalyseerd kan worden 

(Baarda et al., 2013). In de transcripten wordt de aanduiding “…..” en “uhhhh” gebruikt om te laten 

zien dat de respondent een zin niet afmaakt respectievelijk twijfelt alvorens het antwoord te 

formuleren. Om anonieme verwerking van de gegevens te waarborgen wordt, wanneer de respondent 

de naam van de eigen organisatie noemt, deze vervangen door de benaming “de organisatie”. Om de 

privacy van trainers van Exfam te waarborgen worden de in het interview genoemde namen van 

trainers van Exfam in het transcript vervangen door  “de trainer”. 

1.2. Open coderen 
Open coderen is het uiteenrafelen in losse codes en is gericht op het zoeken naar wat de onderzoeker 

vooraf nog niet wist, naar thema’s, aspecten en elementen die vooraf nog niet in beeld waren (Baarda 

et al., 2013). In dit onderzoek zullen tijdens het open coderen drie manieren van coderen afwisselend 

worden gebruikt: in vivo coderen, gericht coderen en samenvattend coderen. In vivo coderen houdt in 

dat woorden die in de tekst voorkomen als code worden gebruikt (Baarda et al., 2013). Bij gericht 

coderen wordt steeds een onderzoeksvraag als uitgangspunt genomen en wordt gekeken welke 

uitspraken relevant zijn voor de beantwoording van de onderzoeksvraag (Baarda et al., 2013). Tijdens 

samenvattend coderen wordt een heel fragment gelezen en wordt de kern verwoord in relatie tot het 

onderzoeksonderwerp. De kernwoorden van de samenvatting vormen dan de codes (Baarda et al., 

2013). In de eerste vier transcripten wordt de focus gelegd op het in vivo coderen en het 

samenvattend coderen. Daarnaast wordt in deze transcripten gericht gecodeerd aan de hand van de 
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deelvragen in dit onderzoek. Naarmate meer ervaring is opgedaan met coderingen, die specifiek zijn 

voor dit onderzoek, wordt de focus verlegd naar gericht en samenvattend coderen om die coderingen 

vervolgens aan te vullen met in vivo coderingen. In de transcripten worden de in vivo coderingen met 

rood in de tekst aangegeven. De samenvattende en gerichte coderingen worden in twee kolommen 

voor de tekstkolom vermeld. In de transcripten van de deelnemers, die nu zelf ook trainer zijn, worden 

de fragmenten die betrekking hebben op hun beleving in de rol van trainer aangegeven in 

kleurmarkering om hun beleving in de rol van trainer te kunnen onderscheiden van die als deelnemer. 

Bij wijze van voorbeeld zijn in bijlage 5 twee transcripten (inclusief de coderingen) opgenomen. De 

transcripten van de andere interviews zijn op te vragen bij de onderzoeker en het opleidingsinstituut. 

Het open coderen resulteert in een verzameling codes die het resultaat is van een vrij spontaan 

proces en dient aan een nadere inspectie onderworpen te worden om de consistentie van de codes te 

beoordelen en voor het leerproces (Baarda et al., 2013). De in de transcripten gebruikte coderingen 

worden op een codelijst vastgelegd. Deze codelijst wordt beoordeeld op het gebruik van synoniemen. 

Wanneer blijkt dat gebruik is gemaakt van synoniemen, wordt een keuze gemaakt voor de te hanteren 

code. De codelijst is opgenomen in bijlage 6. 

Fase 2: Specificatiefase 
Het resultaat van de exploratiefase zijn de codelijst en de gecodeerde transcripten. In de 

specificatiefase worden de codes uit de codelijst geordend met behulp van de codeertechniek axiaal 

coderen (Baarda et al., 2013). Tijdens het axiaal coderen worden de losse codes uit de exploratiefase 

samengebracht in een onderliggende structuur. Gezocht wordt naar overeenkomsten en verschillen 

tussen de codes en de concepten waarnaar ze verwijzen (Baarda et al., 2013). In dit onderzoek wordt 

de samenhang tussen de gebruikte coderingen onderzocht en gevisualiseerd in een boomstructuur. 

De eerste stap in het axiaal coderen omvat het onderbrengen van de losse codes uit de exploratiefase 

in de structuur van topics en subtopics uit de topiclijst. Voor de codes, die niet onder te brengen zijn  

onder de (sub)topics, worden nieuwe categorieën aangemaakt. Het geheel resulteert in een eerste 

concept van de codeboom. In de codeboom worden in de rijen de codes weergegeven en in de 

kolommen de respondenten. Per code wordt per respondent verwezen naar de betreffende 

respondentregel in het transcript waar de code betrekking op heeft. Het eerste concept van de 

codeboom wordt niet volledig (inclusief verwijzingen naar respondentregels in transcripten) als bijlage 

aan dit rapport toegevoegd, omdat het een tussenversie betreft. De boomstructuur van codes uit de 

eerste concept codeboom is opgenomen in bijlage 7. Op basis van voortschrijdend inzicht wordt 

vervolgens de codeboom aangepast door codes te splitsen, samen te voegen, nieuwe te creëren of 

codes te hernoemen (Boeije, 2014). Codes, die bij nader inzien niet goed gegroepeerd zijn, worden 

onder het juiste topic of sub topic in de codeboom gehangen. Ook wordt voor eventueel nog 

resterende synoniemen  een keuze gemaakt voor de meest geschikte benaming. Per code wordt 

beoordeeld of de fragmenten die er aan zijn toegekend daar thuishoren. Eventueel worden 

fragmenten ondergebracht onder een andere code (Boeije, 2014). Dit resulteert in de definitieve 

codeboom (zie bijlage 8) die de basis vormt voor de reductiefase en het rapporteren van de resultaten. 
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Fase 3: Reductiefase 
De reductiefase is gericht op het zoeken naar het kernconcept en naar de relaties tussen de 

concepten en de patronen waarin de concepten voorkomen (Baarda et al., 2013). Met behulp van de 

codeboom wordt gezocht naar overeenkomsten en verschillen tussen respondenten. De inzichten, die 

hierdoor worden verkregen, worden in relatie gebracht met de onderzoeksvragen en met literatuur en 

vervolgens gerapporteerd in hoofdstuk vier ‘resultaten’.  
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Bijlage 5: Transcripten  
Bij wijze van voorbeeld zijn in deze bijlage twee transcripten (inclusief de coderingen) opgenomen. De 

transcripten van de andere interviews zijn op te vragen bij de onderzoeker en het opleidingsinstituut. 

De onderzoeker is te bereiken via e-mail: maaike@ermerins.net en telefonisch: 06-38935224. 

 

  

mailto:maaike@ermerins.net
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Transcript interview respondent 2 

 

Respondentnummer   : 2      

Geslacht   : Vrouw 

Naam interviewer   : Maaike Ermerins-Kelders 

Datum interview   : 22-03-2016 

Starttijd interview  : 10.53 uur 

Eindtijd interview  : 12.07 uur 

Duur interview   : 74 minuten  

Opmerkingen : Respondent is zowel deelnemer geweest aan training 

 methode familiezorg als aan de training trainer methode familiezorg. 

Respondent geeft nu ook trainingen methode familiezorg binnen de 

eigen organisatie. Zij geeft dus haar visie vanuit haar rol als 

deelnemer en vanuit haar rol als trainer. In de verwerking van de 

resultaten moet daar rekening mee worden gehouden. 

 

Voor de start van de opname kort kennis gemaakt en het onderzoek geïntroduceerd om de 

respondent op haar gemak te stellen. Vervolgens toestemming gevraagd om audio-opname te maken. 

Na toestemming de opname gestart. 

O = onderzoeker 

R = respondent 

O = onderzoeker 

R = respondent 

In vivo coderingen zijn in rood in de tekst weergegeven. 

Coderingen n.a.v. gerichte en samenvattende codering zijn in kolommen links van de transcriptietekst 

weergegeven. 

Groene markering = fragmenten die betrekking hebben op beleving in de rol van trainer. 

 

Gericht Samenvattend  Transcript interview 

  

O1 

In welk jaar heb je de training methode 

familiezorg gevolgd? 

 Wanneer getraind 

R1 

Ik denk vier jaar geleden of zo. 

Volgens mij wel ja. Ik ben laatst het 

certificaat nog tegen gekomen. Toen 

dacht ik nog is het alweer zo lang 

geleden. Het voelt niet als zo lang 

geleden. Wil je het precies weten? 

  O2 Nou respondent 1 had het zojuist ook 
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over vier jaar geleden. 

  

R2 

Oh ja dan klopt het wel want we zaten 

in dezelfde klas. 

  

O3 

Dus jullie zaten in dezelfde groep. 

Waar het vooral om gaat in dit 

onderzoek is wat heeft de training nu 

op het gebied van open communicatie 

opgeleverd. Wat heb je geleerd en wat 

heb je daaraan gehad in de praktijk. Nu 

ben ik wel benieuwd welke onderdelen 

uit die training methode familiezorg 

hebben nu het meest geholpen om 

open te communiceren? 

 Grondslagen meest 

geholpen bij 

toepassing 

R3 

Uhhhhhh. Nou eigenlijk toch wel die 

grondslagen. En met name wel die 

momenten dat uhhh dat was bij de 

train the trainer eigenlijk pas moet ik 

zeggen. Wij hebben eerst de gewone 

training gevolgd en naderhand de train 

the trainer. Bij de train the trainer uhhh 

toen zijn eigenlijk pas de kwartjes gaan 

vallen. En enkele grondslagen zijn pas 

later gevallen. 

  

O4 

Ja dus je zegt die grondslagen hebben 

het meest bijgedragen aan het 

toepassen van open communiceren. 

Maar je geeft wel aan echt bij train the 

trainer is dat echt gaan vallen. Wat heb 

je dan in die eerste training gemist 

waardoor dat toen niet gebeurd is? 

 Bewustwordingsproces 

R4 

Nou het is niet zo zeer het gemis. Maar 

het heeft volgens mij ook gewoon tijd 

nodig om het echt te begrijpen. Als ik 

nu die training geef en ik ben met die 

grondslagen bezig dan herken ik en 

hoor ik ook heel veel terug van wat ik 

toen vond en toen dacht toen ik 

deelnemer was. Ik hoor eigenlijk nu 

van deelnemers ook terug als je dan 

voor de eerste keer zo’n rijtje 
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grondslagen ziet en je krijgt het uitlegt 

dan doet dat nog niet één twee drie 

iets met je. Dan neem je dat aan voor 

waar. Dat hoor je en dat kun je net zo 

makkelijk weer naast je neerleggen in 

feite, want dat triggert. Dat triggert niet 

zo dat je er iets mee moet doen. 

  

O5 

Dus die grondslagen die triggeren nog 

niet echt tot het toepassen van open 

communicatie. 

 Huiswerk 

R5 

Nee. Pas bij de train the trainer kregen 

we de opdracht om één grondslag echt 

uit te werken. En met echt uitwerken 

daarmee bedoel ik zoals eigenlijk 

iedere grondslag uitgewerkt zou 

moeten worden. Dat werd geholpen 

door bepaalde vragen die je moest 

beantwoorden. Dan ga je dus zo’n 

grondslag die je toegewezen hebt 

gekregen koppelen aan je eigen 

manier van werken en je eigen manier 

van denken. En toen nadat je dan met 

elkaar bent en je zo’n grondslag aan 

elkaar moet uitleggen en 

presenteren….. En dan de reacties die 

dan terugkomen had je zoiets ja deze 

grondslag die ene heb ik uitgewerkt en 

met mezelf verbonden. Ja die kan ik 

goed uitleggen, omdat het iets met mij 

heeft gedaan. En dan ga ik het echt 

pas begrijpen. 

  

O6 

En dat was in de train the 

trainersopleiding en als je dan kijkt 

naar de training methode familiezorg, 

wat zou daar dan anders in moeten om 

te zorgen dat dat begrip komt? 

Aansluiting bij praktijk 

deelnemer (deelvraag 2) 

 

R6 

Nou wij doen hier niet meer de 

driedaagse training zoals Exfam hem 

doet. In overleg met Exfam hebben wij 

de training aangepast. Ik heb eigenlijk 
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de ervaring die ik heb gehad daarin 

verwerkt. Dat betekent dat mensen die 

met elkaar samenwerken met dezelfde 

familieleden te maken hebben en met 

dezelfde mensen in de organisatie 

samenwerken hun eigen verhaal 

meenemen. Dan gaan we eigenlijk aan 

de hand van dat verhaal kijken 

herkennen jullie hier een grondslag in. 

En zo ja welke grondslag dan. 

  O7 Oké 

 Teamtraining: 

voordelen 

  Eigen verhalen 

R7 

Want het is vooral moet ik er wel bij 

zeggen….. Er is wel een 

introductiemodule aan vooraf gegaan 

waarin ze het rijtje met grondslagen al 

een keer gehad hebben met een 

toelichting. Bij dat teamgerichte heb je 

dus de insteek vanuit hun eigen 

verhalen kijk welke grondslag zit hierin 

en wat kan je ermee. Maar je kunt het 

ook oppakken van nou: hoe werken 

jullie samen en welke grondslag 

herkennen jullie in jullie eigen 

samenwerking en welke grondslag 

komt eigenlijk nog onvoldoende in 

beeld bij jullie. Het maakt niet uit om 

wat voor reden. Maar wat hoor je niet 

of zie je niet terug. En dat zou een 

grondslag kunnen zijn waarvan je zegt 

daarmee zouden wij als team aan de 

slag kunnen gaan.  

  

O8 

Worden bij jullie dus teams als geheel 

getraind? 

  R8 Ja 

  O9 Wat maakt dat daarvoor gekozen is? 

 Teamtraining: 

voordelen 

 

    Eigen casussen  

    (herkenbaarheid) R9 

We hebben de introductiemodule wel 

gemixt gegeven, maar we hebben het 

vervolg teamgericht opgezet. Elk team 

heeft een eigen cultuur en een eigen 

samenwerking, maar ook een eigen 



21 
 

 

    Ontdekken elkaars     

    sterke punten 

 

    Elkaar om advies  

    vragen 

 

    Aansluiting op  

    cultuur,  

    samenwerking en  

    zelfstandigheid team 

 

niveau van zelfstandig georganiseerd 

zijn. En wanneer een team op dit 

moment net is samengesteld en nog zo 

zoekende is. Echt plat van waar liggen 

de luiers en waar ligt de hagelslag. 

Dan moet je hier nog niet aan 

beginnen. Als een team de basis heeft 

gelegd en ze met een eigen casus aan 

de slag gaan, leren ze elkaar beter 

kennen en komen ze erachter dat een 

ander een andere visie heeft. En dan 

kunnen de grondslagen ondersteunend 

zijn in het teamproces wat zich dan 

afspeelt. Op dat moment hoop ik wel 

dat zo’n team ook denkt aan de 

scholing familiezorg. Daar hebben ze 

ook een manager voor die daarbij kan 

ondersteunen. Dan hoop ik dat ze zo’n 

module grondslagen pakken en kijken 

hoe communiceren wij als team nu met 

elkaar, wat zijn onze sterke punten en 

waarin kunnen we nog verder 

ontwikkelen. Dan kunnen ze dat intern 

met hun eigen clubje veilig oefenen. 

Dat helpt ook dat het makkelijker is om 

ook naar de familieleden toe te 

stappen, omdat ze dan eerst die 

veiligheid hebben om met elkaar te 

oefenen en het met elkaar hebben 

doorlopen. En dan ontdekken ze jij 

bent daar sterk in en jij daarin en ik kan 

dat allebei niet. Dan is het wel fijn als 

ze dat van elkaar weten, want dan 

kunnen ze elkaar om advies vragen.  

  

O10 

Mensen weten elkaar dan ook te 

vinden. 

  

R10 

Ze zouden in principe elkaar dus 

moeten kunnen vinden. Dat is dan 

weer afhankelijk van hoe assertief en 

veilig ze zich voelen.  
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O11 

Wel mooi dat dat kan dat je een heel 

team kan trainen. Hoe regelen jullie dat 

nu met de teams? 

 Voordelen 

teamtraining 

  Prioriteitenstelling op  

  teamniveau  

R11 

Ze hebben van tevoren alle modules. 

We hebben zo’n heel simpel 

aanvraagformulier met informatie die 

wij nodig hebben om het te 

organiseren. En één persoon van het 

team legt bepaalde data voor en wij 

zoeken er een trainer bij. Er is een 

roosteraar die zorgt ervoor..uhhh. Nou 

ja helemaal 100% het hele team bij 

elkaar krijgen lukt niet altijd. Dat weet 

ik wel maar dat zeg ik niet vooraf, want 

dat is wel de insteek. Als ze het niet 

voor elkaar krijgen dan zeg ik zorg dan 

dat er bij de volgende module andere 

mensen op de voorziening achter 

blijven en dat er een beetje een 

wisseling is. Na zo’n module maken ze 

zelf ook een praktijkopdracht. 

Misschien beetje stom woord. Maar het 

is wel de bedoeling dat ze zo’n dagdeel 

eindigen met wat gaan wij ermee doen. 

Wat willen wij bereiken en hoe gaan wij 

dat dan aanpakken, zodat het wel een 

vervolg gaat krijgen. 

  

O12 

Dat krijgen ze als opdracht mee na een 

dagdeel. 

 Huiswerk: 

praktijkopdracht team 

R12 

Ja en dat kan heel praktisch zijn. 

Bijvoorbeeld dat ze de grondslag van 

de week bedenken. Deze week staat 

die grondslag centraal. De een zal dat 

oppakken ik ga er eens naar luisteren 

en kijken herken ik een bepaalde 

grondslag als ik bepaalde 

communicatie voer op de opvang. Of 

dat je zegt die grondslag heb ik me 

echt niet eigen gemaakt daar ga ik 

deze week actiever mee aan de slag. 
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Als iedereen weet we zijn met één 

grondslag bezig dan is het ook wel 

makkelijker om het er met elkaar over 

te hebben.  

  

O13 

Als je nu terug kijkt naar toen je zelf die 

training hebt gevolgd welke oefeningen 

of wat heb je gemist in de training? 

Meer oefenen in de training 

(deelvraag 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invloed eigen privé 

situatie in training 

R13 

Hoe dan? Gewoon continu denken hoe 

dan? Ik bedoel de methode familiezorg 

bestaat uit heel veel verschillende 

onderdelen die bij elkaar zijn gebracht 

en dat maakt de methode. Elk 

onderdeel op zich dat staat als een 

paal boven water als je dat ook hoort 

en terug ziet in de video’s. Om het te 

herkennen is allemaal heel duidelijk. 

Maar tegelijkertijd zit je in zo’n training 

ook met je eigen privésituatie omdat je 

mantelzorger bent of omdat je denkt 

binnenkort ben ik ook een 

mantelzorger. Op die manier zit je te 

luisteren. Dan ga je je realiseren wat 

gaat mijn toekomst eigenlijk brengen. 

En deels ook als professional zo van ja 

het is zo afhankelijk van voor wie je op 

dat moment werkt en wie belt. De 

onverwachte momenten maken dat je 

denkt hoe dan?  

  

O14 

Die vraag “hoe dan?” wat had je in de 

training nodig gehad om die in te 

vullen? 

 Vertaalslag naar 

praktijk 

R14 

Nou ik werk niet direct in de zorg met 

families hier. Maar dat is ook wel wat ik 

vanuit de mensen uit de groep ook 

terug gehoord heb. Je kijkt naar video 

en je bespreekt die met elkaar en je 

hebt die werkvorm vanuit de zorgtriade 

dat de groep wordt verdeeld en dat je 

gaat nadenken wat heb ik van die 

ander nodig. Dat ook het besef komt 
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we hebben elkaar ook echt nodig. Dat 

zijn allemaal hele goede oefeningen 

binnen zo’n leslokaal. Maar ja als je in 

de praktijk komt dan is het wel echt 

heel anders. En jouw vraag is wat heb 

je dan gemist. Ja dat is dan het 

meedenken hoe kun je daar dan in de 

praktijk vorm aangeven. Je krijgt in de 

driedaagse training zoveel informatie 

dat je gewoon keuzes moet maken 

waar ga ik mee beginnen. En als van 

drie of vier man in een team z’n eigen 

keuze maakt dan is het een beetje een 

warboel als je het in de praktijk gaat 

brengen. 

  

O15 

Ja oké het is wel een team en je hebt 

wel dezelfde cliënten. 

 Vertaalslag naar de 

praktijk 

  Op verschillende  

  niveaus: individu,  

  team, familie 

R15 

Ja de hoe is eigenlijk op verschillende 

niveaus te bedenken. Hoe ga je het 

implementeren? Hoe ga je dat doen 

voor jezelf individueel? En hoe zit ook 

in de relatie tot de ander waar je mee 

samenwerkt? Zowel in het team als 

ook buiten het team: de families. We 

hebben ook best wel families uit de 

lage sociale klasse. Die hebben toch 

een ander communicatieniveau. 

Abstract denken en metacommunicatie 

gaat bij hen vaak niet. Het is echt heel 

plat en praktisch. Dan kun je methode 

familiezorg in grote lijnen wel oppakken 

maar je zit wel met die persoon die er 

zit. Dan is er wel de grondslag 

invoegen en de kunst van het 

ontmoeten. Maar dat vraagt wel veel 

van je. Als die persoon dan 

bijvoorbeeld grof taalgebruik gebruikt 

of wat dan ook ja je zit er toch wel in je 

eentje. 

  O16 En wat zou er in de training oefeningen 
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nodig zijn om mensen daarop voor te 

bereiden. 

Communicatievaardigheden 

leren en oefenen 

(deelvraag 4) 

 

R16 

Ja gewoon 

communicatievaardigheden. Dat is 

basis want ik denk dat het een 

aanname is dat wij denken dat 

iedereen in staat is om op een correcte 

manier een gesprek te beginnen, te 

eindigen, grenzen te stellen, echt te 

luisteren. Dat zit ook wel een beetje in 

die grondslagen maar er zitten nog wel 

gewoon de 

basiscommunicatievaardigheden is 

denk ik wel één van de voorwaarden. 

  

O17 

Je zegt het is een aanname en je kan 

er eigenlijk niet zomaar vanuit gaan dat 

iedereen dat als ingangsniveau heeft 

voor de training. 

  

R17 

Ja, ja. En dat zit ook wel in. Nee dat is 

herhaling dat hoeft niet. 

  

O18 

Dan noemde je straks ook dat de 

werkvormen op zich goed werken in de 

training, maar dat het toch in de 

praktijk anders is. Wat zouden ze dan 

in de training aan de oefeningen of de 

werkvormen anders moeten doen om 

het beter te laten aansluiten? 

Aansluiting bij praktijk 

deelnemer (deelvraag 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmgebruik: voordelen 

  Toegankelijk R18 

Ja dat is wat ik ook meteen daarna ook 

heb opgepakt. Het videomateriaal is 

voor iedereen heel duidelijk in principe. 

Alleen het komt uit films waarvan je 

denkt dat ze bij iedereen bekend zijn. 

Maar ik heb zelf ook weleens de 

vergissing gemaakt door te zeggen de 

film Rain man kennen jullie allemaal 

wel. Dan merk je toch dat je met een 

generatiekloof te maken hebt, want de 

jongere verpleegkundigen kennen die 

niet. Dat soort films zijn op zich wel 

heel erg toegankelijk. Alleen het vraagt 
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  Illustratie theorie 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik situaties uit 

praktijk deelnemer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op dat moment nog al wat. Ze moeten 

kijken van herken ik de theorie hierin, 

uhhh ze moeten dat om kunnen zetten 

in wat zie ik dus nu gebeuren. De 

vraag is ook wat zou jij daar mee doen. 

Zo’n film is eventjes om die theorie als 

voorbeeld te laten zien. Alleen zo’n 

film is niet de praktijk. En de 

medewerkers op de voorzieningen die 

leren, heb ik ontdekt, makkelijker of die 

gaan het makkelijker omarmen als zij 

zichzelf herkennen in hetgeen wat zij in 

de training zien. En de verstandelijk 

gehandicaptenzorg is een hele andere 

tak van zorg dan bijvoorbeeld in een 

verpleegtehuis of in een ziekenhuis. 

Dat is al een verschil. En binnen de 

VG-zorg bepaalt ook nog de soort 

cliënt het verschil. Eigenlijk heb je in de 

VG-zorg al vijf of zes verschillende 

soorten zorgverlening. Dat vraagt nog 

wel een vertaalslag van die 

medewerker op dat moment. 

  

O19 

En eigenlijk zeg je zou je die in de 

training als trainer of als organisatie 

moeten maken? 

Aansluiting bij praktijk 

deelnemer (deelvraag 2) 

Maatwerktraining 

 

 

 

 

 

 

R19 

Ja dus dat is ook één van de redenen 

waarom wij hier maatwerktrainingen 

geven. Je weet dan dat de teams 

zelfstandig meer handvaten krijgen. En 

je weet ook wat voor soort type 

cliënten zij in zorg hebben. Dat zegt 

ook wat over de praktijkvoorbeelden 

die je kan gebruiken. We hebben ook 

wel wat filmmateriaal gezocht waarin 

onze medewerkers zichzelf herkennen 

in situatie. Daar is niet veel in 

beschikbaar en dat is nog wel lastig. 

Waar wij nu vooral tegenaan lopen 

binnen district waarvoor ik werk is dat 
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we te maken met oudere cliënten. Het 

zijn ouder wordende cliënten die in het 

verleden verplicht uit huis zijn 

geplaatst. Of de arts of de pastoor 

vond dat toen goed. En er was één 

keer per maand een bezoekuurtje voor 

de ouders. Zoveel jaren later, nu, is de 

situatie zo dat ouders vaak niet meer 

leven en dat de broers en zussen hun 

broer of zus niet echt kennen, want die 

hebben ze in hun dagelijks leven nooit 

echt ontmoet of gekend. Als de ouders 

dan wegvallen zitten die broers en 

zussen ook met een emotionele last. 

  

O20 

Ja dus het relationeel werken en het 

familiegesprek is dan helemaal niet zo 

vanzelfsprekend en dat iedereen 

daarvoor makkelijk uit te nodigen is.  

  

R20 

Nee, nee die komen gewoon niet. Ze 

weten wel dat daar ergens iemand 

woont, maar het had net zo goed een 

wildvreemd kunnen zijn. Dat zeggen zo 

niet maar dat zouden ze zo wel kunnen 

voelen. 

Maar dat maakt voor een medewerker 

hier dat ze misschien wel twee jaar 

hard moeten werken om een familielid 

ook echt aan tafel te krijgen. 

  

O21 

Dus voordat ze dat echt dat gesprek 

aan kunnen gaan en open 

communicatie om de hoek komt kijken, 

moeten ze eerst iemand aan tafel zien 

te krijgen en dat zou dan in de training 

meer terug moeten komen. 

Aansluiting trainer bij de 

groep (deelvraag 2) 

 

Begrip trainer voor 

haalbaarheid 

Verwachtingen 

uitspreken 

R21 

Ja, ik bedoel dat je daar als trainer ook 

begrip voor moet hebben. Ik denk dat 

je dan de verwachtingen en resultaten 

met elkaar moet uitspreken. Je moet 

dus zeker niet verwachting neerleggen 

jullie gaan nu deze training volgen en 
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dan staat volgende week hier broer of 

zus op de stoep en die gaat kleren 

kopen met de cliënt. Dat is niet reëel. 

Misschien moet je eigenlijk open einde 

hebben van wat resultaat zal zijn van 

wat je inzet. Eerst eens kijken of je 

contact kan maken, of je kan 

ontmoeten en of je ergens een ingang 

kan krijgen om de relatie te herstellen.  

  

O22 

Je moet dus inderdaad de 

verwachtingen bijstellen in waarmee 

mensen na een trainingsdag kunnen 

oefenen als het die tijd kost om het 

contact te leggen. 

  

R22 

In andere voorzieningen waar jongere 

cliënten wonen, merken ze dat het heel 

anders gaat. Die voorzieningen vinden 

het weer lastig om de zorg af te staan 

aan families die heel erg betrokken 

raken bij de zorg door de inzet van 

methode familiezorg. Dat is het 

tegenovergestelde van wat ze gewend 

waren.  

  

O23 

Wat je dus eigenlijk zegt is dat je in de 

training moet aansluiten op de 

deelnemer en de doelgroep waarmee 

de deelnemer werk in de manier 

waarop ze kunnen oefenen. 

Dan ben ik nog wel benieuwd naar het 

werkboek verdieping dat nu gebruikt 

wordt hoe heeft dat geholpen bij het 

toepassen van open communiceren. 

  

R23 

Tja dan moet ik eigenlijk zeggen dat 

die nu pas worden uitgedeeld. We zijn 

nu pas met die modules bezig.  

  

O24 

Maar toen je zelf de training hebt 

gevolgd 

 Gebruik werkboek 

verdieping: 

Werkboek was er nog R24 

Toen was dat boek er nog niet. 



29 
 

niet 

  O25 Was er toen geen werkboek? 

  

R25 

Nee, er waren wat artikelen en er was 

een boekje met een beetje de 

omschrijving wat binnen een 

verpleegtehuis het plan van aanpak 

kan zijn.  

  

O26 

Maar het werkboek verdieping werd 

toen nog niet gebruikt. Gebruiken jullie 

hier nu wel het werkboek verdieping 

van Exfam. 

 Gebruik werkboek 

verdieping als trainer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R26 

Ja elk team krijgt één werkboek. Kijk 

die opdrachten die erin staan die 

kunnen we gewoon gebruiken. Het 

mooiste is eigenlijk aan het einde dag 

wanneer een team zegt wij moeten dit 

op die manier gaan aanpakken. Dat is 

het ideale. Kijk en je kunt dan ze 

vervolgens helpen om die 

implementatie vorm te geven. En 

mocht dat niet lukken dan zijn die 

oefeningen in het werkboek verdieping 

wel helpend. Je kunt ze dan wijzen op 

de oefeningen, voorbeelden of 

werkvormen die ze kunnen gebruiken. 

Ik ben zelf voordat dit werkboek er was 

ook zelf bezig geweest met een 

werkboek. Toen ik hoorde dat Exfam 

ook bezig was, ben ik daarmee 

gestopt. Als iemand echt individueel 

zijn of haar ontwikkeling wil 

ondersteunen dan zijn die oefeningen 

uit het werkboek ook heel zinvol. 

  

O27 

En wat vind je van de theorie in dat 

werkboek? 

 Werkboek te 

theoretisch 

R27 

Uhhhh (stilte). Ja (stilte). Hoe ik dat 

formuleren (stilte). Kijk als je de train 

the trainer hebt gevolgd en je geeft hier 

training dan wordt die theorie steeds 

makkelijker. En als ik kijk naar de 
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gemiddelde medewerker dan is dat 

taai.  

  

O28 

Ja dus voor de gemiddelde deelnemer 

aan de training methode familiezorg is 

het taaie stof.  

 Werkboek te 

theoretisch 

R28 

Weet je het begint eigenlijk met 

herkennen zij zichzelf als professional. 

Dat is een heel ander uitgangspunt. 

Het boek is echt heel theoretisch. Het 

klopt. Alleen de lezer vraagt al die 

vertaalslag en die verbinding naar het 

eigen werk. En als je dat doet dan kan 

de theorie helpen voor de deelnemer. 

De medewerker werkt met cliënt en 

ziet heel veel, maar heeft misschien 

helemaal niet in de gaten dat hetgeen 

hij of zij ziet dat te maken heeft met 

loyaliteitsconflict of 

hechtingsproblematiek. Maar als hij of 

zij het boek leest, leest hij over 

loyaliteitsconflict. En dan zit de 

medewerker in de praktijk en dan is die 

theorie over loyaliteitsconflict er niet 

meer, want die heeft op dat moment 

bijvoorbeeld iemand aan de telefoon 

die heeft de informatie niet gekregen. 

Die heeft de informatie niet gekregen 

dat is waar ze dan mee aan de slag 

gaan. 

  

O29 

Wat zou je dan anders willen zien in 

het werkboek? 

 Insteek werkboek op 

“ik als professional” en 

“ik als manterzorger” 

R29 

Ik ik, ik kan het niet. Ik mag zeggen wat 

ik anders zou willen, maar ik kan niet. 

Als je de methode familiezorg, zit hier 

nu ter plekke te bedenken, beschrijft 

vanuit “Ik de professional” en daaraan 

gekoppeld “Ik als mantelzorger” als je 

het boek zou omdraaien. En dan kom 

je in het midden van het boek bij 

elkaar. 
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  O30 Op zich is dat wel heel mooi. 

  

R30 

Als je dan vanuit de professional 

beschrijft de zorgtriade, de vraag staat 

centraal dan klinkt het allemaal logisch 

en zeggen ze dat doen we al jaren 

hier. Ja dat doen we maar in welke 

mate. Als je vanuit de professional gaat 

schrijven waarom ben jij ooit in de zorg 

gaan werken en wat heeft dat van jou 

als zorgverlener ondertussen al niet 

gevraagd en wat doe dat met je. Dan 

neem je ze zo’n beetje mee in de 

geschiedenis en vervolgens beschrijf je 

wat dat nu van ze gaat vragen en je 

gaat vervolgens de onderdelen 

beschrijven. Dan is het denk ik veel 

toegankelijker. En als je dan het boek 

omdraait met de verhalen van de 

families (de mantelzorgers). Dat zijn 

dan weer andere verhalen.  

  

O31 

Eigenlijk kijken hoe je dan die verhalen 

bij elkaar kan brengen. Ja mooie 

ideeën. 

 Verdiepingsthema’s in 

bijlage werkboek 

R31 

Ja ja (lacht). Dat ga jij ook niet doen. 

En als iemand er dan interesse in 

heeft, kun je dan altijd nog in de 

bijlagen de theorie over bijvoorbeeld 

loyaliteitsconflict bijvoegen. Dan kan 

iemand daarin heel gericht zoeken 

naar handvaten en opzoeken wat 

betekent dat ook al weer.  

  

O32 

Ja dus dan heb je dat meer als 

achtergrondinformatie voor de 

geïnteresseerde lezer dan dat iedereen 

er doorheen moet. 

Als je terugkijkt naar toen jezelf de 

training methode familiezorg hebt 

gevolgd welke andere factoren zijn 

toen voor jou van invloed geweest op 

het open communiceren? 
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  R32 Nog een keertje 

  

O33 

Welke factoren in de training hebben 

invloed gehad op het toepassen van 

open communiceren? 

Invloed trainer (deelvraag 

2) 

 

R33 

Uhhhh. Dat was ook wel het realiseren 

door dat we geconfronteerd werden dat 

we met z’n allen één systeem waren. 

Dus één structuur. Ik had net daarvoor 

een andere opleiding gedaan dus ik 

herkende dat wel. Alleen weten en 

doen zijn dan twee werelden. Ik wist 

het wel maar ik deed er niks mee. Of 

nou ja niks….. niet zo bewust. Toen bij 

die scholing familiezorg toen werden 

we door praktijkvoorbeelden door de 

trainer geconfronteerd. En toen heb ik 

gedacht daar kunnen we veel meer in 

betekenen. 

  

O34 

Dus een stuk confrontatie en 

bewustwording. 

 Bewustwordingsproces 

R34 

En dan vooral dat je systemisch werkt. 

Open communicatie vermindert stress 

dat is wel wat ik mij ging realiseren. Ik 

werk met heel veel mensen en ik hoor 

ook heel veel verhalen. Ik wil iedereen 

altijd gewoon open kunnen ontmoeten. 

Ik houd niet van achterbaks of 

achterwege houden. Moet met 

iedereen door een deur kunnen blijven 

gaan. Dat heeft me nog wel een keer 

extra op scherp gesteld. 

  

O35 

En welke oefeningen of onderdelen uit 

de training hebben daar dan voor 

gezorgd? 

Invloed trainer (deelvraag 

2) 

 

R35 

Het was eigenlijk meer dat de trainer 

ons de spiegel voorhield. 

  O36 Ook eigenlijk de rol van de trainer. 

  

R36 

Want zoveel werkvormen in 

oefeningen hadden we niet. Ik kan ze 

zo denk ik bijna wel opnoemen. Video 



33 
 

bekijken en aan de hand van vragen 

bespreken. Letterlijk die zorgtriade met 

elkaar toepassen. Het was een beetje 

een klein rollenspel hoe je de bepaalde 

zorgtypes kunt benaderen.  

  

O37 

Welke werkvorm heb je daar dan in 

gemist? 

Meer oefenen in de training 

(deelvraag 4) 

 

R37 

Wat toen die trainer oppakte was ter 

plekke van een cliënt een genogram 

maken. Dat werkte wel heel goed. Ja 

het was gewoon heel veel luisteren. 

  O38 Het was veel luisteren in de training. 

  

R38 

Toen was er ook helemaal geen 

werkboek of zo. Er was eigenlijk geen 

theorie. Het artikel werd tijdens de les 

uitgedeeld. Dus je kwam daar 

onbevangen. Ja even zwart wit 

onbevangen, niet wetend kwam je daar 

iedere keer te zitten en werden iedere 

keer die onderdelen afgewikkeld. 

  

O39 

Je zegt het was heel veel luisteren. 

Wat vond je daar op dat moment van? 

Meer oefenen in de training 

(deelvraag 4) 

 

R39 

Wij binnen de onze organisatie hebben 

een heel andere visie op leren. Vooral 

heel veel actief met elkaar met de 

lesstof werken. Dus dat kan wel eens 

zijn van begrijpen we wat hier staat tot 

elkaar collegiaal ondersteuning geven 

in het vorm geven van de theorie. Dus 

wij hebben zoiets van je kunt thuis 

lezen en als iets niet duidelijk is, ga je 

daar tijdens die lesdag mee aan de 

slag. Dat is echt 180 graden draaien. 

Dat is echt heel anders. 

  

O40 

En in hoeverre sloot de training vier 

jaar geleden dan ook echt aan op waar 

je in je werk mee geconfronteerd werd. 

 Teamtraining versus 

gemixte groep 

R40 

Kijk ik werkte al hier als 

opleidingsadviseur. Ik werk niet direct 1 

op 1 met familieleden. Maar als ik dan 
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de medewerkers even voor me houd 

en de implementatie dan uhhhhh. 

Omdat het veel was in korte tijd en er 

werden later wel 

implementatiegroepjes samengesteld 

met mensen die de kartrekkers waren 

en enthousiast waren. Die mensen 

zaten in een werkgroep maar collega’s 

die niet voldoende geïnspireerd 

geraakt zijn tijdens die training die 

haakten eigenlijk al tijdens die training 

een beetje af. En dan zijn die 

kartrekkers ook niet bij machte om 

iedereen in het team er weer bij te 

betrekken. 

  

O41 

Voor die mensen sloot de training dus 

niet echt goed aan bij wat zij dagelijks 

in hun werk tegen komen. 

 Teamtraining versus 

gemixte groep 

R41 

Nou ik denk het wel, maar alleen 

hebben ze het niet gezien. Zo was er 

ook een district waar iemand altijd 

alleen werkt en waar collega’s elkaar 

alleen eenmaal per maand treft tijdens 

een vergadering. Dat vraagt dan nog al 

wat zelfstandigheid om daar wat mee 

te doen. Kijk ik werk bijvoorbeeld ook 

alleen. Als ik helemaal niks met 

familiezorg doe dan ja ik moet mezelf 

aanspreken. En als er dan eentje in het 

team hebt zit die super enthousiast is 

uit zichzelf dan zit die heel hard te 

werken. Ja die is heel hard aan het 

werken.  

  

O42 

Wat zou je daar nu in de training 

anders aan kunnen doen om te zorgen 

dat het kwartje bij die anderen ook 

valt? 

 Teamtraining 

voordelen: 

  Gezamenlijk  R42 

Ik heb daar vooral toch beetje als 

trainer gezeten in de groep en zag 

daar die cultuur die er binnen de 
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  verantwoordelijkheid 

  nemen 

organisatie is. En ik ben nog al van het 

moet wel effect hebben in de 

ontwikkeling waar je naartoe wil. Dat is 

ook één van de redenen dat ik gezegd 

heb je moet als team die training 

volgen zodat je met elkaar samen die 

verantwoordelijkheid gaat oppakken. 

Dat je daarin met elkaar dus een 

verantwoordelijkheid hebt. 

  

O43 

Dus dat je in de training al als team 

getraind wordt, zodat je er eigenlijk niet 

onderuit kan.  

 Teamtraining: 

voordelen 

  Prioriteitenstelling op  

  teamniveau 

R43 

Ja en dan hoor je ook van elkaar hoe 

een individueel teamlid zich opstelt ten 

opzichte van methode familiezorg. Dat 

is denk ik wel heel erg belangrijk. Dat 

je dan ook als team met elkaar 

afspreekt wat gaan wij bereiken, 

wanneer zijn wij tevreden of laten we 

dit iedere keer op de agenda terug 

komt. Je kunt als opleidingsadviseur en 

trainer alleen maar faciliteren en hopen 

dat het team het als team oppakt. Met 

deze methode is dat wel heel cruciaal. 

Want ja elk familielid elke cliënt is een 

bepaalde eigenheid dus je kunt daar 

geen blauwdruk opleggen. Kijk 

wanneer doe je dan goed en wanneer 

weet ik dat ik het goed heb gedaan. Er 

is geen checklist. Je moet het dus echt 

vanuit jezelf of wat je als team 

belangrijk vindt oppakken. Maar dat is 

bij het ene familielid misschien binnen 

twee gesprekken te bereiken en bij een 

andere familie ga je dat misschien 

nooit behalen. 

  

O44 

Ja dan kun je die lat daar ook niet 

leggen. Dat is dus niet eenduidig. 

 Teamtraining: 

voordelen R44 

Ja. Je moet er als team met elkaar 

voor staan dat gaan wij doen want dat 
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  Prioriteitenstelling op  

  teamniveau 

levert voor de cliënt dat of dat op. Want 

als je het voor jezelf doet daar gaat het 

niet om. En als ze dat als team niet 

kunnen formuleren van wat levert dat 

voor die cliënt op dan heb je al een 

graadmeter in hoeverre ze in de 

praktijk de methode gaan toepassen.  

  

O45 

Ja ja in hoeverre ze dan open gaan 

communiceren met de cliënt en de 

familie. 

  

R45 

Ja met de cliënt zullen ze wel altijd 

goed communiceren. Dat is wel hun 

drijfveer. 

  

O46 

In hoeverre is nu in de training open 

communiceren ook echt beschreven of 

zijn daar voorbeelden van gegeven.  

  

R46 

(Stilte) Moet ik wel lang nadenken hé. 

Nou piep. Anders ga ik wat verzinnen. 

  

O47 

Nou misschien is het ook niet aan de 

orde geweest. 

  

R47 

Het zal vast wel maar het is niet blijven 

hangen denk ik . Ik weet het gewoon 

niet Maaike. En ik moet niet zo maar 

iets uit mijn duim gaan zuigen. 

  

O48 

Nee, nee. 

Als het wel zo was geweest, wat zou 

daarvan de invloed zijn geweest op het 

in je werk toepassen van open 

communiceren? 

  

R48 

Nou kijk als je het hebt over train the 

trainer dan is dat het moment waarop 

deze grondslag betekenis heeft 

gekregen. 

  O49 Open communicatie bedoel je. 

 Toepassing open 

communicatie heeft 

positieve gevolgen 

R49 

Ja, open communicatie leidt tot minder 

stress. In mijn werk heeft het mij 

gebracht dat ik uhhhh ja je moet 

gewoon het lef hebben om het gewoon 

te gaan doen toch. En dan ontdek je 

wat daar de gevolgen van zijn en dan 
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ontdek je dat die gevolgen eigenlijk 

best wel positief zijn. Dat maakt dat je 

het vaker gaat toepassen. Maar dat is 

het enge eigenlijk je moet een 

bepaalde gewoonte die je altijd hebt 

die je je eigen hebt gemaakt die moet 

je doorbreken en je weet niet wat je 

ervoor terugkrijgt. Dat is het enge 

daaraan.  

  

O50 

Want hoe was dat in de training; in 

hoeverre zijn er in de training ook 

voorbeelden gegeven van wat er in de 

praktijk fout kan geven en hoe je daar 

dan mee om kan gaan? 

  R50 Uhhh Niet zoveel. 

  

O51 

Stel dat dat meer was gedaan wat zou 

daar de toegevoegde waarde kunnen 

zijn? 

 Op fouten gebaseerde 

voorbeelden gebruiken 

R51 

Je hebt gewoon voorbeeldmateriaal 

nodig. Het is denk ik heel belangrijk dat 

je een realistisch beeld neerzet in de 

training en geen idealistisch beeld. Dat 

je vanuit een reëel beeld met elkaar 

gaat bespreken wat zijn de 

basiselementen die minimaal aanwezig 

moeten zijn en waarvoor je je in ieder 

geval gaat inzetten als team. En de 

rest is dan gewoon meegenomen. Ja je 

kunt zeggen ik moet een ouder bellen 

om iets door te geven en op dat 

moment heeft een ouder een ander 

verhaal te vertellen en die is blij dat je 

toevallig belt. Nou ik zal je de kost niet 

geven die dat gewoon afkappen en 

gewoon de taak afwikkelen waarvoor 

ze gebeld hebben en de hoorn 

neerleggen. Dat is wel een reëel beeld.  

  

O52 

Ja zo’n voorbeeld mag er dan 

misschien ook gewoon zijn in de 

training. 
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 Basiscommunicatie-

vaardigheden 

R52 

Ja en als je dan met elkaar bespreekt 

wat was het minste wat je dan had 

kunnen doen. Ja eerst even naar het 

verhaal luisteren. En dan heb je het 

weer over de 

basiscommunicatievaardigheden.  

Ja daar kun je dan met elkaar over 

hebben. En dan kan ook de conclusie 

zijn dat je op dat moment de vraag niet 

aan de ouder gaat stellen, want dit is 

niet passend op dit moment. Ik denk 

dat je het daar met elkaar over moet 

hebben dat je altijd keuzes hebt in de 

mogelijkheden en de beslissingen die 

je neemt en de houdingen die je 

aanneemt. Ik denk dat dat heel 

belangrijk is dat je dat met elkaar 

bespreekt. 

  

O53 

En dan kom je ook terug op wat je 

eerder ook zei over de 

basiscommunicatievaardigheden die 

heb je nodig om daarmee om te gaan. 

Feedback geven en 

ontvangen (aan elkaar) 

(deelvraag 4) 

 

R53 

Ja daar wordt in de 

verpleegkundigenopleiding wel 

aandacht aan besteed, maar dat is ook 

zo theoretisch. Net als feedback 

geven. De regels van feedback geven. 

Ik denk dat iedereen ze op kan 

zeggen. Iedereen snapt waarom het 

belangrijk is. Maar kijk eens hoe het in 

de praktijk gaat. Toch is dat iets wat in 

de praktijk dan niet zo makkelijk gaat. 

  

O54 

En wat zou je daar dan in de training 

aan kunnen doen? 

 Toepassing en borging 

na de training als team 

R54 

Ja ik pak maar even een simpel 

voorbeeld. Het heeft niet alleen met 

methode familiezorg te maken. Het 

heeft heel veel te maken wat daar 

allemaal onder zit. Hoe is onze relatie, 

hoe is onze verhouding, heb ik eerdere 
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ervaringen. Er zijn zoveel zaken die er 

omheen hangen waar je zo afhankelijk 

van bent die maken dat je een 

bepaalde keuze maakt. Ik denk dat 

mensen ook gewoontedieren zijn. Ja 

en of je dat in een training voor elkaar 

krijgt; ik denk eerder daarna. Ik denk 

dat ieder moment waarop een team bij 

elkaar is een kans is om dingen te 

veranderen. En dat vraagt wel lef en 

wel een paar mensen die de kop boven 

het maaiveld durven te steken.  

  O55 Oké binnen een team. 

 Ondersteuning 

manager en 

gedragsdeskundige in 

borging 

R55 

En dat vraagt ondersteuning van een 

manager. Dat vraagt ondersteuning 

van een gedragsdeskundige. En wat je 

in een training doet om door te vragen, 

een spiegel voor te houden en door te 

reflecteren. Binnen een training doe je 

dat dan heel georganiseerd. En wat 

daar dan plaatsvindt moet dan in de 

praktijk ook continu gaan plaatsvinden. 

  

O56 

Dat doorvragen en reflecteren is dan 

wel belangrijk als basis. 

 Ondersteuning 

manager 

R56 

Nou ik weet niet of dat echt te trainen 

is. Als dat door teamleden niet wordt 

opgepakt in de praktijk dan moet dat 

via voorbeeldgedrag worden opgepakt. 

  

O57 

Voorbeeldgedrag van de manager 

bijvoorbeeld. 

  

R57 

Het zijn nu nog beetje 

momentopnamen. Het staat op de 

agenda en dan gaan we dat doen. Het 

is niet aan elkaar gekoppeld.  

  

O58 

Wat heb je zelf gemist in die training 

methode familiezorg vier jaar geleden? 

 

 

 

 

 

R58 

Nou op zich eigenlijk niet zoveel. 

Alleen wat ik uhhh. Dat heb ik 

naderhand via iemand van Exfam ook 

wel kregen is het helpen met die 
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Aansluiting bij praktijk 

deelnemer (deelvraag 2) 

vertaalslag naar de verstandelijk 

gehandicaptenzorg. (Stilte)  

  

O59 

Want die aansluiting was er dan 

onvoldoende met de sector waarin 

jullie werken. 

  R59 Ja.  

  

O60 

Want zaten er ook mensen uit andere 

sectoren in die groep. 

  R60 Ja bij train the trainer wel. 

  O61 En in de scholing familiezorg. 

  

R61 

Dat was alleen verstandelijk 

gehandicaptenzorg. 

  

O62 

Ja. Maar ook daar miste je de 

aansluiting met jullie eigen sector. 

Aansluiting bij praktijk 

deelnemer (deelvraag 2) 

Filmfragment 

afgestemd op eigen 

praktijk 

R62 

Ja en dat is waar de mensen dan 

meteen op reageren zo van ja zo gaat 

dat bij ons niet. Begrip mantelzorg 

uitleggen met filmmateriaal met een 

meisje van 11 jaar wat voor haar 

moeder zorgt; maar dat is totaal niet 

onze praktijk. 

  O63 Dat sluit niet aan. 

Aansluiting bij praktijk 

deelnemer (deelvraag 2) 

Filmfragment 

afgestemd op eigen 

praktijk R63 

Nee dat sluit helemaal niet aan. En dan 

moet je als trainer al keihard werken 

om ze gemotiveerd te houden. 

  

O64 

Ja want het is al een voorbeeld in de 

thuissituatie en dat sluit dan niet aan. 

  R64 Nee dat klopt dan niet (stilte). 

  

O65 

En daar van zeg je eigenlijk daar 

haken mensen op af.  

Aansluiting bij praktijk 

deelnemer (deelvraag 2) 

 

R65 

Ja. En waar mensen ook op afhaken is 

en dat heb ik zelf ook nog al een beetje 

van: je zit op een gegeven moment 

met die thema’s in die relatie waardoor 

je bijvoorbeeld het genogram kunt 

maken van waar is de grens van onze 

professionals op dat gebied. Want ik 

hoor ook tot in hoeverre moeten we 

daarover met de familie in gesprek 

gaan over hoe daar die gezinssituatie 
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is. En in hoeverre moet die familie dan 

maar verplicht zijn om daar open boek 

voor te zijn.  

  

O66 

Ja ja hoe open ga je daarover in 

gesprek. 

Aansluiting bij praktijk 

deelnemer (deelvraag 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluiting bij rol en 

functie medewerker: 

kan beter R66 

Ja het gaat om hun familielid die woont 

en werkt in een zorginstelling (de 

cliënt) en als die op een gegeven 

moment last heeft van een familie die 

over elkaar heen loopt te rollebollen ja 

waar is dan voor onze medewerkers de 

grens. Daar vind ik dat onze 

medewerkers een hele andere rol of 

positie hebben dan wanneer je 

gezinstherapeut bent. 

  

O67 

Ja dat is heel anders dan wanneer je in 

de thuissituatie zit. 

 Filmfragment 

afgestemd op eigen 

praktijk 

R67 

Als je dan kijkt naar de 

voorbeeldfilmpjes dan zijn het wel 

voorbeelden van professionals die in 

de thuissituatie zitten. 

  

O68 

Ja dus dat voorbeeldmateriaal zou veel 

meer aan moeten sluiten op de eigen 

praktijk. 

  

R68 

Daarmee ook duidelijkheid verschaffen 

en van hier stopt het. Ja en dat is een 

hartstikke grijs gebied. Maar dat is wel 

waardoor medewerkers afhaken en 

zeggen ik heb daar niet voor geleerd, 

ik ben geen therapeut. 

  

O69 

Want in hoeverre zou het dan kunnen 

helpen om casussen uit de praktijk te 

gebruiken? 

 Eigen casussen 

R69 

Ja heel veel. Daarom hebben wij hier 

ook besloten om met eigen casussen 

te werken en zeggen we ook breng je 

eigen casus mee. 

  

O70 

En reflectie op oplossingen om 

belemmeringen te overwinnen hoe zou 

dat kunnen helpen? 
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R70 

Nou als jij zou weten hoe we dat 

moeten doen (stilte) 

  

O71 

Ja zou dat kunnen helpen in de 

training. 

 Reflecteren op aanpak 

probleemsituaties 

 

 

 

R71 

Ja natuurlijk. In de training wel. Maar 

dan heb je weer een 

overgeorganiseerde situatie. Uhhh, niet 

in de praktijk. De volgende dag zitten 

ze in de praktijk en ze hebben al zo 

weinig tijd en ze moeten al zoveel doen 

en ze werken al regelmatig over. Wil je 

echt reflecteren dan moet je daarvoor 

ook even tijd voor kunnen nemen. 

  

O72 

En dan is de vraag kan je dat nog 

vragen van mensen zeg je eigenlijk? 

 Reflecteren op aanpak 

probleemsituaties 

 

R72 

Ja, ook al vraag je het wel. Ik bedoel ik 

vraag het altijd. Maar ik weet in mijn 

achterhoofd dat hetgeen wat ik soms 

vraag helemaal niet realistisch is, want 

ze moeten nog al veel. 

  

O73 

Dus dat is lastig om daar invulling aan 

te geven. 

  

R73 

Als een team het echt als een 

agendapunt heeft we gaan met elkaar 

praten over probleemoplossing in 

plaats van gewoon te vergaderen. En 

maken er een agendapunt van hoe 

kunnen we het volgende keer beter 

doen. Dan ben je er eigenlijk al. 

  

O74 

Ja soms kun je ook simpel 

implementeren zonder dat je iemand 

een heel reflectieverslag laat schrijven. 

  

R74 

Ja maar dan nog los van het verslag 

schrijven ook al zouden ze dat doen 

dan vraag je nog al iets. Dan vraag je 

dat mensen kunnen reflecteren. Van 

de 100 verslagen die ik krijg, zijn er 90 

evaluerende verslagen en niet 

reflecterend. Ja en dan denk ik ja 

zonde van de tijd. 
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O75 

Dan zouden mensen ook nog getraind 

moeten worden in reflecteren. 

 Hulp nodig bij 

reflecteren 

R75 

Dat hoeft niet getraind te worden. Dat 

vraagt gewoon dat ze geholpen 

worden. Ze hebben gewoon iemand 

nodig die op dat moment die 

reflecterende vragen stelt. Dan komen 

ze er wel. Ze komen vaak niet zelf op 

die vragen.  

  

O76 

Ze hebben iemand nodig die die 

vragen stelt. Bijvoorbeeld in de rol van 

coach meer dan dat je dat in een 

training terugbrengt.  

  R76 Ja 

  

O77 

Coachend als aanvulling op de 

training. 

  R77 Ja, ja 

  

O78 

Ja even een stukje over motivatie. Wat 

heeft jou nou gemotiveerd zelf om 

open communicatie toe te passen? 

 Autonome motivatie 

  Gemotiveerd door  

  resultaat open  

  communicatie 

R78 

Uhhhh met name wat ik daarnet 

eigenlijk al zei dat je op een gegeven 

moment het lef hebt om het anders te 

gaan doen en dat je ziet dat dat een 

positieve uitwerking heeft. Het levert 

iets op wat positieve uitwerking heeft. 

  

O79 

Wat het je dan oplevert, motiveert je 

om het nog een keer te doen. De 

eerste keer dat je het toepast waar 

komt het lef dan vandaan? 

 Autonome motivatie 

  Gemotiveerd door  

  resultaat open  

  communicatie R79 

Nou omdat je ontdekt dat als je het niet 

doet dan heb je er ook ergens last van.  

  O80 Ja dus de last die je ervan hebt. 

  

R80 

Ja de last die je ervan hebt. Toevallig 

zag ik vorige week ergens een spreuk 

en die heb ik bij ons op het bord 

gehangen. Als je je kop in het zand 

steekt, gaan automatisch een keer je 
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tanden knarsen. Zo van je kunt wel 

doen alsof het er niet is, maar dat blijft 

je toch achtervolgen. 

  

O81 

Stel dat je nu complimenten zou krijgen 

of dat je promotie zou krijgen als je 

fantastisch kan laten zien dat je open 

communiceren, zou dat dan invloed 

hebben op jouw open communicatie? 

 Gecontroleerde 

motivatie: niet R81 

Nee absoluut niet. Dat boeit mij 

helemaal niet. 

  

O82 

En welke onderdelen uit de training 

hebben jou nou gemotiveerd? 

Motiverende oefeningen en 

onderdelen training: 

Zorgtriade (deelvraag 3) 

 

Rollenspel (deelvraag 4) 

 

Gebruik casussen 

(deelvraag 2) 

 

 

 

 

 

Nut rollenspel: Dat je 

je erin inleeft 

 

 

R82 

Uhhh. (stilte) Dat is wel de zorgtriade. 

Die vind ik wel heel sterk. Ik leg tijdens 

een training de zorgtriade weleens op 

de grond en dan laat ik mensen echt 

positie nemen op die driehoek. En dan 

gebruik ik daarbij een casus. Door echt 

op zo’n plek te staan, maakt eigenlijk al 

dat de medewerker zich meer gaat 

inleven in die rol en dus eigenlijk al 

automatisch een ander antwoord gaat 

geven. Dus niet meer het wenselijk 

antwoord of een algemeen antwoord. 

Je krijgt al een ander antwoord. 

  

O83 

En laat je mensen ook echt even in de 

positie van zorgvrager staan en ga 

maar eens in de positie van 

professional staan. 

Rollenspel (deelvraag 4) Veiligheid = 

voorwaarde 

R83 

Ja ja. Je moet wel even aftasten of het 

kan of het veilig is. Dat geeft wel 

inzicht. En soms laat ik ook allemaal 

zorgtriades maken. Dan maak ik 

inzichtelijk wie zijn die professionals. 

Die zorgtriade laat ik ooit weleens 

helemaal door de groep uitwerken. 

Dan zeg ik die cliënt stelt de vraag en 

dan zeg ik maak die groep 

professionals maar ik groot en kijk is 

wie maken daar nu deel van uit. 
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O84 

Je laat mensen echt met die triade aan 

de slag gaan. Je werkt met 

vloerankers. Dat werkt ook vaak goed 

en brengt mensen in beweging. 

  

R84 

Ja, ja. Dat brengt dan het inzicht. Ja 

eigen verhalen. Ik ben jouw vraag kwijt. 

  

O85 

Welke onderdelen uit de training jou 

gemotiveerd hebben om open te 

communiceren? 

Motiverende oefeningen en 

onderdelen training: 

grondslagen (deelvraag 3) 

 

 

R85 

Ja dat zijn een paar grondslagen zeg 

maar. Speel de bal en niet de man. Dat 

is eerder mijn lijfregel geworden.  

  

O86 

Ja dat is ook wel een heel belangrijke, 

waar het vaak ook mis kan gaan. 

  

R86 

En die rollen, thema’s, posities: 

hechting, loyaliteit die wat minder. 

  

O87 

Die verdiepingsthema’s, 

hechtingsproblematiek en loyaliteit. 

  

R87 

Ja die wat minder. Dat heeft ook wel te 

maken met de functie die ik binnen de 

organisatie heb. (stilte) 

Ik moet wel toegankelijk zijn en er moet 

een nabijheid zijn. Er moet ook wel een 

grens aan zijn. In verleden heb ik 

weleens gehad dat mensen te veel aan 

mij vertelden en dat ik me afvroeg wil ik 

dit wel weten want het beïnvloedt onze 

werkrelatie. Er zijn grenzen aan. Zeker 

als je het hebt over hechting en zo. En 

ook loyaliteit. Dat is niet handig als ik 

dat van medewerkers weet. Dat heeft 

ook te maken met mijn functie in de 

organisatie. 

  

O88 

Ja dus gezien je functie zeg je zijn daar 

grenzen aan of dat dan goed is om te 

weten. 

Ja en in hoeverre vond jij de training 

nuttig voor jouw werk. 

 Nuttige training voor R88 Voor mijn werk als 
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mijn werk 

Bewustwordingsproces 

opleidingsfunctionaris. Ja veel 

bewustwording dat wij veel te veel over 

en voor anderen bepalen. Dat gewoon 

als leidraad. En iets waarvoor ik heel 

erg allergisch ben als ik zelf betutteld 

wordt. Maar dat zegt iets over mij. Dat 

en of het nu familiezorg is of 

medezeggenschap is of iemand met 

een ontwikkeling bezig is of dat een 

manager vindt dat team andere weg in 

moet slaan. Dan vraag ik me af weten 

ze dat zelf ook en vinden ze dat zelf 

ook. Methode familiezorg heeft daarin 

gesterkt dat je daar anders naar kijkt 

en luistert. 

  

O89 

Hoe vaak gebruik je wat je geleerd 

hebt over open communicatie in je 

werk? 

Toepassing open 

communicatie: Hoe vaak? 

(deelvraag 1) 

Regelmatig 

R89 

(Stilte) Ja ik ben me er bewust van als 

ik iets zie of hoor waarvan ik denk dat 

klopt niet of dat is anders. Ja klopt niet 

in de zin van het heeft er ergens iets 

mee te maken. Dan ben ik me daar 

bewust van. Dan ga ik er actief mee 

aan de slag. En er zullen ook wel heel 

veel momenten zijn dat ik het 

onbewust doe. Dus ik kan geen cijfer 

noemen. Maar ik merk het wel in mijn 

manier van werken naar anderen toe. 

En ook dat ik merk wanneer ik met 

iemand aan tafel zit dat die de training 

niet gevolgd heeft. Of ja dan denk ik 

dat die de training niet gevolgd heeft.  

  

O90 

Hoe goed heb je het toe kunnen 

passen het open communiceren? 

  R90 Ja wat is goed. 

  O91 Ja wat jij zelf vindt. 

Toepassing open 

communicatie: Hoe goed? 

(deelvraag 1) 

Goed 

R91 

Kijk dat heeft ook weer te maken met 

hoe veilig en vertrouwd zit je op dat 

moment in die situatie. Als ik er veilig 
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en vertrouwd in zit dan vind ik dat ik 

het goed doe. Maar er zijn ook wel 

situaties waarvan ik me op dat moment 

niet 100% vertrouwd voel. Dan weet ik 

zeker dat ik het niet 100% volledig 

goed doe. Maar ik ben er wel bewust 

van dat het belangrijk is om het goed te 

doen. En daar ben ik dan ook tevreden 

mee. 

  

O92 

En wat was het nut van de theorie die 

in de training is besproken? 

  

R92 

Ja (stilte). Kijk dat ligt eraan. Kijk ik heb 

heel veel opleidingen gevolgd en dat 

maakt dat je verschillende thema’s al 

een keer hebt doorlopen. Maar dan net 

met een andere jas of een andere bril. 

Voor mij is dat eigenlijk allemaal al één 

brei. En door dat je dan zo’n training 

volgt wordt er dan zo’n draadje weer 

even uitgehaald. En het vermengt zich 

ook met hetgeen je al weet. 

  

O93 

Ja met wat je al aan kennis in huis hebt 

en dat zal voor iedereen dan ook 

verschillend zijn. 

Ja, welke belemmeringen heb je 

ervaren om open te communiceren in 

te werken. 

  

R93 

Belemmeringen van elke dag (lacht) 

van mensen die de training nog niet 

gevolgd hebben (lacht). 

  O94 En hoe belemmeren die dan? 

 

 

 

 

 

 

Belemmeringen om open te 

communiceren (deelvraag 

1) 

 

 

 

 

 

   

Ander die niet luistert 

R94 

Nee dat is een beetje flauw. Maar het 

gaat erom die hebben bepaalde 

veronderstellingen en die hebben daar 

zo gelijk in en die zitten dan zo in die 

overtuiging. Juist met name die 

overtuigingen dat ze gewoon niet meer 

kunnen luisteren naar een ander 

verhaal dat belemmert mij. 
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O95 

Dus dat de ander niet meer kan 

luisteren naar het verhaal van de ander 

dat belemmert je. 

  R95 Ja dan begint het met invoegen en zo.  

  

O96 

Wat zou je dan in de training nodig 

hebben om die belemmering te kunnen 

overwinnen? Om eigenlijk die ander te 

kunnen beïnvloeden? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefenen met open 

vragen 

  Voorbeeldvragen: wat 

  maakt dat…., wat  

  betekent dat….. 

R96 

Ja dan is het zoeken waar zit dat, 

waarom zit die persoon zo in de 

overtuiging, waarom neemt die zoveel 

spreektaal, waarom kapt die gewoon 

iedere andere dialoog af, wat zit daar 

achter. Het is een soort mechanisme 

wat je dan ontdekt. Dat denk ik dan 

niet de eerste keer, maar als je die 

persoon een paar keer tegen bent 

gekomen. Daar zit dus bepaald 

mechanisme en daar zit wat achter. En 

dan stel ik de vraag: Wat maakt dat wij 

samenwerken?, Wat betekent dat voor 

de toekomst en voor onze werkrelatie? 

Dan maak ik op dat moment een 

afweging wat ik er mee doe. 

  

O97 

Ja dan ga je iemand min of meer 

bevragen op zijn of haar 

veronderstellingen. 

  

R97 

Ja als ik denk wij moeten hier de 

komende twee jaar nog samen aan de 

bak en ik merk dat iedere keer dan is 

het voor mij waardevol voor die 

samenwerking om daarmee aan de 

slag te gaan. En ja ik weet niet als ik 

daarop doorvraag wat ik open trek en 

wat ik dan te horen krijg. Misschien is 

dat dan wel heel erg privé. En wat 

betekent dat dan weer voor de 

werkrelatie.  

  

O98 

Ja en dat is in jouw functie natuurlijk 

weer anders dan voor een deelnemer 
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die direct in de zorg werkt en in 

gesprek is met een cliënt of familielid. 

  

R98 

Ja precies, want dan kom ik al heel 

snel op de grenzen van therapeut of 

zo. 

  

O99 

Ja op de grenzen van jouw functie dat 

kan ik me voorstellen dat is natuurlijk 

anders. Mooi. 

Nou heel veel informatie, ja.  

  R99 Is het bandje nog niet vol (lacht). 
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Transcript interview respondent  

Respondentnummer   : 7     

Geslacht   : vrouw 

Naam interviewer   : Maaike Ermerins-Kelders 
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Starttijd interview  :  08:49 
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Opmerkingen : geen bijzonderheden 

Voor de start van de opname kort kennis gemaakt en het onderzoek geïntroduceerd om de 

respondent op haar gemak te stellen. Vervolgens toestemming gevraagd om audio-opname te maken. 

Na toestemming de opname gestart. 

O = onderzoeker 
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In vivo coderingen zijn vet gedrukt in de tekst weergegeven. 

Coderingen n.a.v. gerichte en samenvattende codering zijn in kolommen links van de transcriptietekst 

weergegeven. 

Gericht Samenvattend  Transcriptie interview 

  

O1 

Hmm Als eerste eigenlijk ben ik wel benieuwd 

wanneer heb jij de training gevolgd? 

 Wanneer 

getraind R1 

Dat is ondertussen nou twee jaar geleden. 

  O2 En hoe groot was toen de trainingsgroep? 

  R2 Oeiiii Daar vraag je iets. 

  O3 Ongeveer hoor. 

 Groepsgrootte 

R3 

Volgens mij met 15 mensen als ik het goed zeg. 

Ons team was toen nog niet zo super groot. En dat 

is nu groter geworden. Niet iedereen heeft het 

gevolgd van het huidige team. 

  

O4 

Hebben jullie de training toen als team samen 

gevolgd? 

  

R4 

Er zijn enkele mensen ook uit een ander team. Wij 

hebben nu twee teams. Dat was eerst één team; 

team 3 was dat en dat is uit elkaar gehaald. 

Verschillende teamleden hebben toen 

deelgenomen.  

  

O5 

Je hebt de training dus allemaal wel met naaste 

collega’s kunnen volgen. Hoe was dat? 

Teamtraining: Met team R5 Ja leuk. Ik vind het leuk. Je krijgt eye openers van 
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Voordelen 

(deelvraag 2) 

anders naar  

ouder gaan  

kijken 

hé werkt dat zo en we hebben dat altijd zo 

beoordeeld en veroordeeld. Met name dikwijls naar 

een familielid toe: ze komt zoveel en ze belt zo 

vaak en het zijn altijd dezelfde gesprekken die we 

voeren. En het is een beetje een lastige mevrouw. 

En door met het team er eigenlijk anders naar te 

gaan kijken. Ze is niet lastig; het is bezorgdheid, het 

is houden van en ze ziet eigenlijk haar zoon ten 

gronde gaan. 

  

O6 

En gebeurde dat al tijdens de training dat met het 

team anders gaan kijken? 

Teamtraining: 

Voordelen 

(deelvraag 2) 

Met team 

anders naar  

ouder gaan  

kijken 

R6 

Anders. We zijn anders naar deze mevrouw gaan 

kijken. Het was dikwijls een caseload die snel 

voorbij kwam en als voorbeeld gebruikt werd. En 

toen gingen wij als team die vrouw heel anders 

zien. En eigenlijk, en dat wisten we ook wel, is het 

een schat van een mens die vecht voor haar zoon. 

En dat doet ze op een manier die zij ook weer 

geleerd heeft met haar bagage en haar rugzakje. 

  

O7 

En wat denk je dat toegevoegde waarde is van 

teamtraining ten opzichte van gemixte groepen? 

Teamtraining: 

Voordelen 

(deelvraag 2) 

 

R7 

Eenduidigheid. Van goh hé we hebben dit nou zo 

bekeken en we hebben hieruit geleerd als ze belt 

dat we proberen een beetje dezelfde lijn uit te 

zetten. Dus dat. En natuurlijk wel ieder op zijn eigen 

manier. Ik praat en reageer anders als mijn collega. 

Maar dat je wel iets in zet en diegene ook de ruimte 

geeft van nou vertel eens u zegt nu dit of dit maar 

wat is dat dan voor u. Dat is geweldig. 

  

O8 

Welke onderdelen uit de training hebben je het 

meeste geholpen om open communicatie toe te 

passen? 

Oefeningen/ 

onderdelen die 

meest geholpen 

bij toepassing 

(deelvraag 2) 

Voorbeeld- 

vragen 

R8 

Eigenlijk ja “Vertel eens……” Ik ben altijd wel van 

dat ik wil horen wat ligt er onder de vraag als ze iets 

vragen. Het zinnetje “Vertel eens…..” of “Hoe was 

dat toen voor u….” of “Wat heeft dat betekent voor 

u…”. Ik denk dat zinnetje. 

  

O9 

En hoe kwam dat zinnetje dan in de training of 

oefeningen naar voren? 

Oefeningen/ Voorbeeld- R9 De trainer uhhhh heeft ons daar ook wel…. Ja niet 
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onderdelen die 

meest geholpen 

bij toepassing 

(deelvraag 2) 

 

vragen want dat is overdreven door de strot geduwd. Want 

ik heb het als heel positief ervaren. (stilte) Uhhh 

iemand zegt iets niet voor niks en reageert niet 

zomaar zoals hij reageert. Je wordt snel gevormd 

en dikwijls meegenomen in de meute. En dat 

bedoel ik niet een team als een meute, maar je hebt 

een visie je hebt een doel en je denkt dat is goed 

voor de cliënt. Maar het netwerk en de invloed van 

een ouder of een zus of een broer of hoe het ook zit 

in zo’n familie heeft hele grote waarde achteraf en 

uhhhhh psychiatrie was dikwijls nog zo’n stigma. Ze 

wilden het er liever niet over hebben. En mijn zoon 

of dochter moet maar normaal doen. En als je via 

“Vertel eens…” het open gooit dan kom je erachter 

hoe is het vroeger geweest. En kunnen we daar 

nog iets mee. En kunnen we dan in ieder geval 

begrip tonen. 

  

O10 

Ja ja. Dus dat zinnetje heeft heel erg geholpen en 

was heel goed toe te passen in de praktijk. 

  R10 Voor mij wel. 

  

O11 

Welke oefeningen heb je nou bijvoorbeeld gemist in 

de training? 

  R11 Stilte 

  

O12 

Of wat had je nog meer nodig gehad zodat het nog 

makkelijker was geweest om het in de praktijk in die 

dagelijkse hectiek toe te passen? 

Meer oefenen in 

de training 

(deelvraag 4) 

Meer oefenen 

met genogram 

R12 

Ja. Ik denk zelf uhhh om het nog meer toe te 

passen a) de tijd die we nodig hebben. Maar ook 

familieopstellingen dat zou nog meer, intensiever 

en nog meer mogen in de training. 

  

O13 

Een familieopstelling in de training oefenen. Wat 

bedoel je daar precies mee? 

Meer oefenen in 

de training 

(deelvraag 4) 

Meer oefenen 

met genogram 

R13 

Echt van wat waren de rollen. Hoe stond iemand 

uhhh in het gezin zeg maar. 

  

O14 

Oh zo. En hoe zou je dat met elkaar kunnen 

oefenen? 

  

R14 

Ik denk dat je i.p.v. een vergadering het ook zelf 

eens in het team zou kunnen oefenen. Dan wordt 

het levend. 
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  O15 Ja ja 

  R15 Want je kunt een opstelling in een team ook doen. 

  

O16 

Soort van rollenspel. Allemaal bepaalde rol van een 

familielid. 

Gebruik 

casussen 

(deelvraag 4) 

 

R16 

Ik denk door het oefenen of juist een caseload te 

pakken… Ik denk door het te doen, geeft mij altijd 

meer, maar dat wil niet zeggen dat dat voor een 

ander geldt. 

  O17 Het gaat erom wat jou zou helpen. 

Meer oefenen in 

de training 

(deelvraag 4) 

Het toepassen 

van de theorie/ 

methode R17 

Ja dat zou mij helpen. Bij een ander werkt 

misschien de theorie beter, maar voor mij het doen. 

Dat werkt voor mij beter. 

  O18 Dat hoor je wel meer in de zorg. 

Aansluiting bij 

praktijk 

deelnemers 

(deelvraag 2) 

Doeners in de 

zorg 

R18 

Ja we zijn sowieso doeners. 

  O19 Ja daar moet je dus in de training wel op inspelen.  

  

R19 

Kijk wat ik nou ga zeggen doet er misschien even 

niet toe rondom dit interview. Maar ik heb NLP 

gedaan. Zegt dat jou iets. 

  O20 Ja dat ken ik. 

Meer oefenen in 

de training 

(deelvraag 4) 

Het toepassen 

van de 

theorie/methode 

R20 

Daar was het toepassen, het doen. Theorie was er 

bijna niet. Heel veel oefenen. En daardoor wordt 

het een eigen iets en wordt het ook levend en ga je 

het ook voelen. Ik heb de practioner gedaan, de 

master en nu de master teacher. 

  O21 Ohhh leuk. 

  

R21 

In mei ga ik mijn laatste groep doen voor de 

certificering. Echt super, geweldig. 

  

O22 

Oké ook leuk om het zelf te kunnen gaan geven. 

Daar kun je hier intern natuurlijk ook veel mee. 

  

R22 

Ja dat pas ik ook toe. Vooral ook één op één. Echt 

trainen daar heb ik de ruimte nog niet voor 

gekregen. Maar ja we zijn al met zoveel dingen 

bezig. 

  

O23 

Het zou wel een mooie aanvulling op familiezorg 

zijn. 

  R23 Ja daarom doel ik ook op die familieopstelling. 

  O24 Het werkboek hebben jullie dat gebruikt. Dit blauwe 
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werkboek. 

  R24 Ja ja de drie zadels. 

  

O25 

Hoe heeft het werkboek geholpen bij het toepassen 

van open communicatie in de praktijk? 

 Mening over 

werkboek:   

Weet niet 

meer R25 

Hmmmm (Stilte) Tijdens de training is het uhhhh 

gebruikt en met de sheets als het goed uit mijn 

hoofd zeg. Maar het feit dat ik echt moet nadenken 

zegt al dat het niet zo is blijven hangen. 

  

O26 

Ja maar dat mag ook. We willen er ook achter 

komen of het het goede hulpmiddel is. 

Invloed trainer 

(deelvraag 2) 

 

R26 

Misschien is het niet zo onder de aandacht geweest 

en was de behoefte vanuit de groep ook om meer 

interactie te hebben. Dat zou ook kunnen. En de 

trainer vertelde het ook gruwelijk boeiend. En dan 

valt dat boek eerder weg en ligt de aandacht en het 

onthouden op wat de trainer vertelt. 

  O27 Persoon van de trainer. 

Invloed trainer 

(deelvraag 2): 

Enthousiasme 

Bevlogenheid 

 

R27 

Ja precies dat scheelt veel als je een enthousiaste 

trainer hebt die zo bevlogen is.  

  O28 Ja bevlogenheid van de trainer doet ook veel. 

  R28 Ja echt waar. 

  

O29 

Als je kijkt naar het werkboek wat zou je daar 

anders in willen zien? 

  

R29 

Ja ik weet niet meer… Ik zou het niet weten want 

anders ga ik dingen opnoemen. Ik weet het niet. 

  

O30 

Of hoe zou een werkboek er voor jou uit moeten 

zien bij een training? 

 Verbetering 

werkboek 

R30 

Nou misschien met bepaalde oefeningen en dat je 

een soort van steekwoorden hebt. (stilte) Bij de … 

uhhh. Een oefening familieopstelling bijvoorbeeld 

en dan de steekwoorden van “Vertel eens’……” 

(stilte) Het bijna zo zou zijn als per thema een 

pakkende regel/zin. 

  O31 Echt de highlights pakken en niet een heel verhaal. 

 Mening over 

werkboek:  

Te veel tekst R31 

Juist, want voor mij persoonlijk werk zoveel tekst 

voor mij nooit. 

  O32 Even kijken. De trainer hebben we het eigenlijk al 
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over gehad. 

  

R32 

Ja (lacht) We hoeven onze trainer niet op een 

voetstuk te plaatsen. (stilte) Ook al doe ik dat wel. 

Ik vind haar echt heel fijn mens.  

  

O33 

Ja dat is ook zo. 

In hoeverre sluit de training aan op de uitdagingen 

waar je in je werk dagelijks mee geconfronteerd 

wordt? 

Aansluiting bij 

praktijk 

deelnemer 

(deelvraag 2) 

Aansluiting bij 

rol en functie 

deelnemer:   

Goed R33 

Ja voor mij heel erg. In de zin van uhhhh. De 

betrokkenheid richting familie. Uhhhh het netwerk 

vergroten voor de cliënt. 

  O34 Ja 

  

R34 

En ja dus uhhhh. Alle kanten van de rollen van de 

familie bekijken. Dat is echt een eye opener 

geweest. Ik deed dat al wel, maar echt beknopter. 

  O35 Ja 

  

R35 

En nou zie je ook dat die rollen zo belangrijk zijn en 

hoe een ouder doet zoals hij doet tegenover zijn 

kind. Of een partner doet tegenover zijn partner, 

omdat hij geworden is zoals hij geworden is. Er is 

meer begrip. Veel meer begrip. 

  

O36 

Eigenlijk sloot de inhoud van de training goed aan 

op het dagelijkse werk. 

Aansluiting bij 

praktijk 

deelnemer 

(deelvraag 2) 

Aansluiting bij 

rol en functie 

deelnemer:   

Goed R36 

Zeker ja. Het heeft mijn horizon verbreed. Het heeft 

de kijk op de familie en de cliënt centraal. De kijk op 

de familie ook vergroot. Verdiept eigenlijk; zo moet 

ik het zeggen. 

  

O37 

En wat voor invloed heeft dat gehad op het 

toepassen van open communiceren met cliënten of 

familie? 

  

R37 

Ja uhhh. In het begin is het allemaal nog lastig 

geweest. Hé van ja maar misschien is het beter om 

…… Hij moet goed die medicijnen gaan innemen. 

De familie wil dat het heel goed gaat met zoon of 

dochter en die pillen vinden ze dan zo belangrijk. 

En door juist die open communicatie komen ze 

erachter dat het ook beter zou kunnen gaan zonder 

die pillen en als hij of zij meer mag leunen richting 

ons. Het is allemaal wat milder geworden. Het was 
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eerst zo die pillen dat is belangrijk, want dan gaat 

het goed. En er is meer openheid gekomen. Oh ja 

als we dit dan zouden gaan doen dan zou het 

kunnen zijn dat er medicatie nodig kunnen zijn. En 

dan zeg ik ook het zou zo kunnen zijn, ik weet het 

niet zeker, maar het is zeker de moeite waard om 

het te proberen. Mensen hebben te maken met ziek 

persoon. En wat best nog een stigma is, 

psychiatrie. Om daar in één keer weer een band te 

gaan opbouwen die eigenlijk heel eind was 

afgebroken. 

  O38 Ja de band met de familie of het netwerk. 

  

R38 

Ja en door ze er juist bij te betrekken en mensen op 

de hoogte te brengen hoe het gaat want daar gaat 

het in het begin om. In het begin is het ook nog 

lastig. Ze willen het eigenlijk niet weten. Een stukje 

angst om in die ellende mee getrokken te worden.  

  

O39 

In hoeverre ben jij zelf door training meer open 

gaan communiceren met de familie? 

  

R39 

Uhhh (stilte) Ik moet eerlijk zeggen dat is begonnen 

ook heel voorzichtig en dat begon dus eigenlijk 

telefonisch. Het is natuurlijk ook je stapt in één keer 

wel die wereld binnen van een familie. En goh bij de 

ene werkt een sms of een app het beste, want dan 

weten ze ook nog niet echt uit de woorden te 

komen. En bij de ander is het telefonisch en kon je 

al snel uitnodigen. Het is wel even een nieuwe 

manier. Je komt weer het leven binnen van. Een 

groter leven. 

  

O40 

Ja niet alleen de cliënt maar het hele netwerk er 

omheen. 

  

R40 

Dan merk je wel er zit nog zoveel… Het woord 

schaamte plopt in mij op. 

  O41 Bij de familie zit dat. 

  

R41 

Ja ja ja. Het is natuurlijk ook lastig. Mijn partner 

zegt wel eens het bloedt niet. Als iemand een 

bloedneus heeft dan zie je het. Maar als er hier van 

binnen iets zit dan zien anderen het niet. Maar door 

dat open te gooien en jezelf ook kwetsbaar op te 

stellen als hulpverlener. Ja dat. Want ja ik weet het 
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ook niet altijd. 

  

O42 

Ja je zegt je moet jezelf ook kwetsbaar opstellen. In 

hoeverre zijn er in de training nu ook echt 

voorbeelden gegeven van open communiceren hoe 

dat werkt? 

Oefeningen / 

onderdelen die 

meest geholpen 

bij toepassing 

(deelvraag 2) 

Doen van 

oefeningen met 

casus 

R42 

Uhhhh. (stilte) Ja dat is wel voor mij tijdens het 

doen van oefeningen… Want we hebben wel wat 

oefeningen gedaan waar we ook om gevraagd 

hebben. En toen merkte ik voor mezelf uhhh ja het 

kwetsbaar opstellen in de zin van uhhh ja dat ik ook 

sommige dingen ook niet wist. En dat dat naar 

boven is gekomen en dat we daar ook moeite mee 

hebben. We kennen de familie eigenlijk ook niet en 

dan ook open te communiceren. Je hebt al een 

beeld gevormd en dan pak ik weer even terug op 

die eerste casus een boze moeder die altijd fel aan 

de telefoon is. En als je dan zo’n mevrouw 

uitnodigt, kom nou eens koffie drinken dat je dan 

door dat je echt een beeld hebt van deze mevrouw 

dat je dan veel makkelijker open communiceert. 

  

O43 

En die casus van die mevrouw is ook gebruikt in de 

training? 

  R43 Ja ja. 

  

O44 

Nou zei je net we hebben ook om oefeningen 

gevraagd. Wat maakt dat jullie daar specifiek om 

hebben gevraagd in de training? 

Aansluiting bij 

praktijk 

deelnemer 

(deelvraag 2) 

Invoegen op 

doeners in de 

zorg 

R44 

Nou onze trainer vroeg op een gegeven moment 

wat hebben jullie nog nodig. En toen wilden we 

gewoon ook echt van ja uhhh. We hebben het over 

die casus. We hebben het over die cliënt. Maar we 

moeten het gaan doen. Eigenlijk hetgeen wat ik ook 

in het begin zei het doen; het toepassen. En toen 

heeft onze trainer ook gezegd stuur casussen in 

dan gaan we daarmee oefenen. 

  O45 En hoe is daar dan in de training mee geoefend? 

Rollenspel 

(deelvraag 4) 

Nut rollenspel: 

Weerstand 

tegen rollenspel 

Gebruik 

rollenspel R45 

Het probleem waar we tegenaan liepen. En dan 

gingen we een rollenspel doen. Maar dat is lastig 

want niet iedereen vind dat makkelijk om te doen. Ik 

vind dat wel leuk. Maar niet iedereen. 

En dat is misschien wel een interessante hoe zou je 
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dat zo laagdrempelig mogelijk kunnen toepassen in 

de training.  

  

O46 

Omdat niet iedereen het fijn vindt om een rollenspel 

te doen.  

  

R46 

Het is toch een stukje presenteren en jezelf ook 

kwetsbaar opstellen. 

  O47 In de training. Maar wel in een veilige omgeving. 

Rollenspel 

(deelvraag 4) 

Nut rollenspel: 

Weerstand 

tegen rollenspel R47 

Dat vind ik ook. En dat voelden wij ook wel. Maar in 

zo’n oefening merkte ik heel sterk dat mensen daar 

toch moeite mee hebben. 

  

O48 

En dan mag er nog meer nadruk op die veiligheid 

gelegd worden. 

Rollenspel 

(deelvraag 4) 

Veiligheid= 

voorwaarde 

R48 

Maar hoe doe je  dat. Dat is lastig. Zou je dan 

(stilte). Nee want je kunt slecht zeggen we starten 

daarmee. Het moet eerst heel veilig voelen om 

dingen te delen. En dan pas kun je er mee aan de 

slag. Ik vond het wel mooi. Dat deed onze trainer 

met kaarten. Dat vind ik geweldig om te doen. Die 

kaarten neerleggen of dan een kwaliteit van iemand 

noemen. Dat is ook stuk kwetsbaarheid dat ik iets 

pak en dan over jou vertel. Maar om zo’n casus uit 

te werken en dan in zo’n rollenspel. Dan moet 

iemand iets doen en zijn eigen kwetsbaarheid laten 

zien. En iedereen kijkt toe. Dat is het hé. 

  O49 Dat is denk ik wel wat mensen ervaren.  

Rollenspel 

(deelvraag 4) 

Nut rollenspel 

R49 

En het gekke is je zit gewoon met een team dat 

dagelijks met elkaar werkt. En toch is het gek dat je 

dan bang met om te falen, bang bent dat je het effe 

niet meer weet en zoekend naar de trainer van help 

effe. Het is eigenlijk helemaal niet erg want het is 

juist bedoeld om te leren van elkaar.  

  

O50 

Dat is het denk ik als je dat als trainer weet te 

brengen dat het bedoeld is om te leren. 

  

R50 

En toch merk je dat dat voor sommige mensen heel 

erg lastig is. En natuurlijk je wil… En ik hoef niet de 

beste te zijn, maar je wil wel laten dat je a) iets van 

de training hebt opgestoken maar b) dat je goed 

bent in hetgeen waar je voor staat. Toch… 

  

O51 

Dat wil je laten zien in de training. 

Even kijken. In hoeverre hebben jullie in de training 
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ook geleerd wat er fout kan gaan in de praktijk? 

 Op fouten 

gebaseerde 

voorbeelden 

gebruiken: 

Gebruikt in 

training R51 

Ja daar hebben we het wel over gehad. Stel dat je 

inderdaad niet verder komt (stilte). Ja dan volgens 

mij… Ik durf het eigenlijk niet precies zo te zeggen. 

Maar dan heb je gedaan wat je had kunnen doen. 

Als je niet verder komt dan lukt het gewoon niet. 

  O52 Zo is het in de training besproken. 

  

R52 

Dat is als je bij een familielid niet binnenkomt. Dan 

is dat zo. En dan focus je op hetgeen wat wel kan 

met de cliënt. Je gaat samen aan de slag. Ik kan 

me niet meer zo herinneren dat we dat echt 

specifiek gedaan hebben. 

  O53 Bijvoorbeeld juist een moeilijk gesprek oefenen. 

 Op fouten 

gebaseerde 

voorbeelden 

gebruiken: 

Gebruikt in 

training 

Eigen casussen 

R53 

Ja dat wel en met name het werken met die 

casussen. Maar we hebben niet echt … als het echt 

fout loopt. Wel van ik merk dat het nu geen zin 

heeft dit gesprek, zullen we op een andere keer 

terug komen. Dat is nog wel wat ze ons mee heeft 

gegeven tijdens de training. Voor nu werkt het niet, 

maar zullen we een andere afspraak maken. Dat je 

er wel op terugkomt. 

  O54 Ja dat je handvaten hebt voor zo’n moment. 

  

R54 

Het gaat nu niet, maar zullen we een andere 

afspraak maken. Wat vindt u fijn? Soms is het ook 

om rust in te bouwen, want dan heeft het nu geen 

zin. 

  

O55 

En wat heb je daar in de praktijk aan gehad? Aan 

die handvaten uit de training. 

 Realistisch en 

geen idealistisch 

beeld 

neerzetten 

R55 

Ik heb dat altijd wel voor mezelf gehad. Maar het is 

wel goed te horen dat het niet altijd hoeft te lukken. 

Want we zijn allemaal van het moet allemaal maar 

kunnen. Jawel dat vind ik ook heel fijn. Soms kan 

het ook niet. 

  

O56 

Ja (Stilte) Nou hadden jullie denk ik ook tijd tussen 

de trainingsdagen? 

  R56 Ja 

  O57 Wat is de invloed daarvan geweest? 

 Praktijkinterval: 

Ruimte voor R57 

Ja dat geeft je de ruimte om het toe te passen. Om 

het te laten bezinken. Tenminste zo werkt het voor 
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toepassing 

Nuttig voor 

bewustwording 

mij.  

  O58 Ja 

 Praktijkinterval: 

Ruimte voor 

toepassing R58 

Uhhhh En je kunt voorbereiden wanneer zal ik het 

eens in gaan zetten. Wanneer zal ik een uitnodiging 

doen naar de familie. 

  

O59 

Het geeft de tijd op het toe te passen. Hoeveel tijd 

zat er bij jullie ongeveer tussen? 

  

R59 

Dat weet ik niet meer. Dat durf ik niet meer te 

zeggen. 

  O60 Maar wel meer dan een paar dagen. 

  R60 Ja ja nee geen dagen eerder weken. 

  

O61 

Als je nou kijkt toen je de training ging volgen, in 

hoeverre sloot de training aan op de kennis en 

ervaring die je toen al in huis had? 

 Aansluiting op 

kennis en 

ervaring 

deelnemer:  

Goed 

R61 

Uhhhh Ja dat is een mooie. Want wat ik al eerder 

tegen jou zei. Ik ben altijd al wel van hé vertel 

eens….. Buiten dat ik die zin gebruikte. Uhhhh Ja 

het was voor mij echt toch wel een toevoeging op 

hetgeen hoe ik met de cliënt om ging en met familie 

omging. Dat had ik misschien aan begin moeten 

vertellen, maar ik kom uit de ouderenzorg. Heel 

veel jaren gewerkt met mensen met dementie. En 

daar speelde familie al heel grote rol, omdat de 

ouderen het niet meer konden onthouden. Voor mij 

was het al bijna gewoon om het netwerk erin te 

betrekken. Maar uhhh de cursus familiezorg heeft 

voor mij meer inzicht en voor mij een toevoeging 

gegeven dat voor mij de rollen in het gezin. Hoe dat 

dat speelde, hoe dat dat werkte, hoe belangrijk een 

rol was. De windowwatcher en noem het maar op. 

Dat is voor echt een eye opener geweest in deze 

cursus. 

  

O62 

En hoe heeft nu het feit dat het zo goed aansloot bij 

jouw kennis en ervaring, die je al had, geholpen bij 

het toepassen van open communicatie? 

 Effect van 

goede 

aansluiting: R62 

Ja het anders kijken naar het netwerk, omdat het 

voor mij duidelijk werd zo waren die rollen. 

Misschien moet ik wel zeggen dat het veroordelen 
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Anders kijken 

naar netwerk en 

rollen 

Minder oordelen 

eraf is. 

  O63 Oké. 

  

R63 

Dat denk ik dat dat het is. Ik ben ook de koningin 

niet. Ja dat doe je toch niet. Je bent toch de 

moeder. Kom op. Maar daar ligt zoveel onder. 

  

O64 

Ja ja. En dat stukje bewustzijn komt wel door de 

training. 

 Invloed eigen 

privésituatie:  

Bewustwording 

van eigen 

situatie of 

proces 

R64 

Zeker nog meer de training. Ik was al wel zo. En dat 

heeft die NLP mij ook al gebracht. Dit heeft toch 

nog toegevoegd om meer te kijken in de keuken 

van het gezin en de rollen in het gezin. En 

misschien ook wel door mijn eigen proces. Want 

dat is bij mij ook nog boven gekomen. Hoe was 

inderdaad mijn eigen rol. Ik was die 

windowwatcher, want anders benoem ik die ook 

niet zo sterk. En dat je denkt ja zo werkt dat ook. 

Mijn eigen inzichten in mijn gezinssituatie van kinds 

af aan. Ik denk ja natuurlijk dat klopt. Dus door er 

achter te komen hoe het bij jezelf zit, begrijp je ook 

waarom diegene ook zo doet zoals hij doet. 

  

O65 

Het stuk eigen proces wat dan speelt. 

Wat zou in de training meer hebben kunnen helpen 

om open communiceren toe te passen in de 

praktijk? 

Meer aandacht 

voor eigen 

proces in 

training 

(deelvraag 4) 

 

R65 

(Stilte) Misschien daar meer aandacht voor. Zou dat 

kunnen? 

  O66 Voor? 

Meer aandacht 

voor eigen 

proces in 

training 

(deelvraag 4) 

 

R66 

Voor het eigen proces. Dat zou misschien… Ja 

voor mij.. Voor mij gaf dat ook wel een heel erg 

groot inzicht van goh inderdaad ik was die 

afwachtende.  

  

O67 

Ja ja. En hoe zou je dat dan in de training willen 

zien? 
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Meer aandacht 

voor eigen 

proces in 

training 

(deelvraag 4) 

 

R67 

Misschien juist in het begin zo van hé hoe was dat 

voor jou. Ja maar je raakt misschien ook wel heel 

gevoelige snaren. Want ja ik ben heel erg open. Ik 

durf gerust in mijn eigen keuken te kijken en in mijn 

verleden en te vertellen wat het mij gedaan heeft. 

Maar een ander kan weer heel erg geraakt worden. 

Dus daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Ik ken 

mensen die niet graag terug willen gaan naar het 

verleden omdat daar heel gevoelig stuk ligt. Voor 

mij werkt het want ik ben zo open als een deur. 

  

O68 

Ja dus je zegt het zou heel mooi zijn als dat kan in 

de training, maar je moet dan wel kijken of iemand 

het aan kan. 

Meer aandacht 

voor eigen 

proces in 

training 

(deelvraag 4) 

Veiligheid = 

voorwaarde 

R68 

Of het veilig is.  

  

O69 

Dat kan natuurlijk wel. Je hoeft mensen niet te 

dwingen. Ze kunnen zelf bepalen hoe ver ze 

teruggaan. 

Meer aandacht 

voor eigen 

proces in 

training 

(deelvraag 4) 

 

R69 

Ik realiseer me zelf ook ineens in de training er is 

wel aandacht voor geweest. Ik herinner me ook nog 

wel dat één collega ook heel erg emotioneel werd. 

Misschien is het daarom ook wel dat we verder zijn 

gegaan. Dat weet ik niet. 

  

O70 

Je kan dat nooit voorkomen met dit onderwerp.  

Dus dat zou er nog meer in mogen zitten. Het eigen 

proces. 

  R70 Ja voor mij wel.  

  O71 Dat je daarmee oefent en over praat met elkaar. 

Meer aandacht 

voor eigen 

proces in 

training 

(deelvraag 4) 

Theorie gaat 

dan leven 

R71 

Ja dan gaat het echt leven. Dat het iets van jou is. 

Voor mij werkt het dan zo dat ik het ook veel beter 

snap. 

  

O72 

Oké dat je het eerst op jezelf toepast voordat je het 

bij cliënt toepast. Eerst zelf het ondergaan. 

  

R72 

Ik zie nou zelf hoe belangrijk ervaringsdeskundigen 

zijn. Voor ons een toevoeging in het team. Maar 
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zeker voor de cliënt. Omdat ze weten dat ze over 

hetzelfde praten. Ieder op zijn eigen manier maar 

hé vertel eens hoe was dat voor jou. Doet 

misschien even niks aan dit interview af, maar uhhh 

als ik naar mezelf kijk… Ik …. Ondertussen is dat 

twintig jaar geleden heb ik een dochter verloren. En 

uit die ervaring kan ik mensen helpen en zeggen ik 

snap het. Dus dat ik bedoel ik er eigenlijk mee te 

zeggen als je bij jezelf gaat zoeken dan kun je het 

veel makkelijker begrijpen. Snap je? 

  

O73 

Ja snap wat je bedoelt, als je het zelf ondergaat. 

Als we kijken naar motivatie. Wat motiveert jou om 

open te communiceren? 

 Autonome 

motivatie 

R73 

Zo dat is een hele mooie vraag. Uhhhh wat 

motiveert mij? Het bekijken, het belichten uhhh. Alle 

kanten belichten van het netwerk van de cliënt dat 

motiveert mij. En mensen te laten vertellen zonder 

het in te vullen. Dat motiveert mij.  

  

O74 

Ja ja echt van binnen uit. 

Want wat is effect van als je hier beloond zou 

worden met een promotie of zo als je heel goed de 

training toepast? 

 Gecontroleerde 

motivatie: 

Niet 

R74 

Nee ik hoef daar geen beloning voor. Nou uhhhh 

niet om het geld. Maar als ik uhhhh het de helft van 

mijn baan mocht zijn als ik echt familiezorg zou 

mogen doen. Nou ik voel het zelfs dan word ik de 

gelukkigste mens van heel de wereld. 

  O75 Ja dus als het je functie inhoud zou veranderen. 

 Autonome 

motivatie: 

Nodig om echt 

contact te 

maken 

(verbinding) 

R75 

En als ik opstellingen zou mogen doen. Echt 

geweldig. Dat motiveert mij wel. Want dat kan met 

geld niet. Omdat ik het zelf heel erg belangrijk vind. 

Maar ik zie ook dat het mensen veel dichter bij 

elkaar brengt. Dat die verbinding er weer komt. Dat 

mensen weer naar hun eigen kind, oom of tante 

durven te gaan.  

  

O76 

En dat zijn allemaal de resultaten ervan en dat 

motiveert je. 

  R76 Zeker zeker. 

  

O77 

Als je dan terug kijkt naar de training. Welke 

onderdelen in de training hebben je het meest 
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gemotiveerd? 

Motiverende 

oefeningen en 

onderdelen in 

training 

(deelvraag 3) 

Training als 

totaalplaatje 

heeft geholpen 

R77 

(stilte) Ja. Het communiceren waar we het over 

hebben gehad. Ik kan geen specifieke onderdelen 

noemen. Het is voor mij echt de hele training 

geweest. Hij mocht van mij nog veel langer duren. 

  O78 Ja 

  R78 Ja 

  

O79 

Ja stel dat de training nog paar dagen langer zou 

duren wat er dan in de dagen mogen zitten? 

Meer oefenen in 

de training 

(deelvraag 4) 

Toepassen met 

team 

R79 

Door te oefenen. Door het toe te passen met het 

team. Met de mensen die dezelfde drive voelen als 

ik voel. Je raakt nooit uit geleerd op dit stuk. 

  O80 Dus nog meer doen. 

Meer oefenen in 

de training 

(deelvraag 4) 

Toepassen 

theorie 

/methode 

 

Terugkomdagen 

R80 

Ja nog meer doen. Het doen is voor mij het 

allerbelangrijkste.  

En ook een terugkomdag of zoiets. Dan zou het wel 

mooi zijn dat je een soort blok maakt in plaats van 

één terugkomdag. Hé wat hebben we er met z’n 

allen van geleerd en zouden we met z’n allen als 

team… En wie heeft daar meer kwaliteiten in. En 

niet om die kwaliteiten te benoemen, maar meer 

van wat is dat dan voor jou. 

  

O81 

Wat bedoel je met dat je er een soort blok van 

maakt? 

 Terugkomdagen 

R81 

Dat je bij wijze van spreken twee dagen achter 

elkaar doet. Anders is het zo vluchtig dan. Daar zou 

ik voor kiezen.  

  O82 En moet daar dan nog tijd tussen zitten? 

 Terugkomdagen 

R82 

Nee gewoon aansluitend. En dan in groepjes of 

noem nog eens een casus; hier willen we mee aan 

de slag. Voor mij is het om het toepassen en wat 

hebben we er dan van geleerd. Dat zou voor mij 

wel werken denk ik. 

  

O83 

En hoe lang na de training zou dat dan ongeveer 

moeten zijn? 

 Terugkomdagen 

R83 

Ik zou dat eens gewoon een jaar na die training 

doen. 

  

O84 

Dus een jaar na de training zodat je jaar de tijd hebt 

om toe te passen. 
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R84 

Wat is er blijven hangen en wat heb ik nog nodig of 

ik wil juist daarvoor of voor die opstelling extra 

aandacht vragen. 

  

O85 

Even kijken. (Stilte) Hoe vaak gebruik je het 

geleerde over open communicatie in de praktijk? 

Toepassing 

open 

communicatie: 

Hoe vaak? 

(deelvraag 1) 

Dagelijks 

R85 

Ja ik kan gerust zeggen dagelijks. 

  O86 Hm hm 

Toepassing 

open 

communicatie: 

Hoe vaak? 

(deelvraag 1) 

Dagelijks 

R86 

Ja het is omdat het voor mij zo boeiend, 

vanzelfsprekend is en erg aansluit op mij als 

persoon uhhh is het in mijn systeem gekomen zeg 

maar en het kan er niet meer uit. Dus wordt het een 

automatisme dat je het toepast.  

  O87 En dat doe je dagelijks en gaat bijna onbewust. 

Toepassing 

open 

communicatie: 

Hoe vaak? 

(deelvraag 1) 

Dagelijks 

R87 

Ja bijna onbewust. Dan zijn er natuurlijk nog 

genoeg dingen die je aan kunt leren of die ik 

vergeten ben die op dat moment nog niet bij me 

pasten. Dat weet ik niet. Ja ja ik denk dat het zit in 

mijn systeem en dat kan er niet uit. En ik wil het er 

ook niet uit. 

  

O88 

Dat is alleen maar mooi toch. 

Hoe goed vind je zelf dat je het geleerde hebt 

kunnen toepassen? 

Toepassing 

open 

communicatie: 

Hoe goed? 

(deelvraag 1) 

Kan altijd nog 

beter (blijf leren) 

R88 

(Stilte) Hoe goed vind ik zelf dat ik het kan 

toepassen? Oh god toch. Hoe goed vind ik zelf….. 

Het is eigenlijk net wat ik zeg dat er altijd nog te 

leren is en dat er altijd nog toevoegingen zijn. Dat 

er altijd nieuwe invalshoeken zijn die we nog niet 

belicht hebben. 

  

O89 

Maar het is al wel een automatisme geworden. Wat 

dat betreft gaat het al heel goed. 

  R89 Ja ja. 

  O90 Maar je zegt ik houd niet op met leren. 

Toepassing 

open 

communicatie: 

Hoe goed? 

Kan altijd nog 

beter (blijf leren) 

R90 

Ik hoop dat als ik tachtig word, als ik dat mag 

worden, ik nog steeds mag leren. Ik leer ook weer 

van jou. Jij maakt me ook weer wakker. 
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(deelvraag 1) 

  

O91 

Oké zo leer je van cliënten en van het netwerk 

waarschijnlijk. 

  R91 Ja altijd. 

  

O92 

De theorie die in de training werd besproken wat 

was daar het nut van? 

 Theorie nuttig 

en nodig 

R92 

Nou ja de theorie.. Voor mij wat ik al zei uhhhh het 

inzicht van hoe de rollen zijn ontstaan en die een 

naam hebben gekregen en uhhh de stijlen van 

communiceren. Het is wel belangrijk om het te 

belichten en het erover te hebben. 

  O93 Dat heb je wel nodig. 

 Theorie nuttig 

en nodig 

R93 

Ja voor mij wel zeker. Ook als is dat niet het fijnste 

gedeelte van de training, want ik ben van het doen. 

Maar je hebt het wel nodig; zeker nodig. Ik vond het 

ook goed en helder uitgelegd. Het waren niet te 

grote blokken theorie. Dat vind ik ook wel fijn.  

  

O94 

En wat vind je van de formulering van de 

grondslagen? 

  

R94 

Ja oh ja ook al zo één. Het zijn hele mooie 

nadenkers zeg maar. Voor mij ook een waarheid. 

Ja, want zo is het. 

  O95 Niet te moeilijk geformuleerd. 

  R95 Nee voor mij niet. 

  

O96 

Ja, wie of wat stel je centraal in de communicatie 

over de zorg? 

  

R96 

De cliënt met zijn netwerk punt. Maar die cliënt is 

voor mij het aller allerbelangrijkste. Maar daar hoort 

het netwerk voortaan bij. En voorheen was het echt 

dat de cliënt veel meer alleen stond. En wij als 

hulpverlener en daar schaar ik me zeker onder 

want ik kom uit de zorg en ik ben zorg en ik wil 

graag zorgen dus ik wil ook graag overnemen. Ik 

was als je het over “te” hebt ik was te 

beschermend. En nu is dat meer open en is die 

verbinding vanuit die familie veel belangrijker. Dat is 

een omslag. Dat is ook een omslag in mezelf 

geweest.   

  

O97 

Ja oké op die manier. 

Even kijken wat vond je van het gebruik van 
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filmfragmenten in de training? 

 Filmgebruik: 

voordelen 

 Illustratie  

 theorie  

 ondersteunend) R97 

Ja heel goed. Alleen maar extra toevoeging. Ja 

heel goed. Het werd alleen maar duidelijker. Het 

heeft dan echt beeld dus. En ik ben heel erg visueel 

ingesteld en voor mij helpt het. 

  O98 Ja dan kan het de theorie ondersteunen. 

  R98 Ja absoluut. 

  

O99 

Ja dan heb ik eigenlijk nog maar één vraag. Welke 

belemmeringen ervaar je nog om open te 

communiceren? 

Belemmeringen 

om open te 

communiceren 

(deelvraag 1) 

Geen 

R99 

Tijd. Open communiceren niet zo zeer. Maar het 

toepassen van familiezorg. Wat ik nog meer zou 

willen is tijd. Op het moment te veel andere zaken 

die ook heel belangrijk zijn die meespelen. We zijn 

bezig met een nieuw zorgsysteem Plancare 2, 

resultaatsturing uhhh heel veel neventaken die erbij 

zijn gekomen in mijn werk wat bijna als een tweede 

baan voelt. Er zit gruwelijk veel druk op. Ik heb 

bijvoorbeeld vrijwilligers onder mij gekregen. Dat 

vind ik geweldig stuk want dat is extra toevoeging 

voor het netwerk. Maar het is bijna een baan erbij. 

Er is heel veel weggevallen voor de cliënt, zoals 

daginvulling. Gemeenten willen zien waar besteed 

je tijd aan. Het moet allemaal geregistreerd worden. 

  

O100 

De tijd er voor hebben. En wat je in begin ook zei 

over de werkdruk.  

  

R100 

Ja dat is zo zonde. Want ik denk als we hier meer 

op focussen dat we ook heel veel resultaat boeken.  

  O101 Hm hm 

  R101 Maar dat heeft tijd nodig.  

  

O102 

Ja dat is overal in de zorg een groot probleem 

gezien de eisen die nu gesteld worden.  

Oké dat was mijn laatste vraag dan wil ik jou 

bedanken voor de medewerking aan het interview. 



68 
 

Bijlage 6: Codelijst 
In onderstaande codelijst worden de gebruikte hoofdcodes en subcodes weergegeven die het 

resultaat zijn van het open coderen. Onderscheid tussen hoofd- en subcodes is weergegeven door 

inspringen van de tekstregels. 

Wanneer getraind 

1,5 jaar geleden 

2 jaar geleden 

3 jaar geleden  

4 jaar geleden 

Groepsgrootte 

Twee deelnemers 

10-15 personen 

Ongeveer 20 personen 

Weet niet meer 

Kennismakingsoefening kaarten 

Grondslagen 

Teamtraining i.p.v. gemixte groep 

Bewustwording 

Genogram(oefening) 

Zorgtriade 

Abstracte theorie 

Mening over werkboek 

Werkboek te theoretisch/wetenschappelijk 

Vertaalslag en verbinding naar eigen werk nodig 

Links naar zelftesten toevoegen (onderhandelingstijlen, conflicthantering) 

Rollenspel 

Vertaalslag naar praktijk nodig 

Meedenken hoe je in praktijk er vorm aan kan geven 

Op verschillende niveaus: individu, team en familie 

Gebruik werkboek verdieping 

Werkboek was er nog niet 

Werkboek is laagdrempelig 

Ben niet van de theorie 

Aansluiting bij praktijk deelnemer (deelvraag 2) 

Filmfragment afgestemd op eigen praktijk 

Eigen verhaal meenemen 

Zichzelf herkennen in wat zij in training zien 

Aansluiting bij rol en functie medewerker:  

Goed 

Kan beter 

Maatwerktraining nodig 

Maatwerktraining gevolgd: heel leerzaam en interessant 

Model methode familiezorg niet 1 op 1 te kopiëren naar onze praktijk 

Invoegen op werkveld deelnemer 

Situaties uit praktijk deelnemer gebruiken 
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Effect van goede aansluiting 

Besef dat je dingen beter bespreekbaar kunt maken 

In staat tot helikopterview 

Eigen film Amarant 

Bewustwording effect non verbale communicatie 

Filmgebruik: voordelen 

Toegankelijk 

Illustratie theorie (ondersteunend) 

Soms heel duidelijk 

Waardevol 

Filmgebruik: nadelen 

Film is niet de eigen praktijk  

Soms lastig te herkennen 

Oefenen met open vragen 

Voorbeeldvragen: wat maakt dat..., wat betekent dat voor..., wat doet dat dan met jou..., 
hoe voelt dat…? etc. 

Eigen casussen 

Terugkomdag 

Kalenderscholing versus teamtraining 

Autonome motivatie 

Gemotiveerd door resultaat open communicatie 

Open communicatie beste manier om dingen boven tafel te krijgen 

Nodig om echt contact te maken 

Gecontroleerde motivatie 

Niet 

Tevreden over toepassing 

Bewustwordingsproces 

Tijd nodig om het echt te begrijpen 

Herkennen is het begin 

Bewustwording van wat ik al deed (open communiceren) 

Bewustwordig vanuit de grondslagen 

Filmfragment afgestemd op eigen praktijk 

Team trainen 

Vaardigheden trainen 

Werken met genogram 

Onderscheid feiten en meningen verduidelijken 

Feedback tijdens training 

Aansluiting trainer bij groep (deelvraag 2) 

Goed invoegen en aansluiten bij groep 

Begrip trainer voor haalbaarheid 

Verwachtingen uitspreken 

Invoegen op degenen die training volgen 

Aansluiting op eigen werk (goed) 

Aansluiting op kennis en ervaring deelnemer 

Nul ervaring met familiezorg 

Volledig 



70 
 

Beter bespreekbaar maken 

Oefenen met open communiceren vaster in programma 

Voorbeelden werken verhelderend 

Trainen in LSD 

Te weinig oefening in probleemoplossing 

Confronteren met gedrag in training 

Trainer ook coachend 

Teamtraining biedt feedback- mogelijkheid op werkplek 

Oefenen op teamniveau 

Insteek training op casusniveau 

Praktijkinterval 

Nuttig voor bewustwording 

Dingen in praktijk brengen en mee terug nemen naar training 

ABC-schema als hulpmiddel 

Nieuwe termen verwarrend  

Aansluiten bij taal organisatie (deelvraag 3) 

Gebruik bestaand middel organisatie i.p.v. genogram 

Op zoek naar ander woord voor grondslag 

Filmfragmenten goede interventie 

Teamtraining levert meer op 

Teamtraining investering op lange termijn 

Oefenen in de training en elkaar tips en tops geven 

Motiverende oefeningen en onderdelen in training (deelvraag 3) 

ABC-schema  

Zorgtriade 

Grondslagen bijv. "integer contact is de bal spelen en niet de man" 

Herkenning van situaties en dingen bij mezelf 

Veiligheid die trainer bood 

Invloed ouders of mantelzorgers in groep 

Theorie in training niet nuttig op de werkvloer 

Voorbeelden in boek sluiten niet aan bij doelgroep 

Oneerlijkheid en politieke spelletjes belemmerend 

Communicatievaardigheden leren en oefenen (deelvraag 4) 

Gesprekstechnieken en onderhandelingstechnieken leren 

Feedback geven en ontvangen leren 

Basiscommunicatievaardigheden één van de voorwaarden 

Feedback geven en ontvangen in de training (aan elkaar) (deelvraag 4) 

Toepassing open communicatie: Hoe vaak? (deelvraag 1) 

Heel vaak (dagelijks, vanzelfsprekend) 

Vaak 

Toepassing open communicatie: Hoe goed? (deelvraag 1) 

Goed 

Goed dat zeg ik niet van mezelf 

Iets moois opgeleverd 

Teamtraining i.p.v. gemixte groep (deelvraag 4) 

Scholing op teamniveau 
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Meer oefenen in de training (deelvraag 4) 

Vaardigheden oefenen 

Het was gewoon heel veel luisteren 

Actief met elkaar met de lesstof werken 

Meer oefenen met genogram 

Praktijkvoorbeelden gebruiken (deelvraag 4) 

Trainen in LSD (deelvraag 4) 

Reflecteren op oplossingen voor potentiële belemmeringen (deelvraag 4) 

Confronteren met gedrag in training (deelvraag 4) 

Praktijk-intervallen tussen trainingsdagen (deelvraag 4) 

Gebruik casussen (deelvraag 4) 

Training is trigger en leidt als eerste tot bewustwording (deelvraag 1) 

Filmfragmenten voor begripsverheldering (deelvraag 4) 

Negatieve invloed theorie (deelvraag 2) 

Belemmeringen om open te communiceren (deelvraag 1) 

Ander die niet luistert 

Beperkingen van systeem van professionals 

Weerstand ervaren en geen samenwerking met andere professionals 

Mensen die niet eerlijk zijn 

Twee partijen nodig voor open en eerlijke communicatie 

Zorgtriade leidt tot bewustwording 

Gemist in training 

Gesprekstechnieken gemist 

Vaardigheden trainen 

Niks gemist in training 

Niks nieuws 

Gebruik werkboek verdieping als trainer 

Elk team één werkboek 

Oefeningen zijn helpend 

Training zit niet meer in mijn hoofd 

Voorbeeldgedrag trainer 

Voorbeelden moeilijke gesprekken 

Manager en agoog belangrijk in borging  

Term familiezorg 

Grondslagen versimpelen 

Lange zit 

Nut rollenspel 

Weerstand tegen rollenspel 

Rollenspel gaf inzichten van nut voor praktijk 

Dat je je erin in leeft 

Veel mensen erg zenuwwachtig (staat leren in de weg) 

Gebruik rollenspel 

Zo echt mogelijk spelen 

Vrijwillig meedoen 

Leren van elkaar 

Oefenen in subgroepjes (deelvraag 4) 
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Rollenspel (deelvraag 4) 

Veiligheid = voorwaarde 

Nuttige training voor mijn werk 

Teamtraining: voordelen 

Als team methode veel beter inzetten 

Bewustwording dat team ook systeem is 

Prioriteitenstelling op teamniveau 

Eigen casussen en verhalen (herkenbaarheid) 

Ontdekken elkaars sterke punten 

Elkaar om advies kunnen vragen 

Aansluiting op cultuur, samenwerking en zelfstandigheid team 

Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen 

Fijn met hele team. Je kunt er niet zomaar uit. 

Familie-effect 

Uniformiteit in toepassing 

Werken met grondslagen 

Opdracht om één grondslag uit te werken 

Oefeningen / onderdelen die meest geholpen bij toepassing (deelvraag 2) 

Grondslagen en grondslagenanalyse 

Grondslag: "integer contact is de bal spelen en niet de man" 

Werken met genogram en zeven thema's 

Communicatie rondom zorgtriade 

Theorie in praktijk toetsen en uitproberen 

Spel met die kaarten 

Training als totaalplaatje heeft geholpen 

Coaching on the job in aanvulling op training (learning by doing) 

Iets specifieks noemen is lastig 

Weet niet precies, omdat training zo lang geleden is 

Invloed eigen privésituatie 

Bent al mantelzorger of ziet dat in toekomst 

Bewustwording van je eigen situatie 

Verdiepingsthema's in bijlage werkboek  

Insteek werkboek vanuit "ik als professional" en "ik als mantelzorger"  

Invloed trainer 

Geconfronteerd met praktijkvoorbeelden  

Hield ons een spiegel voor 

Klik met de trainer 

Heeft erkenning gegeven 

Toepassing open communicatie heeft positieve gevolgen 

Op fouten gebaseerde voorbeelden gebruiken 

Realistische en geen idealistisch beeld neerzetten 

Leren omgaan met lastige situaties (oneerlijkheid, andere belangen) 

Niet nodig (zelden dat ik mis communiceer) 

Toepassing en borging na de training als team 

Ondersteuning manager en gedragsdeskundige in borging 

Voorbeeldgedrag manager 
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Borging 

Casusbespreking vanuit intervisiemethode: heel waardevol 

Huiswerk 

Praktijkopdracht team: grondslag van de week 

Invloed andere factoren in training (deelvraag 2) 

Sparren met collega 

Intervisiebijeenkomsten met trainer 

Meer aandacht in de training voor samenwerking met andere professionals 

Drie dagen training te weinig 

Interventies voor verbetering training (deelvraag 4) 

Transactionele analyse in theorie verwerken 

Doeners in de zorg 
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Bijlage 7: Boomstructuur  
In het eerste concept van de boomstructuur zijn de losse codes, die resulteren uit de exploratiefase, 

gegroepeerd onder de topics en sub topics uit de codelijst. Het eerste concept van de codeboom 

wordt niet volledig (inclusief verwijzingen naar respondentregels in de transcripten) als bijlage aan dit 

rapport toegevoegd, omdat het een tussenversie betreft. Hieronder wordt de boomstructuur van codes 

gerangschikt naar topics en sub topics weergegeven. Deze boomstructuur vormt het startpunt voor de 

vervolgstappen in het axiaal coderen. 

De (sub)topics uit de topiclijst worden getoond in vetgedrukte tekst. Onderscheid tussen hoofd- en sub 

codes is weergegeven via het inspringen van de tekstregels. 

Achtergrondinformatie 

Geslacht 

Organisatie 

Wanneer getraind 

1,5 jaar geleden 

2 jaar geleden 

3 jaar geleden  

4 jaar geleden 

5 jaar geleden 

Groepsgrootte 

Twee deelnemers 

10-15 personen 

Ongeveer 20 personen 

Weet niet meer 

Opleidingsniveau deelnemers training binnen onze organisatie 

Meeste medewerkers HBO-niveau (RIBW) 

Varieert van Niveau 2 tot en met niveau 4 (De Wever) 

Varieert van Niveau 3 tot en met niveau 5 (Amarant) 

Mate van toepassing (deelvraag 1) 

In eerste instantie is het een bewustwordingsproces 

Tijd nodig om het echt te begrijpen 

Herkennen is het begin 

Bewustwording van wat ik al deed (open communiceren) 

Bewustwording vanuit de grondslagen 

Bewustwording vanuit zorgtriade 

Omslag in het denken 

Training is trigger en leidt als eerste tot bewustwording 

Bewustwording effect non verbale communicatie 

Toepassing open communicatie: Hoe vaak? (deelvraag 1) 

Heel vaak (dagelijks, vanzelfsprekend, automatisme) 

Vaak/regelmatig 

Bewust wanneer ik weet dat ik lastig gesprek krijg 

Toepassing open communicatie: Hoe goed? (deelvraag 1) 

Heel goed 

Goed (of tevreden)  
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Kan altijd nog beter (blijf leren) 

Probeer het elke dag, maar het is lastig 

Goed dat zeg ik niet van mezelf 

Iets moois opgeleverd 

Belemmeringen om open te communiceren (deelvraag 1) 

Ander die niet luistert 

Beperkingen van systeem van professionals 

Weerstand ervaren en geen samenwerking met andere professionals 

Mensen die niet eerlijk zijn 

Politieke spelletjes 

Eerdere ervaringen met die persoon 

Twee partijen nodig voor open en eerlijke communicatie 

Toestemming cliënt nodig 

Eigen onzekerheid 

Privacy 

Hiërarchie in zorgorganisatie en hiërarchie als schuilplek 

Geen   

Factoren in trainingsontwerp en -uitvoering van invloed op transfer (deelvraag 2) 

Realistische trainingsinhoud en -omgeving 

Aansluiting bij praktijk deelnemer (deelvraag 2) 

Invoegen op "doeners in de zorg" 

Filmfragment afgestemd op eigen praktijk 

Eigen verhaal/ervaringen meenemen 

Zichzelf herkennen in wat zij in training zien 

Professionele grens onduidelijk 

Aansluiting bij rol en functie deelnemer:  

Goed 

Kan beter 

Maatwerktraining nodig 

Maatwerktraining gevolgd: heel leerzaam en interessant 

Model methode familiezorg niet 1 op 1 te kopiëren naar onze praktijk 

Invoegen op werkveld deelnemer 

Situaties uit praktijk deelnemer gebruiken 

Nieuwe termen en middelen lastig voor deelnemer 

Gebruik bestaand middel organisatie (i.p.v. bijv. het genogram) 

Te hoog abstractieniveau voor onze medewerkers 

Aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen (participatiemaatschappij, afschalen zorg) 

Participatiemaatschappij en afschalen zorg 

Kanteling in WMO, eigen kracht en eigen regie van de cliënt/bewoner en familie 

Effect van goede aansluiting 

Besef dat je dingen beter bespreekbaar kunt maken 

In staat tot helikopterview 

Minder oordelen 

Anders kijken naar netwerk en rollen 

Vertaalslag naar praktijk nodig 

Meedenken hoe je er in praktijk vorm aan kan geven 
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Op verschillende niveaus: individu, team en familie 

Zorgtriade is praktisch hulpmiddel 

Abstracte theorie vertalen naar praktijk 

Nut van theorie in training 

Theorie in training niet nuttig op de werkvloer 

Theorie nuttig en nodig 

Te abstract voor de werkvloer 

Versimpeling grondslagen nodig 

Gedragsmodellering 

Foutenmanagement 

Op fouten gebaseerde voorbeelden gebruiken 

Realistisch en geen idealistisch beeld neerzetten 

Leren omgaan met lastige situaties (oneerlijkheid, andere belangen) 

Gebruikt in de training 

Mag meer in de training 

Met eigen casussen 

Met rollenspel 

Niet nodig (zelden dat ik mis communiceer; praktijk toch altijd anders) 

Voorbeelden moeilijke gesprekken 

Transfer ontwerp 

Oefeningen / onderdelen die meest geholpen bij toepassing (deelvraag 2) 

Grondslagen en ABC schema grondslagenanalyse 

Grondslag: "integer contact is de bal spelen en niet de man" 

Werken met genogram en zeven thema's 

Communicatie rondom zorgtriade 

Theorie in praktijk toetsen en uitproberen 

Spel met die kaarten 

Training als totaalplaatje heeft geholpen 

Coaching on the job in aanvulling op training (learning by doing) 

Doen van oefeningen (bijvoorbeeld met casus) 

Rollenspel 

Bespreken van je eigen gezin van herkomst in training 

Met eigen team vertrouwder 

Ervaringen delen 

Iets specifieks noemen is lastig 

Weet niet precies, omdat training zo lang geleden is 

Trainer 

Aansluiting trainer bij groep (deelvraag 2) 

Goed invoegen en aansluiten bij groep (taal organisatie) 

Begrip trainer voor haalbaarheid 

Verwachtingen uitspreken 

Invloed trainer (deelvraag 2) 

Geconfronteerd met praktijkvoorbeelden  

Theorie praktisch maken met voorbeelden 

Spiegel voorhouden (confronteren met gedrag) 

Klik met de trainer 
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Heeft erkenning gegeven 

Vertelde boeiend 

Enthousiasme en bevlogenheid 

Voorbeeldgedrag trainer 

Teamtraining 

Teamtraining: voordelen (deelvraag 2) 

Als team methode veel beter inzetten 

Bewustwording dat team ook systeem is 

Teamtraining biedt feedback- mogelijkheid op werkplek 

Oefenen op teamniveau 

Prioriteitenstelling / afspraken maken op teamniveau 

Eigen casussen en verhalen (herkenbaarheid) 

Ontdekken elkaars sterke punten 

Elkaar om advies kunnen vragen/sparren 

Aansluiting op cultuur, samenwerking en zelfstandigheid team 

Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen 

Draagvlak (doet het echt samen) 

Fijn met hele team. Je kunt er niet zomaar uit. 

Familie-effect 

Met eigen team is vertrouwder 

Uniformiteit in toepassing 

Met team anders naar ouder gaan kijken 

Teamtraining levert meer op 

Teamtraining investering op lange termijn 

Teamtraining i.p.v. gemixte groep 

Werkboek 

Mening over werkboek 

Werkboek te theoretisch/wetenschappelijk 

Vertaalslag en verbinding naar eigen werk nodig 

Te veel tekst 

Goed hulpmiddel 

Weet niet meer 

Verbetering werkboek 

Links naar zelftesten toevoegen (onderhandelingstijlen, conflicthantering) 

Maatwerk werkboek waarin je verschillende casussen kan invoegen  

Per thema een pakkende zin (kernwoorden) 

Gebruik werkboek verdieping 

Werkboek was er nog niet 

Werkboek is laagdrempelig 

Ben niet van de theorie 

Als naslagwerk 

Elk team één werkboek (naslagwerk) 

Gebruik werkboek verdieping als trainer 

Oefeningen zijn helpend 

Gebruik het af en toe  

Verdiepingsthema's in bijlage werkboek  
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Invloed eigen privésituatie op eigen proces en groepsdynamiek 

Bent al mantelzorger of ziet dat in toekomst 

Bewustwording van je eigen situatie of proces 

Leidt tot rolverwarring (zelf onderdeel van gezin versus zorgprofessional) 

Eigen genogram laten tekenen 

Invloed andere factoren  

Sparren met collega 

Intervisiebijeenkomsten met trainer 

Meer aandacht in de training nodig voor samenwerking met andere professionals 

Motivatie (deelvraag 3) 

Autonome motivatie 

Gemotiveerd door resultaat open communicatie 

Eerlijker gesprek door open communicatie 

Open communicatie is meest respectvol 

Meer vertrouwen wint door open communicatie 

Alle kanten van netwerk belichten 

Open communicatie beste manier om dingen boven tafel te krijgen 

Veel meer oplevert in de relatie (voor beide partijen) 

Dat het resultaat oplevert voor de cliënt (kwaliteit van zorg) 

Nodig om echt contact te maken (verbinding aan te gaan) 

Gecontroleerde motivatie 

Complimenten (ter bevestiging dat ik het goed doe) 

Niet 

Factoren van invloed op motivatie voor transfer (deelvraag 3) 

Praktisch nut van training 

Nuttige training voor mijn werk 

Invloed trainer    

Enthousiaste trainer werkt motiverend 

Andere factoren 

Motiverende oefeningen en onderdelen in training  

ABC-schema  

Communicatie rondom zorgtriade (check verwachtingen) 

Grondslagen bijv. "integer contact is de bal spelen en niet de man" 

Herkenning van situaties en dingen bij mezelf 

Veiligheid die trainer bood 

Voorbeeldzin "Vertel eens….."  

Casussen inbrengen 

Training als totaalplaatje heeft geholpen 

Transferbevorderende trainingsinterventies (deelvraag 4) 

Communicatievaardigheden leren en oefenen (deelvraag 4) 

Gesprekstechnieken en onderhandelingstechnieken leren 

Feedback geven en ontvangen leren 

Basiscommunicatievaardigheden één van de voorwaarden 

Feedback geven en ontvangen in de training (aan elkaar) (deelvraag 4) 

Teamtraining i.p.v. gemixte groep (deelvraag 4) 

Scholing op teamniveau 
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Meer oefenen in de training (deelvraag 4) 

Vaardigheden oefenen 

Het was gewoon heel veel luisteren 

Actief met elkaar met de lesstof werken 

Meer oefenen met genogram 

Het toepassen van het ABC-schema 

Het toepassen van de theorie/methode 

Het toepassen met het team 

Praktijkvoorbeelden gebruiken (deelvraag 4): Werken verhelderend 

Trainen in LSD (deelvraag 4) 

Reflecteren op oplossingen voor potentiële belemmeringen (deelvraag 4) 

Oefening in probleemoplossing 

Praktijk-intervallen tussen trainingsdagen (deelvraag 4) 

Nuttig voor bewustwording 

Dingen in praktijk brengen en mee terug nemen naar training 

Ruimte voor toepassing 

Gebruik casussen (deelvraag 4) 

Insteek training op casusniveau (of in vorm van intervisie) 

Eigen casussen 

Om grondslagen te laten ervaren 

Rollenspel (deelvraag 4) 

Nut rollenspel 

Weerstand tegen rollenspel 

Rollenspel gaf inzichten van nut voor praktijk 

Dat je je erin in leeft 

Zenuwen/spanning staan het leren in de weg 

Bedoeld om te leren van elkaar 

Het wordt concreter  

Geen meerwaarde voor mijn leerproces 

Gebruik rollenspel 

Veiligheid = voorwaarde 

Met eigen team vertrouwder 

Met eigen praktijkcasus (van deelnemer of eigen team) 

Zo echt mogelijk spelen 

Vrijwillig meedoen 

Rollenspel niet voor de groep, maar in groepssetting blijven 

Leren van elkaar 

Oefenen in subgroepjes (deelvraag 4) 

Oefenen door in groepjes genogram te maken en te bespreken 

Oefenen door in gesprek te gaan in groepjes    

Meer aandacht voor eigen proces in training (deelvraag 4) 

Veiligheid = voorwaarde 

Om rolverwarring in training te voorkomen 

Explicieter benoemen van de rolverwarring 

Theorie gaat dan leven 

Filmgebruik: voordelen 
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Toegankelijk 

Illustratie theorie (ondersteunend) 

Afwisseling theorie met beeldmateriaal 

Soms heel duidelijk 

Waardevol of leerzaam 

Filmgebruik: nadelen 

Film is niet de eigen praktijk  

Soms lastig te herkennen 

Oefenen met open vragen stellen 

Voorbeeldvragen/zinnen: wat maakt dat..., wat betekent dat voor..., wat doet dat dan met jou..., 
hoe voelt dat…, hoe was dat toen voor u…, vertel eens... etc. 

Gemist in training 

Gesprekstechnieken gemist 

Vaardigheden trainen 

Niks gemist in training 

Huiswerk 

Praktijkopdracht team: grondslag van de week 

Opdracht om één grondslag uit te werken 

Oefeningen uit werkboek meer onder de aandacht in de training 

Aansluiting op kennis en ervaring deelnemer  

Nul ervaring met familiezorg 

Volledig 

Goed 

Veel concreter neerzetten en aansluiten op abstractieniveau deelnemer 

Borging na de training 

Casusbespreking vanuit intervisiemethode: heel waardevol 

Toepassing en borging na de training als team 

Ondersteuning manager en gedragsdeskundige of agoog in borging 

Steun vanuit organisatie 

Organisatiecultuur verandert: Open communicatie mag 

Terugkomdagen (bijv. terugkomochtend of een blok van meerdere dagen) 

Telefonische coaching door trainer (soort van backup) 

Ervaringen scholingstraject delen met ouders en familie 
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Bijlage 8: Codeboom 
In de codeboom worden in de rijen de codes weergegeven en in de kolommen de respondenten. Per 

code wordt per respondent verwezen naar de betreffende respondentregel in het transcript waar de 

code betrekking op heeft. Respondentregels waaraan respondenten, die tevens trainer zijn, hun 

beleving in de rol van trainer weergeven, zijn in een groene kleur weergegeven. 
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Bijlage 9: Ethische verantwoording 
In het onderzoek is gehandeld volgens de Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo 

(Andriessen et al., 2010). De Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo omvat vijf 

gedragsregels. Deze gedragsregels zijn: onderzoekers aan het hbo dienen het professionele en 

maatschappelijke belang, zijn respectvol, zijn zorgvuldig, zijn integer en verantwoorden hun keuzes en 

gedrag (Andriessen et al., 2010). In deze bijlage wordt per gedragsregel per fase uit het 

onderzoeksproces verantwoord hoe in het onderzoek is gehandeld op basis van de betreffende 

gedragsregel. 

Het professionele en maatschappelijke belang 

Probleem- en vraagstelling 
In de probleem- en vraagstelling heeft de onderzoeker zich gericht op een relevant thema uit de 

beroepspraktijk. Op basis van onderzoeksliteratuur is in hoofdstuk 1 verantwoord dat transfer van 

training een probleem is in de praktijk en voor de opdrachtgever.  

Onderzoeksvoorstel 
Vervolgens zijn in het onderzoeksvoorstel de onderzoeksvragen geformuleerd en is een 

onderzoeksplan opgesteld gericht op een concreet resultaat voor de opdrachtgever en de praktijk. 

Namelijk: Inzicht in de factoren die van invloed zijn op transfer van het geleerde over open 

communicatie in de training methode familiezorg en advies over trainingsinterventies om de transfer te 

bevorderen.  

Literatuuronderzoek 
In het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van onderzoeksliteratuur die inzicht geeft in het 

theoretisch concept transfer van training en aanbevelingen formuleert voor verbetering van de transfer 

van training in de praktijk. Door middel van de literatuurlijst, de bronverwijzingen in de tekst en het 

zoekverslag (zie bijlage 1) is het literatuuronderzoek gedocumenteerd.  

Uitvoering onderzoek 
In de uitvoering van het kwalitatief onderzoek is gestreefd naar een brede verkenning van factoren die 

van invloed zijn op transfer. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in hoe de 

respondenten transfer en de factoren, die daarop van invloed zijn, beleven.  

Dataverzameling 
De data voor het onderzoek zijn zo efficiënt mogelijk verzameld door gebruik te maken van 

semigestructureerde interviews aan de hand van een vooraf opgestelde topic- en vragenlijst. Bij de 

planning van de interviews is gestreefd naar planning van de interviews op één dag per organisatie. 

De interviews zijn gehouden op locatie bij de deelnemers.  

Kwalitatieve analyse 
De kwalitatieve analyse is uitgevoerd op basis van het stappenplan van Baarda et al. (2013) en is 

beschreven in hoofdstuk 3 en in het analyseplan in bijlage 4.  
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Rapportage 
Bij het schrijven van de onderzoeks- en adviesrapportage is gestreefd naar praktische bruikbaarheid 

en leesbaarheid van de resultaten voor de beroepspraktijk.  

Advisering 
De vraag- en doelstelling zijn gericht op het formuleren van in de praktijk toepasbare 

trainingsinterventies om de transfer van training te bevorderen. 

Onderzoekers aan het hbo zijn respectvol 

Probleem- en vraagstelling 
In de inleiding en het theoretisch kader zijn de verschillende belangen rond en zienswijzen op transfer 

van training uitgewerkt. 

Onderzoeksvoorstel 
Bij de werving van de respondenten en de planning van de interviews is rekening gehouden met de 

belangen van de respondenten en de opdrachtgever. In de mondelinge en schriftelijke communicatie 

met (potentiële) respondenten zijn zij respectvol benaderd. Daarbij is de vrijwilligheid van hun 

eventuele deelname benadrukt. Op verschillende momenten (bijvoorbeeld bij deelname en tijdens 

interview) heeft de onderzoeker de respondenten bedankt voor hun deelname aan het onderzoek. Bij 

de planning van de interviews is daarnaast rekening gehouden met de belangen van de deelnemers 

door de interviews op locatie bij de deelnemer te plannen en door meerdere data en/of tijdstippen voor 

te leggen. 

Literatuuronderzoek 
In het theoretisch kader zijn verschillende zienswijzen uit de literatuur uitgewerkt en zijn de gemaakte 

keuzes voor het onderzoek verantwoord.  

Uitvoering onderzoek 
In de uitvoering van het onderzoek is gehandeld volgens de Gedragscode praktijkgericht onderzoek 

voor het hbo (Andriessen et al., 2010) en de Beroepscode voor psychologen voor het Nederlands 

Instituut voor Psychologen (NIP, 2015). De respondenten en de opdrachtgever worden met respect 

behandeld. 

Dataverzameling 
De in de interviews verzamelde gegevens  worden vertrouwelijk behandeld en de data zijn anoniem 

verwerkt. Om anonieme verwerking van de gegevens en privacy te waarborgen zijn de in het interview 

genoemde persoonsnamen en namen van deelnemende organisaties niet in de transcripten vermeld. 

Om de vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens te waarborgen zijn de audiobestanden van de 

interviews versleuteld opgeslagen.  

Tijdens de dataverzameling is de vrijwillige deelname aan het onderzoek nogmaals benadrukt en 

nagevraagd. Voor de audio-opname is voorafgaande aan elk interview toestemming gevraagd aan de 

betreffende respondent. Pas na de toestemming is de audio-opname gestart. 
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Kwalitatieve analyse 
In de kwalitatieve analyse zijn verschillende vormen van coderen ingezet en zijn de verkregen 

inzichten onderling vergeleken. 

Rapportage 
De belangen en de privacy van de respondenten en de trainers van Exfam zijn in acht genomen 

tijdens het rapporteren van de onderzoeksresultaten. Bij het gebruik van literatuur zijn 

bronverwijzingen in de tekst gemaakt en de gebruikte literatuur is opgenomen in de literatuurlijst. 

Advisering 
In de formulering van het advies is rekening gehouden met de belangen van de opdrachtgever door te 

streven naar aanbevelingen die praktisch toepasbaar zijn in de praktijk van de opdrachtgever.  

Onderzoekers aan het hbo zijn zorgvuldig 

Probleem- en vraagstelling 
In de formulering van de probleem- en vraagstelling is rekening gehouden met mogelijke 

neveneffecten. Bijvoorbeeld door de formulering zodanig te kiezen dat voorkomen wordt dat de indruk 

ontstaat dat de training nu onvoldoende toepasbaar zou kunnen zijn in de praktijk. 

Onderzoeksvoorstel 
In het onderzoeksvoorstel zijn de onderzoeksmethode en dataverzamelingsmethode gekozen die 

aansluiten bij de vraagstelling. De keuze is verantwoord in hoofdstuk 3. 

Literatuuronderzoek 
In het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van bestaande kennis en onderzoeksresultaten over het 

thema transfer van training. Dit is gedocumenteerd via de literatuurlijst, de opname van 

bronverwijzingen in de tekst en het zoekverslag (zie bijlage 1). 

Uitvoering onderzoek 
Potentiële respondenten zijn vooraf geïnformeerd over de inhoud van het onderzoek via de in bijlage 3 

opgenomen introductietekst en hebben gelegenheid gekregen om vragen te stellen. Deelname aan 

het onderzoek is vrijwillig. De data worden vertrouwelijk behandeld en zijn anoniem verwerkt.  

Dataverzameling 
Bij de dataverzameling zijn de methodische regels gehanteerd. Onder andere gebaseerd op het 

stappenplan van Baarda et al. (2013). De data worden gedurende het onderzoek en na afloop van het 

onderzoek zorgvuldig bewaard. Wekelijks is een back up van de data gemaakt. De audio-bestanden 

zijn versleuteld opgeslagen om de privacy van de respondenten te waarborgen.  

Kwalitatieve analyse 
De kwalitatieve analyse is uitgevoerd op basis van de methodische regels voor kwalitatieve analyse 

zoals beschreven door Baarda et al. (2013) en Boeije (2014). 

Rapportage 
De onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig geformuleerd vanuit de data (transcripten van de 

interviews). Het pad van ruwe data via transcripten, coderingen en de codeboom naar 
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onderzoeksresultaten is vastgelegd in de methode (zie hoofdstuk 3) en in de in de bijlagen 

opgenomen codelijst en tussenversie en eindversie van de codeboom. 

Advisering 
Het advies is gebaseerd op de resultaten van het veldonderzoek en het theoretisch kader. Daarbij 

heeft de praktische toepasbaarheid van aanbevelingen voor de opdrachtgever centraal gestaan. 

Onderzoekers in het hbo zijn integer 

Probleem- en vraagstelling 
Bij de opstelling van de probleem- en vraagstelling is kritisch gekeken naar de opvattingen over en 

definities van het probleem door de opdrachtgever en in de praktijk. De opdrachtgever is kritisch 

bevraagd om de achtergronden van het probleem te achterhalen. 

Onderzoeksvoorstel 
De keuze voor de onderzoeksmethode is onafhankelijk van anderen op basis van de geformuleerde 

vraagstelling gemaakt.  

Literatuuronderzoek 
De gebruikte bronnen zijn in de tekst in de literatuurlijst vermeld op basis van de APA richtlijnen. 

Uitvoering onderzoek 
Tijdens de uitvoering van het onderzoek is op eigen initiatief en op verzoek van de opdrachtgever 

gerapporteerd. 

Dataverzameling 

De verzamelde data zijn uitsluitend voor het onderzoek gebruikt en anoniem verwerkt in analyse en 

rapportage.  

Kwalitatieve analyse 
In de analyse is autonoom gehandeld en is de onderzoeker alert geweest op mogelijke beïnvloeding 

vanuit de opdrachtgever en/of andere belanghebbenden. 

Rapportage 
In de rapportage is onpartijdig gehandeld en alle gepresenteerde conclusies zijn gebaseerd op de 

data verzameld in de interviews. 

Advisering 
Bij het opstellen van het advies is onpartijdig en autonoom gehandeld. 

Onderzoekers aan het hbo verantwoorden hun keuzes en gedrag 

Probleem- en doelstelling 
Het thema is relevant voor de beroepspraktijk en is in interactie met de opdrachtgever tot stand 

gekomen. Met de opdrachtgever zijn diverse gesprekken gevoerd om te komen tot het 

onderzoeksthema. Daarbij heeft de toegevoegde waarde voor de praktijk en opdrachtgever centraal 

gestaan. 
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Onderzoeksvoorstel 
De keuzes voor het onderzoekontwerp, de methode en de werving van respondenten zijn verantwoord 

in hoofdstuk 3. Met de opdrachtgever heeft overleg plaatsgevonden over de werving van de 

respondenten en de planning van de interviews.  

Literatuuronderzoek 
De zoekstrategie is verantwoord in het zoekverslag (zie bijlage 1). De gebruikte bronnen zijn 

verantwoord in de literatuurlijst. 

Data verzameling, uitvoering onderzoek en kwalitatieve analyse 
De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd, de wijze waarop de data zijn verzameld en 

geanalyseerd en de daarbij gemaakte keuzes zijn verantwoord in hoofdstuk 3: methode en in het 

analyseplan (zie bijlage 4). Over de wijze van dataverzameling is vooraf overleg gevoerd met de 

opdrachtgever.  

Rapportage 
De conclusies zijn onderbouwd en verantwoord met behulp van de verzamelde data en gerelateerd 

aan de vraagstelling voor het onderzoek. 

Advisering 
De aanbevelingen vloeien voort uit de conclusies van het veldonderzoek en zijn onderbouwd vanuit de 

theorie. 
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Bijlage 10: Authenticiteitverklaring 
 

 


