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Voorwoord 
Voor u ligt het adviesrapport “Open communicatie in methode familiezorg” dat is opgesteld in opdracht 

van het Expertisecentrum Familiezorg te Tilburg. Het advies is gericht op trainingsinterventies ter 

bevordering van de transfer van het geleerde over open communicatie naar de praktijk en is 

gebaseerd op mijn afstudeeronderzoek. Dit adviesrapport is in eerste instantie bestemd voor de 

opdrachtgever. In het kader van de opleiding toegepaste psychologie aan de Fontys Hogeschool HRM 

& Psychologie te Tilburg wordt het ter beoordeling voorgelegd aan de afstudeerdocent Martijn van der 

Locht en de eerste assessor Tessa Vink.  

In dit voorwoord wil ik een aantal personen bedanken voor het mogelijk maken van het 

afstudeertraject. Allereerst wil ik het Expertisecentrum Familiezorg bedanken dat zij mij de 

gelegenheid hebben gegeven om het onderzoek en de adviesopdracht uit te voeren. Bibian Hopmans 

en Klaartje van Montfort wil ik bedanken voor hun begeleiding. De twaalf medewerkers van de zorg-, 

welzijns- en overheidsorganisaties, die ik heb mogen interviewen, wil ik hartelijk bedanken voor hun 

deelname en hun openheid in de interviews. Zonder hun enthousiaste medewerking had het 

onderzoek niet uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast wil ik de betreffende organisaties bedanken dat 

zij hun medewerkers de gelegenheid hebben gegeven om deel te nemen aan de interviews.   

Mijn afstudeerdocent Martijn van der Locht en methodologiedocent Wilco Kroes wil ik bedanken voor 

de begeleiding van het onderzoeksproces. Ook wil ik mijn medestudenten uit de supervisiegroep 

bedanken voor hun feedback en steun.  

Tot slot wil ik mijn man, Peter Ermerins, bedanken voor alle begrip en steun tijdens de studie en in het 

bijzonder tijdens het afstudeertraject. 

Veldhoven, 2 juni 2016 

  



 
 

Samenvatting 
Om te zorgen dat Exfam en haar cliënten meer rendement kunnen halen uit de training methode 

familiezorg wordt in dit rapport advies uitgebracht over de interventies ter bevordering van de transfer 

van het geleerde over open communicatie naar de praktijk. 

Het advies is gebaseerd op een literatuuronderzoek en een veldonderzoek. In het veldonderzoek zijn 

twaalf professionals van zorg-, welzijns- en overheidsorganisaties (hierna aangeduid als 

zorgprofessionals) geïnterviewd om inzicht te krijgen in de factoren die in hun beleving van invloed zijn 

op de transfer van het geleerde naar de werksituatie. Zowel uit de literatuur als het veldonderzoek 

blijkt dat een realistische trainingsinhoud en trainingsomgeving essentieel zijn voor de bevordering 

van transfer van training. De zorgprofessionals vinden dat in de training de vertaalslag gemaakt moet 

worden van de theorie naar de praktijk. Daarnaast vinden zij het gebruik van casussen in de training 

en het volgen van de training op teamniveau bevorderend voor de transfer. Trainingsinterventies die 

volgens de zorgprofessionals van toegevoegde waarde zijn voor de transfer van het geleerde naar de 

praktijk zijn: het oefenen met vaardigheden (bijvoorbeeld in een rollenspel), het gebruik van 

filmfragmenten en het gebruik van praktijkintervallen tussen de trainingsdagen. 

Op basis van de resultaten van het veld- en literatuuronderzoek zijn trainingsinterventies ontwikkeld 

om de transfer van het geleerde over open communicatie naar de praktijk te bevorderen in de training 

methode familiezorg. Allereerst wordt geadviseerd om voorafgaande aan de training de praktijksituatie 

van de deelnemers in beeld te brengen, zodat de trainingsomgeving kan worden afgestemd op de 

prikkels en reacties in de werkomgeving. In deze praktijkdiagnose, die door de trainer bij de 

opdrachtgever wordt uitgevoerd, worden ook praktijkcasussen beschreven die ingezet worden in de 

training. De belangrijkste interventie in het advies is de oefening van het familiegesprek die inhaakt op 

de behoefte van de zorgprofessionals aan oefening van gespreksvaardigheden in de training. De 

zorgprofessionals beschrijven zichzelf onder andere als ‘doeners in de zorg’ die in een training willen 

ervaren, voelen en beleven wat het betekent om het familiegesprek te voeren. Ook de 

praktijkintervallen tussen de trainingsdagen kunnen ingezet worden om de toepassing van het 

geleerde in de werksituatie te bevorderen. In organisaties waar in teamverband gewerkt wordt met 

cliënten en hun families wordt geadviseerd om de training op teamniveau te geven in plaats van in ad 

hoc gevormde groepen. Tot slot is het belangrijk om in de training te borgen dat deelnemers een 

zelfde betekenis geven aan het begrip ‘open communicatie’. Hiervoor wordt als interventie een 

onderwijsleergesprek geadviseerd. 

Voor de praktijkdiagnose en de trainingsinterventies zijn in de bijlagen trainersinstructies, 

programma’s en hulpmiddelen uitgewerkt, zodat de trainers van Exfam de interventies direct kunnen 

toepassen in de praktijk. Om binnen het bestaande programma ruimte te maken voor de geadviseerde 

trainingsinterventies wordt aanbevolen om de verdiepingsthema’s hechting, zondebok en rolomkering 

niet langer als standaard onderdeel in de driedaagse training aan te bieden. De zorgprofessionals 

kunnen deze thema’s pas ten volle benutten wanneer zij zich vaardig en zeker voelen in het voeren 

van het familiegesprek. Het advies is om de verdiepingsthema’s na afloop van de driedaagse training 

als losse module aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een E-learning.
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1. Inleiding 

1.1. Opdrachtgever: Expertisecentrum Familiezorg 
Het Expertisecentrum Familiezorg (Exfam) is een netwerkorganisatie die bij wil dragen aan 

vakkundige begeleiding van mensen in intensieve zorgsituaties. De counselors van Exfam begeleiden 

families die te maken hebben met een chronische ziekte of beperking. Het trainen en begeleiden van 

zorg- en welzijnsorganisaties in de methode familiezorg behoort tot de werkzaamheden van Exfam. 

Het doel van de trainingen is om organisaties in staat te stellen om de methode familiezorg toe te 

passen in de dagelijkse zorg voor hun cliënten. Exfam verzorgt de trainingen in opdracht van 

organisaties voor hun medewerkers. 

Familiezorg 
Familiezorg is: “langdurige, intensieve en niet-georganiseerde zorg die niet in het kader van een 

hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een zorgvrager door één of meer leden uit diens omgeving, 

waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie” (Beneken genaamd Kolmer, 

2007, p. 135). Bij familiezorg is er sprake van een sociale relatie die er al was voor de zorgbehoefte. 

De sociale relatie blijkt voor mantelzorgers oftewel familiezorgers leidend te zijn voor de motivatie om 

langdurig en intensief voor de ander te zorgen. 

Methode familiezorg 
De methode familiezorg is ontwikkeld door dr. D.M. Beneken genaamd Kolmer in samenwerking met 

een groot aantal families, beroepskrachten en beleidsmakers (Tielen, 2010). In de methode 

familiezorg staat het relationeel werken centraal. Relationeel werken is het denken en handelen vanuit 

het systeem: gezin, familie en/of sociaal netwerk. De belangrijkste grondslag in de methode 

familiezorg is “open communicatie leidt tot minder stress”. Vuyk in Beneken genaamd Kolmer (2009) 

stelt dat open communiceren over zaken tot minder stress leidt. Door het trainen in methode 

familiezorg faciliteert Exfam organisaties bij het bieden van vakkundige begeleiding aan en het open 

communiceren met zorgvragers en familieleden. 

Training methode familiezorg 
De training is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties en beroepskrachten die met een zorgvraag 

te maken hebben, bijvoorbeeld: verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, maatschappelijk werkers 

en familiezorgconsulenten. Deelnemers worden in de training begeleid om familiezorgers en cliënten 

gezamenlijk te ondersteunen (Expertisecentrum Familiezorg, 2015). De training bestaat uit drie dagen 

die meestal met tussenpozen van enkele weken wordt gegeven. In de eerste twee dagen wordt de 

basis van methode familiezorg behandeld, onder andere: kennis over relationeel werken, werken met 

het genogram, voeren van zorggesprekken met kerngezin, signaleren van zorgstress en zorgvreugde 

bij familiezorgers, vraagverheldering en grondslagenanalyse (Expertisecentrum Familiezorg, 2015). 

Op de derde trainingsdag worden de verdiepingsthema’s zondebok, hechting en rolomkering 

besproken en is ruimte voor casuïstiek. De training wordt gegeven door een trainer die bij Exfam het 

opleidingstraject trainer methode familiezorg met goed gevolg heeft afgelegd.  
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1.2. Aanleiding 
In de training methode familiezorg staat open communicatie in de zorg centraal. Exfam heeft de indruk 

dat zorgprofessionals open communiceren na de training onvoldoende toepassen in het werk en 

vraagt zich af of de deelnemers belemmeringen ervaren om het geleerde toe te passen binnen hun 

eigen werk. In de trainingen merkt Exfam dat deelnemers er moeite mee hebben om open te 

communiceren en persoonlijke vragen aan cliënten en hun families te stellen. Deelnemers vinden het 

lastig om echt persoonlijk contact te maken en om erachter te komen wie de cliënt is in plaats van te 

focussen op de ziekte of beperking. Vragen als ‘hoe was uw man voor de dementie?’ en ‘hoe was uw 

relatie?’ worden liever niet gesteld. Deelnemers stellen in de training de vraag ‘mag ik dat wel vragen, 

kom ik dan niet te dicht bij mensen en is dat wel mijn taak?’. Daarnaast constateert Exfam dat 

gevoelens van onveiligheid bij deelnemers, de angst om afgerekend te worden en lief willen zijn voor 

elkaar deelnemers belemmeren om het geleerde toe te passen. Exfam wil weten hoe zij de 

zorgprofessionals tijdens de training kan beïnvloeden om open communicatie in hun werk toe te 

passen.  

Wanneer het geleerde in een training onvoldoende wordt toegepast in de praktijk, wordt in de 

literatuur gesproken van een transferprobleem. Transfer is de mate waarin deelnemers kennis, 

vaardigheden en attitudes, die zij geleerd hebben tijdens een training, kunnen toepassen in de eigen 

werksituatie (Baldwin & Ford, 1988). Onvoldoende transfer van training wordt in de 

onderzoeksliteratuur onderkend als een probleem. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de trainingen 

onmiddellijk na de training niet leidt tot transfer en dat 70% van de trainingen één jaar na de training 

niet meer leidt tot transfer (Saks, 2002 in Burke & Hutchins, 2007). Slechts 34% van de deelnemers 

gebruikt een jaar na de training de nieuw geleerde vaardigheden (Saks & Belcourt, 2006). Ondanks 

de nadruk, die op training gelegd wordt, geven veel organisaties aan niet in staat te zijn tot de 

effectieve ontwikkeling van vaardigheden (IBM, 2008 in Grossman & Salas, 2011).  

In de literatuur worden drie primaire categorieën van factoren onderscheiden die van invloed zijn op 

de transfer: kenmerken van de trainee, trainingsontwerp en –uitvoering en werkomgeving (Burke & 

Hutchins, 2007). Blume, Ford, Baldwin en Huang (2010) hebben vastgesteld dat de relatie tussen de 

beïnvloedende factoren en transfer sterker is bij trainingen die gericht zijn op zogenaamde ‘open’ 

vaardigheden dan op ‘gesloten’ vaardigheden. Trainingsdoelen die gekoppeld zijn aan leerprincipes 

en waarbij niet één beste manier van handelen is, worden aangeduid als ‘open’ vaardigheden. Bij 

‘gesloten’ vaardigheden wordt van deelnemers verwacht dat zij gestuurd door een set van regels op 

een bepaalde manier handelen (Blume et al., 2010). In de training methode familiezorg, die onderwerp 

is van dit onderzoek, gaat het met name om ‘open’ vaardigheden.  

1.3. Probleemstelling 
Het probleem, wat in dit onderzoek centraal staat, is dat deelnemers aan de training methode 

familiezorg het geleerde over open communicatie onvoldoende toepassen in de praktijk. Wanneer de 

deelnemers het geleerde onvoldoende toepassen in de praktijk, heeft dat gevolgen voor de zorg- en 

welzijnsorganisaties en kan het gevolgen hebben voor Exfam.  
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Organisaties hebben geld en tijd geïnvesteerd in de training methode familiezorg. Door de 

bezuinigingen in de zorg (Rijksoverheid, 2013) zijn tijd en geld een steeds schaarser goed in de sector 

zorg en welzijn. Van de zorg- en welzijnsorganisaties wordt verwacht dat zij met steeds minder 

middelen kwalitatief goede zorg blijven leveren. Tijd die besteed wordt aan een training kan niet 

besteed worden aan zorg. Dit betekent dat om de investering te rechtvaardigen trainingen bij moeten 

dragen aan kwalitatief goede en efficiënte zorgverlening. Wanneer de methode en de belangrijkste 

grondslag “open communicatie leidt tot minder stress” niet goed worden toegepast, levert de 

investering onvoldoende rendement op. 

Ook het imago van de methode familiezorg en van Exfam als organisatie kan beschadigd raken, 

wanneer haar cliënten er niet in slagen om de belangrijkste grondslag van de methode goed toe te 

passen. Andere geïnteresseerden in de methode zouden de indruk kunnen krijgen dat de training niet 

effectief is of dat de methode familiezorg in de praktijk niet goed toepasbaar is.  

1.4. Adviesvraag  
Exfam wil meer rendement uit de training methode familiezorg halen, zodat de organisaties die de 

trainingen afnemen op hun beurt voldoende rendement kunnen halen uit de investering. Exfam wil 

weten hoe zij haar training kan aanpassen teneinde te bevorderen dat deelnemers het geleerde over 

open communicatie in hun werk willen en kunnen toepassen. De adviesvraag luidt: Welke interventies 

in de training methode familiezorg zijn nodig om te bevorderen dat deelnemers het geleerde over 

open communicatie toepassen in de werksituatie? 

Bovenstaande adviesvraag wordt ten behoeve van het literatuur- en veldonderzoek vertaald in de 

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

invloed op de transfer van het geleerde over open communicatie naar de praktijk? Op basis van het 

inzicht in de transfer bevorderende factoren worden trainingsinterventies ontwikkeld om te zorgen dat 

Exfam en de organisaties die de trainingen afnemen meer rendement halen uit de training. 

1.5. Doelstelling 
Het doel van Exfam is om de professionals in de trainingen te motiveren en te leren om open 

communicatie binnen hun werk toe te passen. Het beoogde resultaat van Exfam is dat zorg- en 

welzijnsorganisaties meer rendement uit de training methode familiezorg halen. 

1.6. Werkwijze 
Om inzicht te krijgen in het transferprobleem voor de training methode familiezorg zijn diverse 

gesprekken gevoerd met Klaartje van Montfort (directeur van Exfam) en Bibian Hopmans (senior 

trainer en counselor van Exfam). Vervolgens zijn een literatuuronderzoek en een veldonderzoek 

uitgevoerd om inzicht te krijgen in de factoren en interventies in de training die van invloed zijn op de 

toepassing van het geleerde in de werksituatie. Het veldonderzoek omvat interviews met twaalf 

medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties en van een gemeente, die twee tot vijf jaar geleden 

hebben deelgenomen aan de training methode familiezorg. De deelnemers zijn bevraagd op de 

toepassing van het geleerde over open communicatie en de factoren in de training die daarop van 

invloed zijn. In het vervolg van dit adviesrapport worden zij aangeduid als de geïnterviewde 
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deelnemers of zorgprofessionals. Op basis van de resultaten uit het veldonderzoek en het 

literatuuronderzoek wordt in dit rapport advies uitgebracht over trainingsinterventies ter bevordering 

van de transfer van het geleerde over open communicatie. 

1.7. Leeswijzer 
In hoofdstuk twee worden de factoren die volgens de theorie en het veldonderzoek van invloed zijn op 

transfer beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk drie adviezen gegeven voor interventies om de 

transfer van het geleerde over open communicatie te bevorderen. Tenslotte worden in hoofdstuk vier 

aanbevelingen gedaan voor de implementatie van de interventies in het bestaande trainingstraject 

voor methode familiezorg. Om te zorgen dat de trainers van Exfam de interventies direct kunnen 

inzetten in de bestaande training zijn in de bijlagen twee tot en met vier het programma, de benodigde 

materialen en de oefeningen met instructies voor de trainer per trainingsinterventie uitgewerkt.  
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2. Transfer bevorderende factoren in de training 

2.1. Trainingstransfer 
Centraal in dit adviesrapport staat het bevorderen van de transfer van het geleerde over open 

communiceren naar de praktijk. Onder transfer wordt verstaan de mate waarin deelnemers kennis, 

vaardigheden en attitudes, die zij geleerd hebben tijdens een training, kunnen toepassen in de eigen 

werksituatie (Baldwin & Ford, 1988). In hun transfermodel beschrijven Baldwin en Ford het 

transferproces in termen van trainingsinput, trainingsuitkomsten en voorwaarden voor transfer. De 

voorwaarden voor transfer zijn generalisatie van het geleerde naar de werkomgeving en het blijven 

gebruiken van de nieuw geleerde methoden. Onder generalisatie wordt verstaan de toepassing van 

het geleerde in verschillende situaties. De trainingsinput wordt ingedeeld in drie primaire categorieën 

van factoren: kenmerken van de trainee, trainingsontwerp en werkomgeving. In meer recente literatuur 

wordt deze indeling ook gehanteerd en wordt de tweede categorie verruimd naar trainingsontwerp en  

-uitvoering (Burke & Hutchins, 2007). In dit adviesrapport ligt de focus op het trainingsontwerp en de 

trainingsuitvoering, omdat Exfam wil weten hoe zij de training kan aanpassen teneinde te zorgen dat 

zorg- en welzijnsorganisaties meer rendement halen uit de training. De kenmerken van de trainee en 

van de werkomgeving zijn door trainers lastig te beïnvloeden, terwijl aan de training gerelateerde 

kenmerken direct beïnvloed worden door trainers (Grohmann, Beller & Kauffeld, 2014).    

2.2. Factoren in trainingsontwerp en trainingsuitvoering 
Uit de theorie blijkt dat transfer van het geleerde in de training beïnvloed wordt door diverse factoren in 

trainingsontwerp en –uitvoering (Burke & Hutchins, 2007). Belangrijke transfer bevorderende factoren 

in de training zijn: realistische trainingsinhoud en –omgeving, gedragsmodellering, 

foutenmanagement, transferontwerp en praktisch nut van training (Chiaburu & Lindsay, 2008; 

Grohmann et al., 2014; Grossman & Salas, 2011). Een realistische trainingsinhoud en –omgeving wil 

zeggen dat de aspecten van een training zoveel mogelijk een weerspiegeling zijn van de omgeving 

waarin de deelnemer de getrainde competenties gaat toepassen (Grossman & Salas, 2011). Trainers 

kunnen een realistische trainingsomgeving bevorderen door het gebruik van identieke elementen in de 

training. Onder identieke elementen wordt verstaan dat stimuli en reacties in de training zoveel 

mogelijk identiek moeten zijn aan die in de werksituatie van de deelnemer (Saks & Belcourt, 2006). 

Gedragsmodellering omvat duidelijke gedragsbeschrijvingen, modellen die het effectieve gebruik van 

het gedrag demonstreren, mogelijkheden voor trainees om te oefenen met geleerde vaardigheden en 

het geven van feedback (Taylor, Russ-Eft & Chan, 2005). Foutenmanagement betekent dat in de 

training gebruik gemaakt wordt van op fouten gebaseerde voorbeelden om te laten zien wat fout gaat 

wanneer de geleerde vaardigheden niet worden gebruikt in de praktijk (Burke & Hutchins, 2007). Het 

transferontwerp focust op de type methoden en procedures die trainers gebruiken en hoe behulpzaam 

die zijn voor de deelnemers wanneer zij proberen om de trainingsinhoud in hun werk toe te passen 

(Holton, Bates & Ruona, 2000). Bijvoorbeeld oefeningen gericht op toepassing van het geleerde en 

het gebruik van casestudies in de training. Onder praktisch nut van de training wordt verstaan of 

iemand gelooft dat de uitvoering van het geleerde gedrag zal leiden tot het gewenste effect (Chiaburu 

& Lindsay, 2008). 
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Uit het veldonderzoek blijkt dat alle geïnterviewde zorgprofessionals vinden dat de factor realistische 

trainingsinhoud en –omgeving van invloed is op het toepassen van het geleerde over open 

communicatie in de werksituatie. In de training dient de vertaalslag gemaakt te worden van de theorie 

naar de praktijk van de deelnemer. De meerderheid van de geïnterviewde deelnemers vindt daarnaast 

het gebruik van casussen in de training en het volgen van de training op teamniveau bevorderend 

voor de transfer naar de werksituatie. Deelnemers vinden dat het open communiceren in de praktijk op 

teamniveau beter kan worden ingezet wanneer zij met hun eigen werkteam de training volgen. Dit leidt 

volgens hen tot uniformiteit in de toepassing en tot het stellen van prioriteiten voor de implementatie 

op teamniveau.  

De transfer van het geleerde over open communicatie wordt volgens een meerderheid van de 

geïnterviewde zorgprofessionals bevorderd door de volgende trainingsinterventies: het oefenen van 

vaardigheden (bijvoorbeeld in een rollenspel), het gebruik van filmfragmenten en het gebruik van 

praktijkintervallen tussen de trainingsdagen. Bij het oefenen van vaardigheden geven de deelnemers 

aan behoefte te hebben aan de oefening in gespreksvaardigheden, zoals luisteren, samenvatten en 

doorvragen, het stellen van open vragen en het voeren van het familiegesprek. De behoefte om te 

oefenen in het voeren van familiegesprekken sluit aan bij theorie over gespreksvoering in groepen. In 

groepsgesprekken ontstaat een andere dynamiek dan in een tweegesprek en dit vereist andere 

gespreksvaardigheden van deelnemers aan groepsgesprekken (Geurts, Müller & Tenwolde, 2015).  
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3. Trainingsinterventies in training methode familiezorg 
Exfam en de zorg- en welzijnsorganisaties kunnen nog meer rendement uit de training halen wanneer 

in de training wordt aangesloten op de specifieke praktijksituatie van de deelnemer, gewerkt wordt met 

praktijkcasussen en geoefend wordt met gespreksvaardigheden in het familiegesprek. Ook kunnen de 

praktijkintervallen tussen de trainingsdagen ingezet worden om de toepassing van het geleerde in de 

werksituatie te bevorderen. In zorg- en welzijnsorganisaties waar in teamverband gewerkt wordt met 

cliënten en hun families wordt geadviseerd om de training op teamniveau te geven in plaats van in ad 

hoc gevormde groepen vanuit verschillende geledingen van de organisatie. Tot slot is het belangrijk 

om in de training te borgen dat deelnemers een zelfde betekenis geven aan het begrip ‘open 

communicatie’. 

3.1. Aansluiting op praktijk deelnemer 
Een training krijgt impact wanneer niet het model of de theorie, maar de praktijk van de deelnemers 

centraal staat (De Galan, 2011). De geïnterviewde zorgprofessionals vinden dat in de training 

methode familiezorg de vertaalslag gemaakt moet worden van de theorie van methode familiezorg 

naar hun praktijk. Om de training nog meer af te stemmen op de specifieke praktijksituatie van de 

deelnemers wordt aan Exfam geadviseerd om voorafgaande aan de training een praktijkdiagnose uit 

te voeren. In de praktijkdiagnose brengt de trainer de praktijk van de deelnemer in beeld om vast te 

stellen wat de deelnemers anders en beter kunnen doen in het dagelijkse werk. De trainer leeft zich 

tijdens de praktijkdiagnose zo goed mogelijk in de deelnemers en hun praktijksituatie in en verplaatst 

zich in het perspectief van de deelnemer (De Galan, 2011). Geadviseerd wordt om de 

praktijkdiagnose door de trainer te laten uitvoeren bij de opdrachtgever, omdat Exfam de training 

methode familiezorg meestal verzorgt in opdracht van één organisatie voor hun medewerkers. De 

trainer gebruikt hierbij het diagnoseschema uit figuur 2.1 als hulpmiddel (De Galan, 2011, blz. 29).  

 
 

Huidig gedrag 
 

Negatief effect 

Nieuw gedrag 
 

Positief effect 

Figuur 2.1. Diagnoseschema. Herdrukt van Trainingen ontwerpen 

(blz. 29), door  K. de Galan, 2011. Amsterdam: Pearson Education 

Benelux. Copyright Pearson Education Benelux/Karin de Galan. 

In het diagnoseschema is de lastige situatie, de situatie waardoor het huidige gedrag getriggerd wordt, 

het uitgangspunt. Vanuit die lastige situatie brengt de trainer het huidige gedrag en bijbehorend 

negatief effect en het nieuwe (gewenste) gedrag en bijbehorend positief effect in beeld. Daarbij stelt 

de trainer de volgende vragen: 

- Welke situaties vinden medewerkers lastig? 

- Hoe gedragen ze zich dan precies en welk effect heeft dat? 

- Hoe zouden medewerkers zich moeten gedragen na de training en wat levert dat op? 

Lastige situatie 
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Essentieel in de praktijkdiagnose is dat de trainer denkt vanuit de rol van een documentairemaker die 

zichtbaar gedrag op het scherm wil krijgen (De Galan, 2011). Wanneer een opdrachtgever zegt ‘onze 

medewerkers hebben meer zelfvertrouwen nodig om het gesprek met de familie aan te gaan’, vraagt 

de trainer door: ‘Hoe kan ik dat zien? Wat doen ze anders voor en na de training?’ In bijlage 1 is een 

schema opgenomen met de vragen die de trainer kan stellen om de vakjes van het diagnoseschema 

te vullen.  

Het advies aan Exfam is om het bestaande trainingsprogramma voor training methode familiezorg aan 

de hand van de praktijkdiagnose op maat te maken voor de betreffende organisatie. Uit de 

praktijkdiagnose wordt afgeleid wat de stimuli en reacties in de werkomgeving zijn. Door de 

oefeningen in de training vervolgens te richten op die stimuli en reacties ervaren deelnemers in de 

training identieke elementen en is de kans op transfer groter. Daarnaast levert de praktijkdiagnose ook 

input voor de insteek van de training op casusniveau (De Galan, 2011). Uit het veldonderzoek blijkt 

dat de meerderheid van de geïnterviewde deelnemers vind dat de training meer op casusniveau mag 

worden ingestoken. Ze kunnen dan zien en voelen wat het voor hen betekent in de praktijk. Lastige 

praktijksituaties, die blijken uit de praktijkdiagnose, worden in samenwerking met de opdrachtgever 

uitgewerkt in praktijkcasussen als oefenmateriaal voor de training. Tot slot zal uit de praktijkdiagnose 

blijken in welke mate behoefte is aan de oefening van gespreksvaardigheden. Uit het veldonderzoek 

blijkt dat die behoefte kan variëren van het oefenen in basis communicatievaardigheden tot het 

oefenen van groepsgesprekken. In de praktijkdiagnose inventariseert de trainer welke gesprekken 

deelnemers nu lastig vinden en welke gespreksvaardigheden zij nodig hebben om open communicatie 

met cliënten en familie in hun werk toe te passen.  

3.2. Oefening gespreksvaardigheden 
De meerderheid van de geïnterviewde zorgprofessionals vindt dat in de training geoefend moet 

worden met gespreksvaardigheden. Die behoefte varieert van oefening in de basisvaardigheden zoals 

luisteren, samenvatten en doorvragen, het stellen van open vragen tot het voeren van het 

familiegesprek. Een geïnterviewde deelnemer, die zelf inmiddels ook trainer is, geeft bijvoorbeeld aan 

dat het een aanname is om te denken dat alle deelnemers in staat zijn om op een correcte manier een 

gesprek te voeren en echt te luisteren.  

Zoals hiervoor beschreven wordt in de praktijkdiagnose geïnventariseerd aan welke 

gespreksvaardigheden de medewerkers van de organisatie behoefte hebben. Aan Exfam wordt 

geadviseerd om een aparte module communicatievaardigheden te ontwikkelen voor organisaties die 

behoefte hebben aan training van hun medewerkers in basis communicatievaardigheden. Die module 

kan dan gegeven worden voorafgaande aan de training methode familiezorg. Voordat deelnemers in 

de training methode familiezorg aan de slag gaan met het familiegesprek is het belangrijk dat zij de 

basis van luisteren, samenvatten en doorvragen én het stellen van open vragen  

in een tweegesprek onder de knie hebben.  

3.3. Trainingsinterventie familiegesprek   
Wat betreft het familiegesprek begrijpen de zorgprofessionals dat het belangrijk is om in gesprek te 

gaan met de cliënt en zijn of haar familie tezamen, maar vragen zij zich af hoe zij dan zo’n gesprek 
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met een groep mensen in de praktijk moeten voeren. In een groepsgesprek ontstaat een andere 

dynamiek en complexiteit dan in een tweegesprek en zijn andere gespreksvaardigheden nodig 

(Geurts et al., 2015). Deelnemers aan de training methode familiezorg komen vaak uit een werksetting 

waarin zij één op één met cliënten of met familieleden in gesprek gaan en niet in de vorm van 

groepsgesprekken. In sommige organisaties is het ook nog gebruikelijk om contact te onderhouden 

met één contactpersoon uit de familie die vervolgens de andere familieleden op de hoogte houdt. 

Familiegesprekken zijn dan zeker geen dagelijkse kost. Deelnemers raken in de training overtuigd van 

het belang van het familiegesprek, maar missen de bagage in de vorm van vaardigheden om het 

gesprek in goede banen te leiden. Geadviseerd wordt om in de training te oefenen met 

familiegesprekken door gebruik te maken van het handelingsschema ‘deskundig deelnemen aan 

groepsgesprekken’ uit figuur 2.2. (Geurts et al., 2015, blz. 21). 

Handelingsschema ‘deskundig deelnemen aan groepsgesprekken’ 
Het handelingsschema wordt in de training ingezet om deelnemers te leren om deskundiger te worden 

in het voeren en begeleiden van groepsgesprekken. 

 

Figuur 2.2. Handelingsschema deskundig deelnemen aan groepsgesprekken. 

Herdrukt van Gespreksvoering in groepen: Succesvol deelnemen aan 

gesprekken in zorg en welzijn (blz. 21), door J. Geurts, I. Müller en H. 

Tenwolde, 2015. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Copyright Uitgeverij Coutinho.  
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Het handelingsschema omvat vier stappen (Geurts et al., 2015):  

1. Inschatten situatie;  

2. Inschatten welk interventieterrein (inhoud, vorm en/of klimaat) de aandacht vraagt; 

3. Afwegen van handelingsalternatieven en keuze interventie; 

4. Handelen. 

Stap 1: Inschatten situatie 
In de eerste stap wordt een inschatting gemaakt van de situatie door vast te stellen om wat voor soort 

gesprek en wat voor soort groep het gaat en wat de belangen en functies van gespreksdeelnemers 

zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een formeel gesprek, een slecht nieuws gesprek of een informatief 

gesprek. In de context van de training methode familiezorg zal de soort groep, waar de 

zorgprofessional mee in gesprek gaat, veelal bestaan uit familieleden, maar ook zorgverleners van 

andere organisaties kunnen betrokken zijn (bijvoorbeeld een huisarts of maatschappelijk werker). De 

zorgprofessional zal moeten inventariseren wat de belangen en functies van de verschillende 

deelnemers zijn.  

Stap 2: Welk interventieterrein vraagt de aandacht? 
Nadat een inschatting van de situatie is gemaakt, kijkt de zorgprofessional welke van de 

interventieterreinen inhoud, vorm en/of klimaat om aandacht vragen in het gesprek. Bij de inhoud van 

het gesprek kan grofweg een onderscheid worden gemaakt in gesprekken die gericht zijn op handelen 

of op het uitwisselen van informatie. In de vormgeving van groepsgesprekken gaat het om inperkingen 

en bijsturingen van de vrije interactie. Wanneer elke gespreksdeelnemer op elk moment kan zeggen 

wat hij wil en het gesprek niet gestructureerd is, is sprake van vrije interactie. De vrije interactie kan 

bijvoorbeeld ingeperkt worden door een vooraf bepaalde lijst van onderwerpen of door een 

gespreksleider die het woord geeft. Bij de vorm van het gesprek wordt ook gekeken welke 

interactiepatronen te herkennen zijn. In de interactiepatronen kan onderscheid gemaakt worden 

tussen symmetrische communicatie en complementaire communicatie. Bij symmetrische 

communicatie worden de verschillen benadrukt of vergroot. Bijvoorbeeld wanneer 

gespreksdeelnemers tegen elkaar opbieden (iemand zegt ‘ik bel ma iedere week om te vragen of ze 

boodschappen nodig heeft ’ waarop een ander zegt ‘ik neem ma ieder jaar mee op vakantie en met de 

feestdagen is ze ook altijd bij ons’). Complementaire communicatie is gericht op het verkleinen van 

verschillen; bijvoorbeeld het beantwoorden van een vraag.  Bij het groepsklimaat wordt naar drie 

kenmerken gekeken: 

- De mate waarin gespreksdeelnemers gericht zijn op het gezamenlijk belang of op het eigen 

belang.  

- De vrijheid die deelnemers voelen om open te communiceren en te participeren. 

- De mate waarin emoties waar te nemen zijn in het gesprek en welke emoties domineren (Geurts 

et al., 2015). 

Stap 3: Afwegen handelingsalternatieven en keuze interventie 
Wanneer duidelijk is op welk terrein een interventie nodig is, weegt de zorgprofessional de 

handelingsalternatieven af en kiest een interventie. Bij het kiezen van de interventie wordt het 

interventieschema uit figuur 2.3 gebruikt (Geurts et al., 2015, blz. 22). Allereerst kan gekozen worden 



16 
 

voor wel of geen interventie. Wanneer gekozen wordt voor een interventie kan die in de groep of 

buiten de groep plaatsvinden. Interventies in de groep kunnen gericht zijn op het individu of op de 

groep en kunnen expliciet of impliciet zijn. Een expliciete groepsinterventie is bijvoorbeeld het in de 

groep openlijk aan de orde stellen van een eenzijdige interactie door aan de groep te vragen of zij het 

prettig vinden dat persoon x zoveel spreekt. Een impliciete groepsinterventie is om andere deelnemers 

te activeren door om hun mening te vragen. 

 

Figuur 2.3. Interventieschema. Herdrukt van Gespreksvoering in groepen: 

Succesvol deelnemen aan gesprekken in zorg en welzijn (blz. 22), door J. 

Geurts, I. Müller en H. Tenwolde, 2015. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

Copyright Uitgeverij Coutinho.  

Stap 4: Handelen 
Tot slot wordt in stap vier de interventie uitgevoerd en geëvalueerd. De interventie heeft een effect op 

de situatie en het gesprek en zal aanleiding zijn om opnieuw een inschatting te maken van de situatie 

en de cirkel te doorlopen. 

Trainingsinterventie familiegesprek 
Op basis van het handelingsschema ‘deskundig deelnemen aan groepsgesprekken’ is voor de training 

methode familiezorg een trainingsinterventie voor het familiegesprek uitgewerkt in bijlage 2. In de 

uitwerking van de trainingsinterventie is de moeilijkheidsgraad geleidelijk opgebouwd via de ‘trap’ van 

Galan (2011): van uitleg via tussenoefening naar kernoefening. De uitleg omvat de theorie. Hierin licht 

de trainer het handelingsschema en interventieschema toe aan de deelnemers. De tussenoefening 

vormt de verbinding tussen de theorie en de kernoefening. In de tussenoefening gaan de deelnemers 

onder leiding van de trainer klassikaal de stappen uit het handelingsschema uitwerken op basis van 

een praktijkcasus. De kernoefening lijkt het meest op de echte werksituatie, omdat de deelnemers 

daarna in staat moeten zijn om het geleerde in hun werk toe te passen. In de kernoefening gaan 

deelnemers het familiegesprek uit de praktijkcasus in een rollenspel in subgroepen met elkaar 

oefenen en passen zij het handelingsschema in het gesprek toe. De casusbeschrijving in de 

trainingsinterventie in bijlage 2 is een voorbeeld. Aan trainers wordt geadviseerd om voor deze 

interventie een praktijkcasus uit de organisatie van de deelnemers te gebruiken. Voor de vertaalslag 
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van de theorie naar de praktijk is het belangrijk om in een rollenspel een praktijksituatie na te bootsen 

die dicht bij de praktijk van de deelnemer ligt (Kaufman & Ploegmakers, 2012). Het advies is om in de 

praktijkdiagnose samen met de opdrachtgever een casus uit te werken voor de trainingsinterventie 

familiegesprek. 

3.4. Training op teamniveau 
Uit het veldonderzoek blijkt dat de meerderheid van de geïnterviewde deelnemers van mening is dat 

de training meer oplevert wanneer de training op teamniveau gevolgd wordt. Een teamtraining levert in 

hun beleving meer op, omdat daarmee het open communiceren op teamniveau in de praktijk beter 

ingezet kan worden. Als voordelen van teamtraining worden bijvoorbeeld genoemd: uniformiteit in de 

toepassing, het stellen van prioriteiten op teamniveau, meer draagvlak, oefenen in de training op 

teamniveau en feedbackmogelijkheid op de werkplek. Ook uit de theorie blijkt dat het teamniveau 

belangrijk is in het training transfer proces, omdat deelnemers op het werk vaak deel uitmaken van 

teams die gedeelde percepties vormen (Massenberg, Spurk en Kauffeld, 2015). Waar teamwerk nodig 

is, is teamtraining effectiever dan training in ad hoc groepen. In de veldbenadering van Lewin wordt 

ook steun gevonden voor de noodzaak tot training op teamniveau. Het gedrag van een individu wordt 

volgens de veldbenadering verklaard vanuit het op dat moment rondom hem werkzame krachtenveld 

(Remmerswaal, 2013). Bij een training op teamniveau maken de teamleden zowel in de training als in 

het werk onderdeel uit van het op dat moment werkzame krachtenveld. Dit zou transfer van het 

geleerde kunnen bevorderen. l 

Aan Exfam wordt geadviseerd om de opdrachtgever in de intakefase te overtuigen van de noodzaak 

tot teamtraining door het benoemen van de voordelen die deelnemers ervaren. Daarnaast wordt 

geadviseerd om met één van de organisaties, die de training op teamniveau hebben gevolgd 

(bijvoorbeeld Amarant), een best practice uit te werken om andere organisaties te overtuigen van de 

toegevoegde waarde van teamtraining.  

3.5. Praktijkintervallen 
Uit het veldonderzoek blijkt dat een meerderheid van de geïnterviewde zorgprofessionals de 

praktijkintervallen nuttig en nodig vindt om het geleerde in de praktijk te brengen en de 

praktijkervaringen mee terug wil nemen naar de training. Volgens de leercirkel van Kolb vormen 

ervaringen de basis voor het leerproces en is leren een proces waarbij kennis gecreëerd wordt door 

de transformatie van ervaring (Kaufman & Ploegmakers, 2012). Het advies aan Exfam is om de 

praktijkintervallen gerichter inzetten door deelnemers tijdens de training te stimuleren om buddy’s te 

maken die samen het leertraject doorgaan, door een praktijklogboek te laten bijhouden en door te 

laten reflecteren op de praktijkervaringen. Geadviseerd wordt om deelnemers te laten reflecteren op 

hun praktijkervaringen door hen vanuit drie verschillende waarnemingsposities naar een gesprek te 

laten kijken (Derks & Hollander, 2010). In de eerste waarnemingspositie beleeft de deelnemer het 

gesprek vanuit zichzelf; geassocieerd in zichzelf (wat ziet, hoort en voelt hij/zij). De tweede positie is 

een vorm van gedissocieerd observeren. Iemand ziet zichzelf door de ogen van de ander (de 

gesprekspartner) en leeft zich als het ware in de ander in. De derde positie is de positie van een 

observerende buitenstaander. Vanuit de drie verschillende waarnemingsposities krijgt de deelnemer 
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een beeld van het eigen handelen en de effecten daarvan en op basis daarvan geeft de deelnemer 

zichzelf feedback. In bijlage 3 is een reflectie-oefening op basis van deze drie waarnemingsposities 

uitgewerkt die is afgeleid van de oefening ‘het innemen van waarnemingsposities’ van Dalmeijer en 

Lenferink (2007). Geadviseerd wordt om deze oefening aan het einde van de eerste trainingsdag uit te 

reiken en toe te lichten met de opdracht om tijdens het praktijkinterval de oefening toe te passen op 

een gesprek in de eigen werksituatie. Vervolgens is het advies om op de eerstvolgende trainingsdag 

aan deelnemers te vragen om hun ervaringen te delen op basis van de uitgevoerde reflectie. 

Om de effectiviteit van de praktijkintervallen te vergroten wordt geadviseerd om in de intakefase met 

de opdrachtgever afspraken te maken over het faciliteren van collegiale ondersteuning in de 

werkomgeving. Bijvoorbeeld door buddy’s te vormen en tijdens de praktijkintervallen tijd beschikbaar 

te stellen voor collegiale ondersteuning en reflectie. Transfer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van trainers en opdrachtgevers. Uiteindelijk creëren zij samen de optimale condities waarin 

deelnemers nieuwe inzichten en vaardigheden in de praktijk kunnen brengen (Kaufman & 

Ploegmakers, 2012). 

3.6. Onderwijsleergesprek begrip ‘open communicatie’ 
De belangrijkste grondslag in de methode familiezorg en in de training is “open communicatie leidt tot 

minder stress”. In het veldonderzoek zijn de zorgprofessionals bevraagd op de toepassing van het 

geleerde over open communicatie en de factoren in de training die daarop van invloed zijn. Daarbij is 

het uitgangspunt dat de deelnemers na het volgen van de training een zelfde betekenis geven aan het 

begrip ‘open communicatie’. De vraag is of dat ook daadwerkelijk zo is. In het spraakgebruik is ‘open 

communicatie’ nog geen gemeengoed. Aan Exfam wordt geadviseerd om in de training door middel 

van een onderwijsleergesprek het begrip ‘open communicatie’ te verduidelijken. In dit 

onderwijsleergesprek vraagt de trainer de deelnemers om associaties te noemen bij de woorden ‘open 

communicatie’ en ‘gesloten communicatie’. Vervolgens geeft de trainer aan dat de mate van openheid 

in communicatie afgeleid kan worden uit vijf aspecten: inhoudelijk aspect, tijdsaspect, mate van 

onthulling van gevoelens, mate van onthulling van persoonlijke informatie en aandacht voor 

onderlinge relaties (Remmerswaal, 2013). De trainer licht de verschillende aspecten toe aan de hand 

van het schema open en gesloten communicatie in groepen van Johnson en Johnson (1975) in 

Remmerswaal (2013). Het schema open en gesloten communicatie en de instructie voor de trainer 

voor het onderwijsleergesprek zijn opgenomen in bijlage 4. 
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4. Implementatie interventies 
In hoofdstuk drie zijn de volgende interventies geadviseerd die in te passen zijn in het bestaande 

trainingstraject voor methode familiezorg: 

- Praktijkdiagnose bij de opdrachtgever; 

- Trainingsinterventie familiegesprek; 

- Reflectie-oefening; 

- Onderwijsleergesprek begrip ‘open communicatie’; 

- Training op teamniveau. 

Per interventie wordt in dit hoofdstuk advies gegeven over de implementatie. 

4.1. Praktijkdiagnose 
De praktijkdiagnose wordt voorafgaande aan de training met behulp van het diagnoseschema (zie 

bijlage 1) door een trainer van Exfam uitgevoerd bij de opdrachtgever. De hiervoor benodigde tijd zal 

variëren per opdrachtgever en zal afhankelijk zijn van de omvang van de organisatie en van de mate 

waarin verschillende disciplines in de organisatie getraind gaan worden. Hoe meer verschillende 

disciplines getraind worden, hoe meer verschillende praktijksituaties in beeld gebracht moeten 

worden. Dat zal meer gesprekken en dus meer tijd vergen. Aan Exfam wordt geadviseerd om de 

tijdsbesteding voor de praktijkdiagnose mee te nemen in de offerte voor het trainingstraject. De 

opdrachtgever krijgt hierdoor een maatwerktraining aangeboden toegespitst op praktijksituaties in de 

eigen organisatie en haalt daardoor meer rendement uit de training. In overleg met de opdrachtgever 

bekijkt Exfam welke rol de opdrachtgever zelf kan spelen in de praktijkdiagnose, bijvoorbeeld in de 

uitwerking van de praktijkcasussen. Het voordeel hiervan is dat het de betrokkenheid van de 

opdrachtgever bij de training en transfer van training bevorderd. 

4.2. Trainingsinterventies 
Voor de trainingsinterventies familiegesprek, reflectie-oefening en onderwijsleergesprek begrip ‘open 

communicatie’ zijn het programma, de benodigde materialen en de oefeningen met instructies voor de 

trainer uitgewerkt in de bijlagen 2 tot en met 4. Hierdoor zijn de trainingsinterventies direct inzetbaar 

binnen de training methode familiezorg. De casus, die gebruikt wordt in de trainingsinterventie 

familiegesprek, werkt de trainer samen met de opdrachtgever uit tijdens de praktijkdiagnose. Bij wijze 

van voorbeeld is in bijlage 2 een casus uitgewerkt voor deze trainingsinterventie. 

De benodigde trainingstijd voor de geadviseerde trainingsinterventies is als volgt: 

Trainingsinterventie Tijdsduur 

Familiegesprek 1,5 uur 
Reflectie-oefening 0,5 uur 
Onderwijsleergesprek begrip ‘open communicatie’ 0,5 uur 
Totale tijdsduur 2,5 uur 

4.3. Aanpassing trainingsprogramma 
De geadviseerde trainingsinterventies nemen in totaal twee en half uur trainingstijd in beslag en 

worden ingepast in de bestaande driedaagse training methode familiezorg. Uitbreiding van het aantal 

dagdelen in de training is voor Exfam geen optie, omdat zij ervaart dat in de zorg- en welzijnssector nu 
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geen markt is voor een training van meer dan drie dagen. Door de bezuinigingen in de zorg is het voor 

veel organisaties een uitdaging om het personeel voor trainingen vrij te maken uit de operatie.  

Geadviseerd wordt om binnen het bestaande programma ruimte te maken voor de geadviseerde 

trainingsinterventies door de verdiepingsthema’s hechting, zondebok en rolomkering niet langer als 

standaard onderdeel in de driedaagse training aan te bieden. Voor deze verdiepingsthema’s is nu in 

het programma circa drie uur gereserveerd. Dit biedt dus voldoende ruimte voor Exfam om te 

beantwoorden aan de behoefte van de zorgprofessionals aan meer oefening van vaardigheden in de 

training. Exfam heeft te maken met ‘doeners in de zorg’ die in een training willen ervaren, voelen en 

beleven wat het betekent om een familiegesprek te voeren. De zorgprofessionals kunnen de 

verdiepingsthema’s pas ten volle benutten wanneer zij zich vaardig en zeker voelen in het 

familiegesprek. Het advies is om de verdiepingsthema’s na afloop van de driedaagse training als losse 

module aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een E-learning. De theorie en de filmfragmenten, 

die Exfam nu in de verdieping gebruikt voor de begripsverheldering, vormen een prima basis voor een 

E-learning. Het voordeel van een E-learning is dat deelnemers in eigen tempo en op een voor hen 

geschikt moment de module kunnen volgen. 

4.4. Training op teamniveau 
Het advies is om in de intakefase afspraken te maken met de opdrachtgever over het geven van de 

training op teamniveau en de opdrachtgever te overtuigen door de voordelen te noemen die 

deelnemers ervaren en een best practice van teamtraining te laten zien. Die best practice kan 

ontwikkeld worden met een zorgorganisatie die de training op teamniveau heeft gevolgd. Amarant is 

hiervan een goed voorbeeld. Geadviseerd wordt om een trainer van Exfam in samenwerking met een 

opleidingsadviseur, een interne trainer en enkele zorgmedewerkers van Amarant de best practice te 

laten uitwerken. In de best practice worden de volgende onderdelen uitgewerkt: voordelen die 

management en medewerkers ervaren, effecten voor cliënten en familie, en oefeningen en 

hulpmiddelen die Amarant in de training gebruikt om de toepassing van het geleerde op teamniveau te 

bevorderen. De uitwerking van de best practice omvat de volgende activiteiten.: 

- Gesprek met de opleidingsadviseur van Amarant (circa 2 uur); 

- Gesprek met een trainer van Amarant (circa 2 uur); 

- Gesprekken met twee zorgmedewerkers van Amarant (circa 3 uur); 

- Uitwerking best practice in de vorm van een hand out (circa 5 uur). 

De inschatting van de tijdsbesteding voor de ontwikkeling van de best practice door een trainer van 

Exfam is in totaal 12 uur. Op Amarant wordt hiermee een beroep gedaan voor 7 uur van hun tijd om 

hun successen te delen.  
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Bijlage 1 Diagnoseschema met vragen 

Lastige situatie 

 Door welke situatie wordt 
de deelnemer verleid tot 
het niet-effectieve gedrag? 

 Welke situatie vindt de 
deelnemer vooral lastig? 

 Als ik het hem extra 
moeilijk wil maken, hoe 
moeten de andere mensen 
in die situatie dan 
reageren? 

 Wat is de trigger voor het 
negatieve gedrag? 

 De wondervraag: stel ik 
maak een film van de 
situatie, welke scènes zet ik 
dan voor de training op de 
film? 

Huidig gedrag 

 Wat doet de deelnemer 
precies niet handig? 

 Kun je voordoen hoe 
diegene dan reageert? 

 Wat vind je precies niet 
handig in dit gedrag? 

 

Negatief effect 

 Wat ‘kost’ het nu dat het niet 
goed gaat? 

 Kun je dit concreet maken: 
hoeveel, hoe vaak, wanneer 
precies? 

 Wat is het effect voor de 
organisatie, wat is het effect 
voor de deelnemer zelf? 

Nieuw gedrag 

 Hoe zou de deelnemer 
beter kunnen reageren? 

 Wat zie je hem doen na 
de training? 

 Heb je voorbeelden van 
iemand die het wel goed 
doet? Hoe doet die het 
dan? 

Positief effect 

 Wat moet de training 
opleveren? 

 Stel, we zitten een half jaar na 
de training, wat is dan 
bereikt? 

 Kun je dit concreet maken: 
hoeveel, hoe vaak, wanneer 
precies? 

 Wat is het effect voor de 
organisatie, wat is het effect 
voor de deelnemer zelf? 

Figuur 1.1. Diagnoseschema met vragen. Herdrukt van Trainingen ontwerpen (blz. 31), door  K. de 

Galan, 2011. Amsterdam: Pearson Education Benelux. Copyright Pearson Education Benelux/Karin de 

Galan. 
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Bijlage 2 Trainingsinterventie familiegesprek 

1.1. Inleiding 

Leerdoelen 
In deze trainingsinterventie wordt via onderstaande leerdoelen gewerkt aan kennis, inzicht en 

vaardigheden om een familiegesprek te kunnen voeren en begeleiden.  

De deelnemer: 

- kent de vier stappen uit het handelingsschema ‘deskundig deelnemen aan groepsgesprekken’ en 

kan deze omschrijven (kennis); 

- kan de verschillende interventiemogelijkheden uit het interventieschema beschrijven (kennis); 

- kan in een gesprek het soort gesprek, de soort groep en de belangen van de deelnemers 

herkennen (inzicht); 

- is zich ervan bewust dat in een gesprek verschillende soorten interventies ingezet kunnen worden 

(inzicht); 

- is zich ervan bewust dat de inzet van een interventie effect heeft op het gesprek en aanleiding kan 

zijn om opnieuw een interventie in te zetten (inzicht); 

- kan het handelingsschema toepassen in een groepsgesprek (vaardigheden); 

- kan een interventie kiezen en uitvoeren in een groepsgesprek (vaardigheden). 

Opbouw  
In de trainingsinterventie is de opbouw volgens de ‘trap’ van Galan (2011) gehanteerd van uitleg 

(theorie) via tussenoefening naar kernoefening. In het onderdeel theorie licht de trainer het 

handelingsschema en het interventieschema toe. De tussenoefening omvat een klassikale oefening 

waarin deelnemers onder leiding van de trainer op basis van een praktijkcasus de stappen uit het 

handelingsschema uitwerken. In de kernoefening gaan deelnemers het familiegesprek uit de 

praktijkcasus in een rollenspel in subgroepen met elkaar oefenen. De trainer loopt rond om te checken 

of de opdracht duidelijk is en om de voortgang te observeren. 

De casusbeschrijving in deze trainingsinterventie is een voorbeeld. Aan trainers wordt geadviseerd om 

voor deze interventie een praktijkcasus uit de organisatie van de deelnemers te gebruiken. Voor de 

vertaalslag van de theorie naar de praktijk is het belangrijk om in een rollenspel een praktijksituatie na 

te bootsen die dicht bij de praktijk van de deelnemer ligt (Kaufman & Ploegmakers, 2012). 

Werkvorm 
In deze trainingsinterventie wordt  voor de kennis- en inzichtdoelen gebruik gemaakt van de werkvorm 

interactief doceren in combinatie met een casus. Interactief doceren is een aantrekkelijke manier om 

deelnemers kennis en inzicht bij te brengen over een onderwerp en om de betrokkenheid van 

deelnemers bij het onderwerp te vergroten.  De trainer is in de interactie uitnodigend naar de groep 

toe en vermijdt het geven van ‘beurten’ om te voorkomen dat deelnemers zich overvallen voelen 

(Kaufman & Ploegmakers, 2012).  
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Voor het starten en begeleiden van de interactie kan de trainer de volgende tips gebruiken: 

- Nooit meer dan één vraag tegelijk stellen; 

- De vraag helder formuleren; 

- Na de vraag een stilte laten vallen; 

- De antwoorden herhalen, zodat iedereen het kan volgen; 

- Deelnemers complimenteren voor de antwoorden, zodat anderen uitgenodigd worden om mee te 

doen. 

In de afronding geeft de trainer een duidelijke samenvatting, de vertaalslag naar de praktijk en de 

aansluiting bij het programma (Kaufman, & Ploegmakers, 2012). In deze trainingsinterventie wordt de 

interactie vormgegeven rondom een casus. Na een korte uitleg van de theorie (zie paragraaf 1.2) 

bespreekt de trainer de theorie aan de hand van een casus (zie paragraaf 1.3) en stelt de trainer 

vragen gerelateerd aan de casus (zie paragraaf 1.4).  

Voor de vaardigheidsdoelen wordt gebruik gemaakt van de werkvorm rollenspel (zie paragraaf 1.5.). 

Het rollenspel wordt in subgroepen uitgevoerd. Het rollenspel omvat de nabootsing van een 

praktijksituatie die relevant is voor de trainingsdoelen en die herkenbaar is voor de deelnemers. Het 

doel is om inzicht en vaardigheden te verwerven in de aanpak van een gesprekssituatie; in dit geval 

specifiek voor een groepsgesprek (Kaufman, & Ploegmakers, 2012). 

Programma 

Het programma voor de trainingsinterventie familiegesprek is als volgt: 

Programma Tijdsduur 

Uitleg handelingsschema en interventieschema   30 minuten 
Uitreiken en lezen casus     5 minuten 
Klassikale bespreking en uitwerking casus   15 minuten 
Rollenspel in subgroepen  (ronde 1 en 2)   30 minuten 
Pauze   15 minuten 
Rollenspel in subgroepen (ronde 3 en 4)   30 minuten 
Klassikale nabespreking rollenspel   20 minuten 
Totale tijdsduur 145 minuten 

Benodigde materialen 
Voor de trainingsinterventie heeft de trainer de volgende materialen nodig: 

- Flipover; 

- Handelingsschema ‘deskundig deelnemen aan groepsgesprekken’ en interventieschema (zie 

paragraaf 1.2.) op flipovervel of power point sheet; 

- Hand out met casusbeschrijving (zie paragraaf 1.3.); 

- Hand out met voorbeelduitwerking (zie paragraaf 1.4.). 
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1.2. Theorie 
De trainer toont het handelingsschema op een flipover of power point sheet en licht dit toe aan de 

hand van onderstaande tekst. 

 

Figuur 2.1. Handelingsschema deskundig deelnemen aan groepsgesprekken. 

Herdrukt van Gespreksvoering in groepen: Succesvol deelnemen aan 

gesprekken in zorg en welzijn (blz. 21), door J. Geurts, I. Müller en H. 

Tenwolde, 2015. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Copyright Uitgeverij Coutinho.  

Het handelingsschema omvat vier stappen (Geurts, Müller & Tenwolde, 2015): 

1. De analyse van de situatie: 

- Het soort gesprek (bijvoorbeeld een formeel gesprek, informatief gesprek, slecht nieuws gesprek). 

- De soort groep. 

- De belangen en functies van de gespreksdeelnemers. 

2. Inschatten welk discussiebeleidsterrein oftewel interventieterrein om aandacht vraagt: 

- Hoe wordt op de inhoud met elkaar gecommuniceerd?  

- Hoe wordt het gesprek vormgegeven? Is die vorm bevorderlijk voor wat de deelnemers te 

bespreken hebben en willen bereiken?  

- Hoe is het klimaat in het groepsgesprek en sluit dit aan bij de context en situatie? 

3. Bedenken en afwegen van handelingsalternatieven én keuze interventie.  

4. De uitvoering en evaluatie van de gekozen interventie. De interventie heeft een effect op de 

situatie en het gesprek en zal aanleiding zijn om opnieuw een inschatting te maken van de situatie 

en de cirkel te volgen van stap 1 tot en met 4. 

Bij de inhoud van het gesprek kan grofweg een onderscheid worden gemaakt in gesprekken die 

gericht zijn op handelen of op het uitwisselen van informatie. In de vormgeving van groepsgesprekken 

gaat het om inperkingen en bijsturingen van de vrije interactie.  
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Wanneer elke gespreksdeelnemer op elk moment kan zeggen wat hij wil en het gesprek niet 

gestructureerd is, is sprake van vrije interactie. De vrije interactie kan bijvoorbeeld ingeperkt worden 

door een vooraf bepaalde lijst van onderwerpen of door een gespreksleider die het woord geeft. Bij de 

vorm van het gesprek wordt gekeken wie aan het woord is, hoe lang iemand aan het woord is, hoe 

deelnemers gesitueerd zijn ten opzichte van elkaar en welke interactiepatronen te herkennen zijn. In 

de interactiepatronen kan onderscheid gemaakt worden tussen symmetrische communicatie en 

complementaire communicatie. Bij symmetrische communicatie worden de verschillen benadrukt of 

vergroot. Bijvoorbeeld wanneer gespreksdeelnemers tegen elkaar opbieden (iemand zegt ‘ik bel ma 

iedere week om te vragen of ze boodschappen nodig heeft ’ waarop een ander zegt ‘ik neem ma ieder 

jaar mee op vakantie en met de feestdagen is ze ook altijd bij ons’). Complementaire communicatie is 

gericht op het verkleinen van verschillen; bijvoorbeeld het beantwoorden van een vraag.  

Bij het groepsklimaat wordt naar drie kenmerken gekeken: 

- De mate waarin gespreksdeelnemers gericht zijn op het gezamenlijk belang of op het eigen 

belang.  

- De vrijheid die deelnemers voelen om open te communiceren en te participeren. 

- De mate waarin emoties waar te nemen zijn in het gesprek en welke emoties domineren (Geurts 

et al., 2015). 

De trainer toont het interventieschema op een flipover of power point sheet en licht dit toe aan de 

hand van onderstaande tekst. 

 

Figuur 2.2. Interventieschema. Herdrukt van Gespreksvoering in groepen: 

Succesvol deelnemen aan gesprekken in zorg en welzijn (blz. 22), door J. 

Geurts, I. Müller en H. Tenwolde, 2015. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

Copyright Uitgeverij Coutinho.  
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Bij het kiezen van de interventie in stap 3 wordt het interventieschema worden gebruikt (Geurts et al., 

2015). Allereerst kan gekozen worden voor wel of geen interventie. Wanneer gekozen wordt voor een 

interventie kan die in de groep of buiten de groep plaatsvinden. Interventies in de groep kunnen 

gericht zijn op het individu of op de groep en kunnen expliciet of impliciet zijn. Voorbeelden van 

interventies zijn: 

1. Individueel – expliciet: Openlijk tegen iemand zeggen dat het opvalt dat hij veel spreekt en 

bijvoorbeeld zeggen dat jij ook zou willen weten wat de anderen ervan vinden; 

2. Individueel – impliciet: Iemand, die erg veel aan het woord is, afremmen, bijvoorbeeld door die 

persoon voor de inbreng te bedanken, niet aan te kijken en jouw visie te geven op de situatie; 

3. Groepsgericht – expliciet: De eenzijdige interactie aan de orde stellen door bijvoorbeeld aan de 

anderen te vragen wat zij ervan vinden dat die persoon zo veel spreekt; 

4. Groepsgericht – impliciet: De andere gespreksdeelnemers activeren door vragen te stellen aan 

hen. 

5. Buiten de groep: De persoon buiten de groep, bijvoorbeeld in de pauze, aandacht te geven.  

6. Niet: Besluiten om nu niets te doen met de bedoeling om later effectiever te kunnen ingrijpen.  

1.3. Casusbeschrijving t.b.v. tussenoefening en kernoefening 

Achtergrondinformatie 
Je bent een ambulant begeleider die cliënten met niet aangeboren hersenletsel ondersteunt in de 

thuissituatie. Sinds een half jaar begeleid je Rianne. Rianne is een vrouw van 50 jaar die gescheiden 

is en drie kinderen heeft (een zoon van 32, een zoon van 29 en een dochter van 27) en een kleinzoon 

(3 maanden). Als gevolg van een ongeval heeft zij een dwarslaesie en zit zij in een rolstoel. Aan het 

ongeval heeft zij hersenletsel overgehouden. Klachten, die Rianne ervaart en die mogelijk verband 

houden met het hersenletsel, zijn vermoeidheid en een lager energieniveau. Zij heeft het gevoel dat zij 

veel sneller moe is. Dit geldt zowel voor activiteiten die een beroep doen op fysieke kracht/energie als 

voor activiteiten die een beroep doen op haar cognitieve capaciteiten. Rianne kent haar beperkingen 

en weet wat zij nodig heeft, maar vindt het moeilijk om haar dagelijks leven hieraan aan te passen. Zij 

vindt dat haar agenda overloopt van verplichte activiteiten en vindt het moeilijk om tijd vrij te maken 

voor rustmomenten en activiteiten waar zij van geniet.  

Familiegesprek 
Je hebt een gesprek met de drie volwassen kinderen van Rianne om hen te informeren over het 

begeleidingstraject dat hun moeder volgt, om hen een luisterend oor te bieden en hun vragen over de 

begeleiding te beantwoorden. Met Rianne en de kinderen is afgesproken dat Rianne zelf niet 

deelneemt aan de gesprekken, omdat zij heeft aangegeven dat het voor haar emotioneel te zwaar is 

om te zien hoe haar kinderen zich zorgen maken om haar. Het gesprek vindt plaats in de huiskamer in 

de woning van de dochter van Rianne. De dochter van Rianne uit in het gesprek haar zorgen over het 

feit dat haar moeder de streekwinkel aan huis, waarin ze voor het ongeval full time werkte, ook nu wil 

blijven aanhouden. Zij is bang dat het een te zware belasting is voor haar moeder. De oudste zoon is 

in het gesprek veel aan het woord en zegt bijvoorbeeld dat hij het belangrijk vindt dat hun moeder de 

winkel kan aanhouden, omdat zij zich daarin nuttig voelt. Ook zegt hij dat de winkel geen belasting 
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voor haar hoeft te zijn, omdat hij altijd in de buurt is om haar te helpen als het nodig is. Hij woont naast 

Rianne, heeft een zaak aan huis en kan haar prima helpen met de winkel. De jongste zoon is in het 

gesprek regelmatig met zijn telefoon bezig en geeft nauwelijks zijn mening. In verband met een 

avondwake moet de oudste zoon eerder weg uit het gesprek. Op dat moment verandert de situatie en 

is de jongste zoon veel aan het woord. Hij geeft ineens wel zijn mening en zegt dat hij vindt dat de 

winkel gesloten moet worden, omdat Rianne emotioneel instabiel is en de winkel niet aankan. Ook 

zegt hij dat zijn broer het allemaal te makkelijk ziet en helemaal geen tijd zal hebben om Rianne te 

helpen, omdat hij met zijn eigen bedrijf aan huis geen tijd zal hebben om bij te springen. 

1.4. Tussenoefening: Klassikale opdracht 

Instructie voor de trainer 
- De trainer reikt de casusbeschrijving uit en geeft de deelnemers 5 minuten de tijd om de casus 

door te lezen.  

- Vervolgens bespreekt de trainer met de groep de stappen 1 tot en met 3 uit het 

handelingsschema aan de hand van de casus.  

o In stap 1 vraagt de trainer de deelnemers om de drie aspecten van de situatie (gesprek, 

groep en deelnemers) te beschrijven.  

o In stap 2 vraagt de trainer aan de deelnemers welke interventieterreinen (inhoud, vorm en 

klimaat) een rol spelen.  

o In stap 3 vraagt de trainer aan de groep welke handelingsalternatieven zij zien in dit 

gesprek. Tot slot vraagt de trainer welk handelingsalternatief de deelnemers zouden 

kiezen en waarom.  

- Per stap herhaalt de trainer de antwoorden van de deelnemers, noteert deze op een flipover en 

nodigt anderen uit om ook te reageren. 

- Iedere stap sluit de trainer af met een samenvatting van de antwoorden. Aan de hand van 

onderstaande voorbeelduitwerking en zijn of haar eigen praktijkervaring kan de trainer waar nodig 

de input van de groep aanvullen.  

- De trainer sluit de oefening af met een samenvatting van de interventies en geeft aan dat de 

deelnemers in gesprekken in hun werksituatie het interventieschema als hulpmiddel kunnen 

gebruiken om te bepalen hoe zij ingrijpen om een gesprek in goede banen te leiden. Tot slot 

kondigt de trainer aan dat de deelnemers in de volgende oefening gaan oefenen met het 

toepassen van een interventie in een gesprek in subgroepen.  

- Na afloop van de oefening reikt de trainer onderstaande voorbeelduitwerking uit. 
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Voorbeelduitwerking 

Stap 1: Situatie 

- De situatie is een informatief gesprek in de thuissituatie (gesprek) waaraan de volwassen kinderen 

van de cliënte, Rianne, en de begeleider deelnemen met een gezamenlijk belang: namelijk het 

welzijn en welbevinden van moeder Rianne (deelnemers en belangen). Het is een kleine groep 

die inzicht wil krijgen in de zorgsituatie rondom Rianne en haar welzijn wil verbeteren (groep). 

Stap 2: Interventieterrein(en) 

- De oudste zoon is veel aan het woord. Dit kan het groepsklimaat beïnvloeden. De dochter en 

jongste zoon durven misschien niets meer te zeggen. Daarbij kan de positie in het gezin als 

oudste zoon ook nog een rol spelen. De anderen durven misschien niet tegen hem in te gaan. 

- De oudste zoon kan ook de inhoud van het gesprek beïnvloeden. Mogelijk belicht hij maar één 

kant van de zaak en spelen meer aspecten in de zorgsituatie dan alleen de winkel een rol.  

- Ook kan hij de vorm beïnvloeden en het gesprek een bepaalde richting opsturen. Er kan hier niet 

gesproken worden van een vrije interactie.  

Stap 3: Handelingsalternatieven 

- In deze casus spelen alle drie de interventieterreinen (inhoud, klimaat en vorm) een rol en vragen 

om aandacht. Het heeft de voorkeur om eerst in te grijpen op het groepsklimaat. Een interventie 

op het groepsklimaat zal ook effect hebben op de vorm en inhoud van het gesprek. Afhankelijk 

van het effect kan vervolgens nog een interventie worden gedaan op vorm en/of inhoud.  

- Handelingsalternatieven: 

1. Individueel – expliciet: Openlijk tegen de oudste zoon zeggen dat het je opvalt dat hij veel aan het 

woord is en bijvoorbeeld aangeven dat jij ook zou willen weten wat zijn broer en zus ervan vinden; 

2. Individueel – impliciet: De oudste zoon afremmen, bijvoorbeeld door hem voor zijn inbreng te 

bedanken, hem niet aan te kijken en jouw visie op de zorgsituatie te geven; 

3. Groepsgericht – expliciet: De eenzijdige interactie aan de orde stellen door bijvoorbeeld aan de 

andere twee te vragen wat zij ervan vinden dat hun broer zo veel spreekt; 

4. Groepsgericht – impliciet: De dochter en de jongste zoon activeren door hen bijvoorbeeld vragen 

te stellen. 

5. Buiten de groep: De oudste zoon buiten de groep, bijvoorbeeld door hem de volgende dag te 

bellen, aandacht te geven. Je kunt dan zeggen dat je merkt dat hij erg betrokken is bij het welzijn 

van zijn moeder, maar dat je je ook zorgen maakt dat daardoor de visie van zijn broer en zus niet 

op tafel komen. Vervolgens kun je ook vragen waarom hij zo actief is in het gesprek. 

6. Niet: Besluiten om nu niets te doen met de bedoeling om later (bijvoorbeeld in een volgend 

gesprek) effectiever te kunnen ingrijpen.  
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De keuze van de interventie uit bovenstaande handelingsalternatieven hangt af van de bedoeling en 

context van de bijeenkomst, persoonlijke stijl van de begeleider en de cultuur en ontwikkelingsfase 

van de groep. In dit geval lijkt handelingsalternatief 6 “niets doen” in ieder geval geen optie. De zorg 

die geuit wordt over mogelijke overbelasting van moeder is aanleiding om een interventie niet uit te 

stellen tot een volgend gesprek. Wanneer de begeleider besluit een interventie toe te passen in de 

groep in het eerste deel van het gesprek (waarbij alle drie de kinderen aanwezig zijn), heeft de 

begeleider de keuze uit de handelingsalternatieven 1 tot en met 4. Wanneer de begeleider pas besluit 

om een interventie uit te voeren op het moment dat de oudste zoon weg is, ligt in deze casus het 

handelingsalternatief “buiten de groep” het meest voor de hand. Met de oudste zoon zal de begeleider 

dan na afloop van het gesprek telefonisch contact opnemen. De begeleider informeert de groep 

daarover. In het gesprek kan de begeleider dan ook nog een interventie uitvoeren gericht op de 

jongste zoon door hem aan te spreken en te zeggen dat het opvalt dat hij nu zijn broer weg is meer 

aan het woord is en hem te vragen hoe dat komt (individueel-expliciet interventie in de groep). 

1.5. Kernoefening: Praktijkoefening familiegesprek 

Instructie voor de trainer 
- De trainer introduceert de praktijkoefening familiegesprek en geeft aan dat in subgroepen 

geoefend gaat worden met het familiegesprek en de toepassing van het interventieschema. De 

trainer vermijdt hierbij in de introductie van de oefening de woorden ‘rollenspel’ en ‘spelers’, omdat 

dit bij sommige deelnemers weerstand kan oproepen door eerdere ervaringen (Kaufman & 

Ploegmakers, 2012).  

- De trainer vraagt de deelnemers om subgroepen van vier personen te maken. 

- Iedere groep krijgt de opdracht om het familiegesprek uit de casus te voeren waarbij ieder zich 

inleeft in één van de vier gespreksdeelnemers (dochter, oudste zoon, jongste zoon of begeleider). 

- De trainer start ronde 1 en geeft de deelnemers 15 minuten de tijd om het familiegesprek te 

voeren.   

- Vervolgens geeft de trainer de subgroepen de opdracht om nogmaals het familiegesprek te 

voeren waarbij iemand anders uit de groep de rol van begeleider invult. De deelnemers krijgen 

wederom 15 minuten de tijd om het familiegesprek te voeren. 

- De trainer geeft de deelnemers 15 minuten pauze.  

- Na de pauze start de trainer gespreksronden 3 en 4. De deelnemers krijgen wederom per 

familiegesprek 15 minuten de tijd om het familiegesprek te voeren. Per ronde vervult een 

deelnemer, die nog niet aan de beurt is geweest, de rol van begeleider, zodat alle deelnemers de 

gelegenheid hebben om in de rol van begeleider te oefenen met het familiegesprek. 

- Tijdens het voeren van het familiegesprek in de subgroepen loopt de trainer rond om te checken 

of de opdracht duidelijk is en om de voortgang te observeren. 

- De trainer sluit de oefening klassikaal af door de subgroepen klassikaal hun ervaringen met het 

toepassen van de interventie in het familiegesprek te laten delen. 
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Bijlage 3: Reflectie-oefening op basis van de waarnemingsposities 

Instructie voor de trainer 
- Deze reflectie-oefening op basis van de waarnemingsposities is afgeleid van de oefening ‘het 

innemen van waarnemingsposities’ van Dalmeijer en Lenferink (2007). De oefening is een 

praktijkopdracht die deelnemers op het werk of thuis kunnen uitvoeren. 

- Aan het einde van de eerste dag van de training reikt de trainer de reflectie-oefening uit en licht 

deze toe. De trainer kan daarbij een korte demonstratie verzorgen om deelnemers te laten zien 

hoe zij met behulp van drie stoelen de waarnemingsposities kunnen visualiseren en innemen.  

- Op de tweede dag van de training vraagt de trainer aan de deelnemers of zij hun ervaringen 

vanuit de reflectie-oefening willen delen en of zij nog vragen hebben over de oefening. Dit kan de 

trainer doen aan het begin van de ochtend wanneer in de training het onderdeel terugkoppeling 

vorige bijeenkomst op het programma staat. 

Programma 
De benodigde tijd in de training voor deze interventie is als volgt: 

Programma Tijdsduur 

Uitreiken reflectie-oefening en demonstratie op dag 1   15 minuten 
Delen van ervaringen op dag 2   15 minuten 
Totale tijdsduur   30 minuten 

Praktijkopdracht reflectie-oefening voor de deelnemer 

Voorbereiding 
- Kies een ruimte thuis of op je werk waar je gedurende de oefening niet gestoord wordt en waar je 

drie stoelen neer kan zetten. Zet in de ruimte drie stoelen neer, die staan voor jezelf (positie 1), de 

ander (positie 2) en voor de observator (positie 3). De stoelen voor positie 1 en 2 staan dicht bij 

elkaar en de stoel voor positie 3 zet je meer op afstand neer. 

- Neem een gesprek uit jouw werk in gedachten. Dit mag een gesprek zijn met een cliënt, familielid 

van een cliënt of met een collega. Kies wel voor een tweegesprek.  

- Leg een notitieboekje klaar waarin je per stap kort je observaties, gedachten en ervaringen kan 

noteren. 

Stap in waarnemingspositie 1  
- Stap in positie 1 door op de stoel, die staat voor jezelf, te gaan zitten. 

- Kijk terug op het gesprek vanuit jezelf, vanuit jouw ogen en gevoelens. Vraag jezelf af: ‘Wat zie 

ik?, Wat hoor ik?, Wat voel ik? en Wat zeg ik tegen mezelf?’  

Stap in waarnemingspositie 3 
- Stap in positie 3 door op de stoel van de observator te gaan zitten. 

- Kijk naar de gehele situatie (jezelf = stoel 1 en de ander = stoel 2); ‘Welke informatie krijg je? Wat 

zie je als je door de ogen van een observator naar jezelf en de ander in dat gesprek kijkt?’ 

Stap in Waarnemingspositie 2 
- Stap in positie 2 door op de stoel van de ander te gaan zitten. 
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- Kijk door de ogen van de ander naar het gesprek; ‘Wat zie, hoor en voel je wanneer je je inleeft in 

die ander?’ 

Stap in waarnemingspositie 3 
- Stap weer in positie 3 door op de stoel van de observator te gaan zitten. 

- Kijk opnieuw door de ogen van de observator naar de gehele situatie; ‘Welke nieuwe informatie 

heb je gekregen nu je ook positie 2 hebt ervaren? Welke adviezen zou je als observator aan jezelf 

willen geven?’ 

- Als je moeite hebt om in de rol van observator op afstand naar het gesprek te kijken, kun je de 

stoel die staat voor positie 3 nog verder weg plaatsen. 

Stap in waarnemingspositie 1 
- Stap in positie 1 door op de stoel, die staat voor jezelf, te gaan zitten. 

- Geef nu de adviezen die je in de vorige positie hebt geformuleerd aan jezelf. Vraag je af wat je 

geleerd hebt over jezelf en hoe je hiermee in de toekomst om wil gaan. 
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Bijlage 4: Onderwijsleergesprek begrip ‘open communicatie’ 
Het onderwijsleergesprek begrip ‘open communicatie’ is afgeleid van de oefening ‘open en gesloten 

communicatie’ in Remmerswaal (2013). 

Instructie trainer 
- De trainer noemt de grondslag “open communicatie leidt tot minder stress”. 

- Vervolgens vraagt de trainer aan de deelnemers om associaties te noemen bij de begrippen ‘open 

communicatie’ en ‘gesloten communicatie’. 

- De trainer herhaalt de genoemde associaties, noteert deze op een flipovervel en nodigt de 

anderen uit om ook te reageren. 

- De trainer reikt onderstaand schema open en gesloten communicatie in groepen (Remmerswaal, 

2013) uit en toont dit op een power point sheet. Vervolgens licht de trainer het schema toe en 

geeft aan dat de mate van openheid in communicatie afgeleid kan worden uit vijf aspecten: 

inhoudelijk aspect, tijdsaspect, mate van onthulling van gevoelens, mate van onthulling van 

persoonlijke informatie en aandacht voor onderlinge relaties. 

Programma 

Het programma voor het onderwijsleergesprek is als volgt: 

Programma Tijdsduur 

Associaties bij ‘open’ en ‘gesloten’ uitwisselen   15 minuten 
Schema open en gesloten communicatie bespreken   15 minuten 
Totale tijdsduur   30 minuten 

Schema open en gesloten communicatie  

 

Figuur 4.1. Schema open en gesloten communicatie in groepen (naar Johnson en Johnson, 1975). 

Herdrukt van Handboek groepsdynamica: een inleiding op theorie en praktijk (blz. 173), door  J. 

Remmerswaal, 2013. Amsterdam: Boom Nelissen. Copyright Boom Nelissen & Jan Remmerswaal. 


