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HOOFDSTUK 

HOOFDSTUK 5: DE HULPVERLENER AAN HET WERK 

❖ 5.2: DUIDELIJKHEID IN DOELEN 

- Het doel van een gesprek in de hulpverlener is om persoonlijke problemen te verminderen 
➢ Om dit te bereiken moet een zo’n gesprek ordelijk verlopen 

- Een gesprek verloopt goed als zowel de hulpverlener als de cliënt een doel voor ogen hebben 
➢ Doel van de cliënt: verminderen/verdwijnen van zijn/haar ongemak 
➢ 2 soorten doelen 

• Procesdoelen: voorwaarden creëren voor een optimaal verloop van het hulpverleningsproces 
▪ Vooral de verantwoordelijkheid van de hulpverlener 
▪ Vb: sfeer van vertrouwen en rust scheppen 
▪ In het begin van een gesprek zullen deze doelen van de hulpverlener voor iedere cliënt ongeveer hetzelfde zijn 
▪ Hulpverlener heeft als doel om ruimte te maken voor praten 

o Dit doel geeft de hulpverlener zelf ook rust 
▪ Keuze van verdere procesdoelen wordt verder bepaald door het verloop van het gesprek 
▪ Als het contact vlot verloopt kan de hulpverlener ook kiezen om de cliënt te betrekken bij het opstellen van de 

procesdoelen 

• Productdoelen: bepalen van een meer wenselijke situatie voor de cliënt dan nu bij het probleem het geval is 
▪ Vooral de verantwoordelijkheid van de cliënt: moet het doel als zijn/haar doel zien 
▪ Het zoeken naar productdoelen en het kiezen van manieren om die doelen te bereiken is een gezamenlijke 

onderneming van hulpverlener en cliënt 

• Deze doelen zijn nodig om richting te geven aan het gesprek 
- De hulpverlener kan de procesdoelen veranderen tijdens het gesprek 
➢ Bij een verlegen cliënt die niet durft te praten over zijn/haar problematiek: vragen om te praten over relevante situaties 

- Productdoelen kunnen ook veranderen naargelang de situatie van de cliënt 
- Na verloop van tijd wordt het duidelijk waar het echte probleem ligt bij de cliënt 
➢ Toch gebeurt het heel vaak dat het doel niet bereikt wordt 
➢ Doelen en middelen helpen ons om te evalueren of een doel bereikt is of waar er aanpassing moet gebeuren 

- We hebben een voorkeur voor het minimale ingrijpen van de hulpverlener 
➢ Als de cliënt genoeg heeft aan enkel ruimte en begrip om zijn/haar probleem op te lossen, dan houden we ons ook daar 

aan 
➢ Zoniet, dan is het aan de hulpverlener om de nodige bijdragen te leveren opdat de cliënt zijn/haar probleem in een nieuw 

licht bekijkt 

• Als dat genoeg blijkt dan moet de hulpverlener wederom niet meer doen dan enkel inzicht bieden 
➢ Als inzicht ook niet genoeg blijkt, dan is het aan de hulpverlener om de cliënt te leren handelen dat hij/zij zijn/haar doel 

kan bereiken 
- De hulpverlener treedt altijd terug vanaf het moment dat de cliënt zelfstandig aan zijn/haar problemen kan werken 
➢ Hulpverlener en cliënt bepalen samen wanneer dat moment gekomen is 

❖ 5.3: DE ROLLEN VAN DE HULPVERLENER (4) 

- Het is belangrijk dat de hulpverlener een bepaalde houding kan aannemen ten opzichte van de cliënt waardoor het 
gewenste gedrag van de cliënt natuurlijk komt 

- Vertrouwensfiguur: hulpverlener schept duidelijkheid en rust in het contact, toont aandacht en begrip voor de cliënt en 
stimuleert hem om vrijuit te praten 

➢ Rogers: rust en vertrouwen brengen in de situatie door te zorgen voor duidelijkheid en veiligheid 

• Vertellen hoe je het gesprek wil voeren, de cliënt onvoorwaardelijk accepteren en zelf transparant te zijn 

• Luisteren en empathisch reageren zijn in het begin belangrijk 

• Acceptatie zorgt ervoor dat vertrouwen ontstaat 
➢ Wexler: verheldering in de informatieverwerking 

• Als de cliënt zelf zoekt naar woorden om de problemen uit te leggen is hij zelf al bezig met verwerking 

• Differentiëren en integreren wordt bevorderd door nadenken en onder woorden brengen 
▪ Dit gaat vaak gepaard met emoties, verwarring en onzekerheid omdat de cliënt zijn/haar wereld herstructureert 
▪ Het is belangrijk dat de hulpverlener kalm blijft en vertrouwt in een goede afloop om de onzekerheden van de cliënt 

te minimaliseren en steun te bieden 
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• Verheldering en nuancering door de cliënt zelf kan zorgen dat hij/zij zelf verder komt met het oplossen van zijn 
probleem 
▪ Differentiatie: meer kanten aan de zaak zien 
▪ Integratie: overzicht zien op een meer genuanceerde manier 

• Rogeriaanse hulpverlener doet eerst zo veel mogelijk een beroep op het oplossingsvermogen van de cliënt zelf 
➢ Cliënt kan eerst de hulpverlener zelf toetsen om te zien hoe hij/zij reageert 

• Reacties van de hulpverlener zijn cruciaal in het begin 
▪ Toont hij/zij rust en aanmoediging of ongedurigheid? 
▪ Kleine reacties zijn veelbetekenend 

➢ Door open te staan voor wat de cliënt vertelt en hem/haar te stimuleren kan bij de hulpverlener een beeld ontstaan van 
de belevingswereld van de cliënt 

• Cliënt heeft een eigen, complex informatieverwerkingssysteem waar we delicaat mee moeten omgaan 
▪ Cliënt zal niet alle nieuwe informatie accepteren 

➢ Bandura: hulpverlener moet oppassen voor een te snelle beoordeling of beschrijving van de persoon in algemene termen 

• Hulpverlener heeft een belangrijke voorbeeldfunctie voor de cliënt 

• Algemene invloed: gedrag van de hulpverlener waaruit aandacht voor de ander blijkt 

• Specifieke richtinggevende aandacht: reacties van de hulpverlener op datgene wát de cliënt vertelt 
▪ Grote interesse zal de cliënt stimuleren om er dieper op in te gaan 

- Mededeelzame detective: de hulpverlener probeert een helder beeld te krijgen van het (disfunctionele) denken en doen 
van de cliënt 

➢ Soms is het onvoldoende om een vertrouwensfiguur en klankbord te zijn 
➢ Centraal is om te weten te komen hoe de cliënt informatie verwerkt 

• De hulpverlener probeert dit te weten te komen door in te zoomen op 3 cruciale processen betrokken bij 
informatieverwerking 
▪ Selectie: hoe en welke informatie selecteert de cliënt? 
▪ Differentiatie: 

o Te weinig differentiatie: de wereld wordt te eenvoudig omdat de cliënt zicht verliest op nuances 
▫ Nieuwe informatie wordt onmiddellijk geplaatst in het bestaande kader 
▫ Kan leiden tot verstarring 

▪ Integratie: 
o Te veel integratie: verlies van overzicht omdat de cliënt te veel informatie en nuances opneemt 

▫ Kan de bomen door het bos niet langer zien 
▫ Kan leiden tot onzekerheid, verwarring en angst 

➢ Bandura: gedrag, persoon en omgeving bevinden zich in een dynamisch proces van wederzijdse beïnvloeding 

• Niet enkel de informatieverwerking van de cliënt is belangrijk, maar ook zijn/haar omgeving 

• De hulpverlener moet trachten zo dicht mogelijk bij de feiten te komen door vragen te stellen 
▪ Dit omdat alles wat de cliënt vertelt sowieso subjectief is 
▪ Deze vragen kunnen de cliënt zelf aan het denken zetten 

o Als blijkt dat dit genoeg is voor de cliënt om de problemen op te lossen, dan stoppen we met verdere uitleg 
➢ Openheid in de communicatie is cruciaal; de hulpverlener vertelt de cliënt zo veel mogelijk wat er in hem/haar omgaat 

• Geef de cliënt uitleg over waarom je naar precieze feiten vraagt 

• Zoniet kan dit tot onduidelijkheid leiden wat op zijn beurt leidt naar meer onzekerheid 
- Docent: de hulpverlener legt aan de cliënt tentatief een meer effectieve kijk op zijn problemen voor en bespreekt de 

zinvolheid daarvan voor de cliënt 
➢ Hoe geeft de hulpverlener de cliënt een meer constructieve kijk op zijn/haar problematiek, zonder diens wereldbeeld te 

beschadigen? 
➢ Tentatief visies voorleggen en uitleggen aan de cliënt 

• Proberen leren om anders na te denken over de ‘feiten’ 
➢ Eerste probleem: we weten niet op voorhand in hoeverre een cliënt in staat is veranderingen in zijn/haar belevingsproces 

aan te brengen 
➢ Tweede probleem: de hulpverlener moet oppassen dat de aangeboden nuanceringen en visies niet te veel vertekend zijn 

door de eigen vooringenomenheid 

• Er is geen objectiviteit in het beleven van situaties 

• Toch kan de inbreng van de hulpverlener behulpzaam zijn 
▪ Minder vertroebelde kijk dan de cliënt 
▪ Misschien meer levenservaring van de cliënt 
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▪ Het innemen van een ander standpunt kan de cliënt ook verheldering bieden 
➢ Deze inzichten kunnen verkregen worden door de empathische instelling van de hulpverlener 

• Dit staat hem/haar toe nieuwe nuances bloot te leggen 
➢ Met leerprincipes kan de hulpverlener de cliënt leren niet enkel anders te denken, maar ook anders te doen 

- Coach: de hulpverlener begeleidt de cliënt bij het in de praktijk brengen van nieuwe inzichten en traint hem zo nodig in 
nieuw gedrag daarvoor 

➢ Hulpverlener helpt de cliënt het in de praktijk brengen van nieuwe inzichten 

• Detective en vertrouwensfiguur verzamelen de nodige informatie, de docent brengt de nodige inzichten 
➢ Dit is een moeilijk deel: hulpverlener moet terughoudend zijn om de cliënt niet te forceren, maar ook stimulerend zijn om 

de cliënt over drempels heen te helpen 
➢ De cliënt zal zich anders beginnen gedragen 

• Resultaatverwachting: als die cliënt enkel hierover beschikt ziet hij/zij wel hoe het moet, maar vreest hij/zij het niet 
zelf te kunnen 

• Doeltreffendheidverwachting: als de cliënt voldoende hiervan heeft, beschikt hij/zij over de vaardigheden en het 
vertrouwen in het eigen kunnen dat nodig is om het gewenste gedrag ook te vertonen 

➢ Belangrijk dat de coach genoeg controleert of de cliënt effectief de vaardigheden bezit en het vertrouwen heeft om het 
nieuwe gedrag te vertonen 

• De coach moet de cliënt hierin trainen 

• Dit vraagt veel van de coach 

• Kans van slagen moet zo groot mogelijk worden gemaakt; bij mislukking wordt het vermijdingsgedrag extra versterkt 
➢ Ook is het belangrijk te beseffen dat men zelden precies kan voorspellen wat de voorgenomen veranderingen in het 

gedrag van de cliënt zullen doen met zijn/haar omgeving 

• De omgeving heeft bepaalde verwachtingen van het gedrag van de cliënt waardoor nieuwe problemen kunnen 
ontstaan 
▪ De cliënt moet dus ook goed kunnen reageren op deze reacties van de omgeving 

➢ De coach vangt de cliënt op en bespreekt de ervaringen van de cliënt met hem/haar 

• Proces van vertrouwensfiguur, detective en dan docent begint opnieuw 

❖ 5.4: EEN GESPREKSMODEL (3 FASES) 

- De diverse doelen van het gesprek met bijbehorende rollen en taken in volgorde te plaatsen 
- Probleemverheldering: contact leggen en duidelijker beeld krijgen van welke problemen er eigenlijk zijn en hoe de cliënt 

deze beleeft 
➢ Gesprekken beginnen vaak aarzelend 
➢ Taak van de hulpverlener om te verduidelijken waar het eigenlijk om gaat 

• Vooral als vertrouwensfiguur 
➢ Cliënt stimuleren meer te vertellen: reacties van de hulpverlener leren vertrouwen 

• Procesdoel: exploratie door de cliënt van zijn/haar gedachten, gevoelens en handelingen die met het probleem te 
maken hebben 

• Productdoel: duidelijker beeld krijgen van de problemen en de belevingswereld van de cliënt 
➢ De hulpverlener houdt zich nog niet bezig met het stellen van productdoelen voor de cliënt 

• Aandacht blijven richten op de wereld van de cliënt 
➢ Hulpverlener zal hier beginnen zoeken naar manieren om de rol als detective in te vullen 

• Aanknopingspunten vanuit de wereld van de cliënt om verheldering te bieden 

• Eigen ideeën ontwikkelen zonder die al te uiten 
- Probleemnuancering: herformuleren en/of ordenen en/of kiezen van deelproblemen als oplossing of ter voorbereiding van 

oplossingen 
➢ Het doel wordt de cliënt te helpen een genuanceerder en overzichtelijker beeld te krijgen van zijn probleem 
➢ Hulpverlener neemt de rol van docent aan en gebruik ideeën uit de eerste fase 

• Lesgeven in psychologie 

• Proberen de grote lijn te vinden in schijnbaar onafhankelijke problemen 
➢ Hulpverlener helpt met selectie: beperking van thema’s om te bespreken 

• Dit is nodig om de productdoelen te bepalen: zo kan een deelprobleem worden opgelost 
▪ Essentieel dat de cliënt zoveel mogelijk wordt betrokken in het maken van keuzen 
▪ Bevordert duidelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid 
▪ Het selecteren verloopt vlotter als de cliënt realiseert dat deze productdoelen nog steeds kunnen veranderd 

worden indien hij/zij vastzit 
➢ Te veel analyseren en exploreren leidt niet persé tot de kern van het probleem, daar zijn mensen te complex voor 
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• Dit leidt tot het eindeloze rumineren van mensen 

• Het is belangrijk om te differentiëren, maar ook om te integreren 
➢ In deze fase wordt meer incasseringsvermogen van de cliënt gevraagd 

• Nieuwe informatie over zichzelf is vaak moeilijk te aanvaarden 

• Cliënt moet soms ook anders leren denken 
➢ Vooral in deze fase word de eigen wijze van denken en doen aangetast 

• Er ontstaat onzekerheid en verwarring bij de cliënt 
➢ De voornaamste doelstelling is het bijdragen tot zodanige verduidelijking en verandering van inzichten in het probleem 

dat een oplossing binnen bereik komt 
- Probleembehandeling: productdoelen stellen en actie voorbereiden en ondernemen om concreet geformuleerde 

problemen tot een oplossing te brengen 
➢ Cliënt moet zelf bepalen welk probleem hij/zij eerst wil aanpakken 

• Kan de motivatie vergroten 
➢ Cliënt moet ook zelf kiezen hoe hij/zij dat doel gaat bereiken 

• Hier kan de hulpverlener helpen, maar niet met geforceerde druk 
▪ Acceptatie van de cliënt en de angsten van de cliënt 
▪ De cliënt moet de vrijheid hebben om toch niet tot handelen over te gaan 
▪ De cliënt moet de hulpverlener zodanig vertrouwen dat die zich ook niet slecht voelt als de cliënt ervoor kiest om 

toch niet te handelen 
➢ Nu moeten de cliënt en hulpverlener zo duidelijk en concreet mogelijk vaststellen hoe het gewenste doel kan worden 

bereikt en welk nieuw gedrag daarvoor nodig is 

• Hulpverlener neemt de rol van coach aan: hoe heeft de cliënt nieuw gedrag uitgevoerd in zijn/haar omgeving? 
▪ Gelukt? Kan de cliënt ermee verder? 

❖ 5.5: HET MODEL IN DE PRAKTIJK 

- Gesprekken in de praktijk volgen zelden een eenvoudig model zoals hierboven beschreven 
- Het driefasen model biedt de hulpverlener een hulpmiddel om het contract met de cliënt systematisch te doen verlopen 
➢ In de eerste plaats zijn de overgangen soms vloeiend, vooral tussen de eerste en tweede fase 
➢ In de tweede plaats betekent een nieuwe fase voor de hulpverlener dat hij zijn voorgaande gedrag aanvult 

• Cumulatie van doelen en taken 

• Aandacht en exploratie blijven belangrijk, maar nu komt er nuance bij 
➢ In de derde fase blijven de voorgaande fasen steeds van belang om de ervaringen van die cliënt te kunnen bespreken 

- We passen de fasen van het model per gespreksthema toe 
➢ Afwisselend bespreken van verschillende thema’s/problemen in verschillende fasen 

- Het blijft belangrijk om te beseffen dat we niet altijd het model hoeven te volgen 
➢ Soms kunnen we fases overslaan  

• Vb cliënt met beperkingen die niet in staat is om te praten over zijn/haar problematiek 
▪ Meer werk voor de hulpverlener om zich toch zo goed mogelijk in te leven in zijn/haar leefwereld 

➢ Sommige cliënten hebben al te veel gepraat over ‘hun probleem’ en willen daar niet opnieuw op ingaan 

• Dan is het aan de hulpverlener om te vragen of ze er echt iets aan willen doen 
➢ Aard van het probleem kan ook zorgen dat we het model gaan aanpassen 

• Sommige problemen moeten heel dringend opgelost worden, waarbij we de luxe niet hebben om er uitgebreid op in te 
gaan 

• Toch moet er ruimte zijn voor de hulpverlener op vertrouwen en duidelijkheid te scheppen 
➢ Het is belangrijk zelf te controleren of de afwijkingen van het model noodzakelijk zijn of dat ze voortkomen uit 

disfunctionele opvattingen 
- Haast is een belemmerende factor bij het behandelen van persoonlijke problemen 
➢ Door haast kunnen we essentiële problemen missen 
➢ Als de hulpverlener ondanks de haast toch iets wil bereiken, dan is hij/zij er bij gebaat om toch elke fase van het model te 

volgen 

• Overleg met de cliënt en duidelijkheid over de strategie! 
➢ Maar is haast uiteindelijk wel zo nadelig? 

• Het blijven piekeren over en dieper ingaan op problemen is even slecht als er te snel over gaan 

• Uit veel onderzoeken blijkt dat kortdurende hulp even effectief is als langdurige hulp 

• Tijdsdruk motiveert de cliënt: problemen komen sneller tevoorschijn en de cliënt werkt ook harder om er op tijd mee 
klaar te zijn 



5 
 

- Hieruit wordt duidelijk dat het belangrijk is dat de hulpverlener de tijdspanne duidelijk communiceert aan de cliënt, naast 
de doelen die ze proberen te bereiken en de methoden die ze daarbij gebruiken 

➢ Door deze zaken op voorhand vast te leggen komt er bij vertraging of verandering van het plan veel sterker de vraag op 
van hoe dat mogelijk is? 

• Kritische reflectie over die gemaakte plannen 

❖ 5.6: DE HULPVERLENER ALS PERSOON 

- Wanneer is een persoon geschikt om zich op te stellen als hulpverlener? 
- Rogers: de hulpverlener is een ruimdenkende, rustig functionerende en gevoelige persoon 
➢ Wie zich hieraan houdt, zal zichzelf al snel afschrijven als geschikt 
➢ Het punt is dat niemand perfect is, maar men moet wel bereid zijn om aan zichzelf te werken om een betere 

hulpverlener te worden 

• Bereid zijn eigen tekortkomingen te erkennen en open te staan voor verbetering 

• Kritiek van anderen serieus nemen 
➢ Mensen verwachten dat hulpverleners zowel in hun job als in hun dagelijkse leven hoogstaande mensen zijn zonder 

problemen 

• Dit is een te hoog ideaalbeeld 
➢ Als hulpverlener moeten we oppassen dat we niet cliënten de algemene normen voor het goed leven proberen 

voorschrijven 

• Hulpverleners mogen zich niet opdringerig opstellen 
➢ De hulpverlener moet vooral streven in de relatie met de cliënt naar optimaal gedrag 

• Het gaat niet om algemene kenmerken van een persoon, maar om gedrag in een bepaalde situatie 
➢ Dit betekent niet dat het onbelangrijk is hoe de hulpverlener zich zelf voelt 

• Indien de eigen problemen een storende factor vormen in de hulpverlening is dat niet gunstig 
➢ Het criterium voor een goede hulpverlener is niet of hij/zij ‘goed’ functioneer naar algemeen burgerlijke normen 

• Is hij/zij in staat zichzelf te accepteren en voldoende afstand te nemen van zijn/haar levenswijze, denkbeelden en 
problemen om zich in de belevingswereld van de cliënt te kunnen verplaatsen? 

- De wetenschap schrijft geen regels voor om goed te leven, maar professionele hulpverlening wilt gebruik maken van 
wetenschappelijke kennis en methoden ter bevordering van een ‘goed leven’ 

➢ De hulpverlener moet zoveel mogelijk weten over menselijk functioneren 

• Eigen normen zijn niet vanzelfsprekend 

• Eigen kennis en methoden kunnen onvolledig zijn 
➢ Een psycholoog moet in de eerste plaats kritisch zijn ten opzichte van zichzelf 

• Naast hulpverlener zijn we nog steeds mensen die even ontvankelijk zijn voor zelfbedrog en andere heuristische fouten 
➢ Hulpverleners hebben een aantal menselijke kenmerken die belangrijk zijn om in beschouwing te nemen 

• We hebben even veel sympathie en antipathie ten opzichte van bepaalde cliënten als anderen zouden hebben 

• We hebben de neiging om meer te focussen op ‘onaangepaste’/negatieve kanten van cliënten omdat dit de aandacht 
trekt voor de behandeling 

• Door het werken in de hulpverlening verliest men de onbevooroordeelde blik op cliënten en hun problemen 
- Het is belangrijk dat de hulpverlener te midden van al deze verwachtingen en regels er zelf gezond bij blijft 
➢ Het is van belang een gezonde middenweg te vinden tussen zelfopoffering en zelfbescherming 
➢ Dit doen we door te onderscheiden tussen distantie en betrokkenheid 

• Distantie: inzien dat professionele hulp iets anders is dan vrienden/familie helpen 
▪ Relatie tussen cliënt en hulpverlener is asymmetrisch: cliënt krijgt alle aandacht 

o Er is geen wisselwerking zoals in vriendschappen 
o Het evenwicht van de relatie wordt behouden door de beloning in geld 

▪ Een vriend probeer je te houden, een cliënt probeer je kwijt te raken 
o Het is een werkrelatie om problemen te verminderen 

▪ Er is een zekere anonimiteit: hulpverlener en cliënt hebben geen contact buiten de hulpverlening 
▪ Distantie is belangrijk om het eigen hoofd boven water te kunnen houden 

• Betrokkenheid: aandacht, concentratie, inleving, begrip en emoties 
➢ Het evenwicht tussen betrokkenheid en distantie laat relativering toe 

• Dit evenwicht laat ook humor toe, als bevrijding en zelfbescherming 

• Dit evenwicht kan behouden worden door geen hoge verwachtingen te hebben 

HOOFDSTUK 6: BASISVAARDIGHEDEN 
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❖ 6.1: INLEIDING 

- Een hulpverlener moet kunnen kiezen uit een arsenaal aan vaardigheden 
➢ In de hulpverlening is de hulpverlener zijn/haar eigen instrument 

• We moeten beschikken over gespreksvaardigheden 
- De belangrijkste gespreksvaardigheden zijn beschreven door observatie van de verschillen tussen ervaren en beginnende 

hulpverleners 
- Het eerste doel van een eerste gesprek is een zodanige werkrelatie tot stand te brengen, dat de cliënt zich veilig genoeg 

voelt om zich te durven uiten 
➢ Een eerste gesprek kan bedreigend aanvoelen: je stelt je kwetsbaar op 

- Een tweede doel is de problemen eerst eens rustig te verkennen 
- Een derde doel is samen met de cliënt enige ordening in de problemen aan te brengen 
- Een vierde doel is om de cliënt zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over wat hij van de hulpverlener kan 

verwachten 
- Om al deze doelen te bereiken hebben we een basishouding en basisvaardigheden nodig 
➢ Basisvaardigheden bestaan uit luistervaardigheden en regulerende vaardigheden 

• Luistervaardigheden: cliënt ruimte geven om zijn/haar verhaal te vertellen 
▪ Actief luisteren: hulpverlener laat door kleine acties/interventies aan de cliënt merken dat hij/zij is aan het volgen 
▪ Selectieve luistervaardigheden: het gebruik van bepaalde aspecten uit het verhaal van de cliënt omdat de 

hulpverlener die belangrijk vindt en de cliënt aanmoedigt om er dieper op in te gaan 
o Vragen stellen, parafraseren, reflecteren, concretiseren, samenvatten… 

▪ Niet-selectieve luistervaardigheden: weinig invloed uitoefenen op de inhoud van het verhaal van de cliënt, enkel 
reageren met aandacht 
o Non-verbaal gedrag, verbaal volgen, stiltes 

• Regulerende vaardigheden: zorgen voor duidelijkheid over de gang van zaken in het gesprek zowel voor cliënt als 
hulpverlener 
▪ Openen van het gesprek, begincontract sluiten, terugkoppelen naar begindoelen, situatie verduidelijken, hardop 

denken, afsluiten van het gesprek 

❖ 6.2: OPENING VAN HET GESPREK EN BEGINCONTRACT 

- Hulpverlener neemt initiatief om duidelijkheid over de situatie te scheppen 
➢ Bespreking van wederzijdse verwachtingen 
➢ Uitleg geven over werkwijze en hoe de hulpverlening er grotendeels zal uitzien 
➢ Eventuele onduidelijkheden wegnemen 

- De hulpverlener past zich aan aan de noden van de cliënt, stelt zichzelf en zijn/haar werkwijze voor en vraagt aan de cliënt 
of hij/zij daarmee akkoord gaat 

➢ Meestal zal de cliënt instemmen en zo begint de samenwerking 
➢ Beide partijen hebben een duidelijk beeld over hoe de samenwerking zal verlopen en wat de cliënt kan verwachten 

- Verder kan er ook worden ingegaan op de duur, de frequentie, de beschikbaarheid van de cliënt en eventueel de kosten 
van de gesprekken 

- Wanneer dit alles is vastgelegd, wordt het initiatief overgedragen en kan de cliënt vertellen waarom hij/zij gekomen is 
➢ Ook nu is het belangrijk dat de cliënt zich op zijn/haar gemak voelt 

• Aandacht tonen voor wat de cliënt te vertellen heeft, laten merken dat je luistert 

• Rust uitstralen en laten merken dat we tijd hebben 
▪ Onzekerheidstolerantie: allerlei vragen blijven onbeantwoord 

❖ 6.3: NIET-SELECTIEVE LUISTERVAARDIGHEDEN, AANDACHTGEVEND GEDRAG 

- Een hulpverlener moet vol aandacht naar de cliënt luisteren, maar niet zichzelf vergeten 
➢ Kritisch blijven en reflecteren 
➢ Deze aandacht moet op échte, spontane aandacht lijken 

- Communicatie heeft 2 aspecten 
➢ Inhoudsaspect: feitelijke informatie die wordt overgebracht 
➢ Betrekkingsaspect: verhouding tussen de communicerend partijen 

• Dit aspect wordt duidelijk uit de non-verbale signalen en intonatie 
- Non-verbaal gedrag: 
➢ De gelaatsuitdrukking: laat mensen toe om af te leiden of men eigenlijk geïnteresseerd is in dat wat de ander vertelt 

• Gelaatsuitdrukking expres manipuleren en ‘op vriendelijk zetten’ 

• Gelaatsuitdrukking echt laten om zo iets te bereiken bij de cliënt 
▪ Vb: verveeld om de cliënt te laten merken dat ze naast de kwestie zijn aan het spreken 
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➢ Oogcontact: niet te veel en niet te weinig 

• Te veel: ‘ik word bestudeerd’ 

• Te weinig: ‘de hulpverlener is niet betrokken’ 
➢ Lichaamstaal: een ontspannen houding past goed bij de ontvankelijke basishouding van de hulpverlener en maakt het 

gemakkelijk om  goed te luisteren 

• Een ontspannen hulpverlener wekt meer vertrouwen 
➢ Aanmoedigende gebaren: hoofdknikken en ondersteunende handgebaren 

• Geen zenuwachtige, afleidende bewegingen 
- Verbaal volgen houdt in dat de hulpverlener met zijn opmerkingen zo veel mogelijk aansluit bij wat de cliënt gezegd heeft 

en geen nieuwe onderwerpen aansnijdt 
➢ Kleine aanmoedigingen: korte verbale reacties die de cliënt laten merken dat er naar hem/haar geluisterd wordt en hem 

te stimuleren meer te vertellen 
- Het gebruik van stiltes dient beheerst te worden door de hulpverlener 
➢ Is de stilte functioneel, waarom is ze er, wat gebeurt er bij de cliënt? 
➢ Pijnlijke stiltes zijn niet constructief 
➢ Soorten stiltes 

• Stilte waarin de cliënt uitgepraat denkt te zijn, hoewel de hulpverlener meer verwacht van de cliënt 
▪ De cliënt verwacht een oplossing van de hulpverlener 
▪ De hulpverlener stimuleert de cliënt om verder te gaan 

• Stiltes die ontstaan omdat de cliënt is uitgepraat en de hulpverlener niet goed weet hoe het verder moet met het 
gesprek 
▪ Lastig omdat de hulpverlener zich voelt alsof hij/zij een oplossing moet aanbieden 
▪ Doorbreken door eerlijk te zijn en te vertellen dat je ook niet weet hoe verder te gaan 

o Voorstellen om eens over het gesprek te gaan en kijken hoe het anders moet aangepakt worden 
o Situatieverduidelijking 

• De stilte die ontstaat als het verhaal van de cliënt stokt  
▪ De cliënt is aan het nadenken: als het te lang duurt kan de hulpverlener verduidelijken dat het niet zo precies hoeft 

te zijn 
▪ De cliënt vindt het moeilijk om verder te praten: sommige onderwerpen zijn heel emotioneel en eng om over te 

praten 
o Zaken waarover ze zich schamen 
o Onvoorwaardelijke acceptatie en begrip tonen! 

▪ De cliënt weet niet wat verder te zeggen over het onderwerp 
- Door deze vaardigheden te gebruiken merkt de cliënt dat er aandacht voor hem/haar is 
- Een veelvoorkomend verschijnsel is dat de hulpverlener gedachteassociaties krijgt 
➢ Een verhaal dat je lijkt te herkennen 
➢ Het draait niet zozeer om vaardigheden aan te leren, maar om ze af te leren 

❖ 6.4: SELECTIEVE LUISTERVAARDIGHEDEN 

- Hulpverlener kan op bepaalde aspecten van het verhaal van de cliënt met meer aandacht belonen dan andere 
➢ Meer op de inhoud ingaan of meer op het gevoel 
➢ Een bepaald onderwerp extra aandacht geven 

- Vragen stellen in de eerste fase heeft als doel om de cliënt te helpen zijn/haar gedachten onder woorden te brengen en 
zijn/haar problemen te verhelderen 

➢ Open vragen: grote vrijheid in de formulering van een antwoord laten 

• Hoe, wat, kun je iets vertellen over…? 

• Open vragen die aansluiten bij het onderwerp of open vragen die een nieuw onderwerp aansnijden 
➢ Gesloten vragen: weinig ruimte om een antwoord te formuleren met eigen inbreng 

• Beperkt de cliënt 

• Zijn vaak suggestief 
▪ Mate van suggestiviteit is afhankelijk van de toon 
▪ Mate waarin de cliënt zal instemmen met de suggestie is ook afhankelijk van hoe vatbaar hij/zij voor suggestie is 

• Cliënt voelt zich minder verantwoordelijk voor wat er besproken wordt 
➢ Gesloten vragen kunnen nuttig zijn om over een moeilijk onderwerp voor de cliënt te beginnen 

• Vragen om voorbeelden, iets kleins om zo het gesprek op gang te krijgen 
➢ Waarom-vragen kunnen vooral in het begin bedreigend zijn 

• Gevoel krijgen dat je je moet verantwoorden ten opzichte van de hulpverlener 



8 
 

• Kan ook verwarring creëren 
- Parafraseren van inhoud: het kort in eigen woorden weergeven van het belangrijkste 
➢ Draait over inhoudelijke informatie: gebeurtenissen, personen of dingen 
➢ Vertaling van de essentie van wat de cliënt gezegd heeft 
➢ Laat toe om dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen en anderen te negeren (selectie) 
➢ Belangrijk om bewust te zijn van de eigen vooronderstellingen en deze niet verwarren met wat de cliënt zelf zegt 
➢ Belangrijk om de parafraseringen op een veronderstellende toon te geven, zodat de cliënt ontkennend kan reageren 

- Reflecteren van gevoel: maakt de cliënt duidelijk dat de hulpverlener probeert te begrijpen hoe de cliënt zich voelt 
➢ Hulpverlener spreekt geen oordeel uit over feiten of gevoelens, maar toont vooral herkenning en begrip 
➢ Heeft 3 functies: 

• Cliënt merkt dat zijn gevoelens geaccepteerd worden en aandacht krijgen 

• Die acceptatie zorgt ervoor dat de cliënt zich veilig voelt en dat die gevoelens die hij/zij zelf moeilijk aanvaardt, 
gemakkelijker durft te ervaren/uiten 

• Controlefunctie: de hulpverlener gaat na of hij de gevoelens van de cliënt juist heeft beoordeeld 
➢ Feiten gevolgd door gevoelens 

- Gevoelens kunnen we differentiëren in meerdere categorieën  
➢ In enkelvoudige en meervoudige gevoelens 

• Enkelvoudige gevoelens zijn positief of negatief 

• Meervoudige gevoelens zijn vaak verwarrend en treden op in emotionele situaties 
➢ Per onderwerp van de gevoelens 

• Gevoelens ten opzichte van zichzelf 

• Gevoelens ten aanzien van andere personen of een gebeurtenis 

• Gevoelens ten opzichte van de hulpverlener 
➢ Actualiteit van gevoelens 

• Gevoelens kunnen in het hier en nu zijn, of ze kunnen van vroeger zijn 
- Het is belangrijk om op dezelfde golflengte te zitten als de cliënt: reflecteer geuite gevoelens met dezelfde intensiteit 
➢ De reflectie moet ook in overeenstemming zijn met de aard van de geuite emotie 

• Geen ramp als de hulpverlener het eens mis heeft 

• Belangrijkste is dat de cliënt merkt dat de hulpverlener hem/haar probeert te begrijpen en dat hij/zij hem/haar 
accepteert 

➢ Dit is een van de moeilijkste vaardigheden: 

• Herkennen van gevoelens is moeilijk: horen wat ‘tussen de regels door’ gezegd wordt 

• Emoties worden in het dagelijkse leven als bedreigend ervaren en daarom niet veel geuit 
▪ De gevoelens van een ander kunnen ons herinneren aan de gevoelens die we zelf hebben 

• In onze cultuur geven mensen er de voorkeur aan om over inhoudelijke kanten van een probleem te praten 
- Concretiseren: de cliënt zo nauwkeurig en precies mogelijk over de problemen laten vertellen 
➢ Samengestelde vaardigheid: alle vorige opgenoemde vaardigheden (luisteren, aanmoedigen, open en gesloten vragen, 

parafraseren en reflecteren) dragen allemaal bij tot het plaatsvinden van concretiseren 
➢ Om dit te bevorderen zal de hulpverlener zelf ook zo concreet en genuanceerd mogelijk moeten zijn 

• Veel ervaren hulpverleners hebben de neiging om verhalen en problemen te snel te begrijpen, vanuit hun ervaringen 
met vergelijkbare problematiek 

• Cliënten hebben vaak de neiging hun problemen in vage en abstracte verwoordingen te verpakken 
▪ Het abstract houden werkt angstreducerend 

• Mensen zijn niet gewend om zich erg genuanceerd uit te drukken 
➢ Veelgebruikte woorden die te abstract zijn: het, alles, nooit, altijd 
➢ Concretiserende vaardigheden kunnen ook betrekking hebben op de tijdsdimensie 

• Onderscheiden tussen antecedenten en consequenties 
▪ Antecedent: wat heeft hiertoe geleid? 
▪ Consequentie: hoe gaat het nu verder? 

➢ Men moet ook niet te ver gaan in het concretiseren, te veel details kunnen irrelevant en verwarrend zijn 

• Men kan een optimaal punt bereiken door te concretiseren met een doel in het achterhoofd 
▪ De hulpverlener moet zo veel concretiseren als nodig is om dat doel te bereiken 

- Samenvatten: selecteren van gespreksthema’s 
➢ Hulpverlener geeft een vrij grote hoeveelheid informatie van de cliënt overzichtelijk en begrijpelijk voor de cliënt weer 

• Structuur aanbrengen in wat de cliënt heeft gezegd door de hoofdpunten te ordenen 
➢ Van belang om samenvattingen stapsgewijs en op veronderstellende wijze aanbieden 
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➢ We kunnen onderscheiden tussen 2 soorten samenvattingen 

• Samenvatting van inhoud: nadruk op cognitieve aspecten van het verhaal van de cliënt 

• Samenvatting van gevoel: nadruk op de gevoelsmatige aspecten van het verhaal van de cliënt 
➢ Het verschil tussen een samenvatting en een parafrasering is dat een samenvatting over een langere gespreksperiode 

wordt weergegeven 
➢ Tijdens de samenvatting kan de hulpverlener focussen op 1 onderwerp specifiek en zo aanzetten tot selectie 

• Selecteren van een gespreksthema 
➢ Het samenvatten biedt ook de mogelijkheid om gemengde gevoelens te onderscheiden 

• Tegenstrijdige gevoelens onderkennen kan zeer bevrijdend en waardevol zijn voor de cliënt 

• Dit kan ook met tegenstrijdige opvattingen van de cliënt 
➢ Samenvattingen zijn heel geschikt op bepaalde momenten 

• Na een lange/verwarrende woordenstroom van de cliënt 

• Als de cliënt alles heeft verteld wat voor hem van belang is 

• Aan het eind van een gesprek 

• Aan het begin van een volgend gesprek 

❖ 6.5: REGULERENDE VAARDIGHEDEN 

- Terugkoppelen naar begindoelen: zorgt voor haalbare doelen die na te streven zijn 
➢ Het bereiken van een doel is een proces: subdoelen opstellen 

• Subdoel kan het apart bespreken van thema’s zijn 
➢ Het kan nuttig zijn op doel-terugkoppelingsvragen te stellen: vragen hoe ver men gevorderd is bij het bereiken van initiële 

doelen 

• De cliënt vragen om te oordelen over hoe goed het doel bereikt is 

• Gezamenlijk besluiten om de eerste fase af te sluiten 
- Situatie-verduidelijken: onduidelijkheden en misverstanden te onderkennen en ter sprake brengen 
➢ Belangrijk tijdens alle fasen 
➢ Hulpverlener moet goed het doel en de inhoud van het proces in de gaten kunnen houden 
➢ Complex: men heeft een gesprek over het gesprek 

• Metagesprek 
➢ Om dit te kunnen toepassen moet de hulpverlener enige afstand bewaren van het gesprek 

• Zo goed mogelijk luisteren, maar tegelijkertijd in de gaten houden of datgene wat er in het gesprek gebeurt nog wel 
overeenkomt met het doel en de afgesproken werkwijze 

1) Parafrase en/of gevoelsreflectie om te laten merken dat hij/zij wel snapt wat de cliënt wil 
2) Metacommunicatie over het misverstand in het onmiddellijke gesprek 
3) Mededeling over wat de hulpverlener niet wil en waarom niet 
4) Mededeling over wat de hulpverlener wel wil en waarom 
5) Hulpverlener vangt de reactie van de cliënt op met parafrases en/of reflecties, en soms toelichting 
6) Afspraak maken over ‘herstelde’ aanpak volgens stap 4 
7) Terug naar het onmiddellijke gesprek en de vraag die daar het laatst aan de orde was 

➢ Het gesprek (1e niveau) stoppen en een bespreking arrangeren op metaniveau (2e niveau) verhoogt de kans dat 
onduidelijkheden de wereld uit worden geholpen 

-   Hardop denken: gedachten op een voor de cliënt duidelijke wijze te verwoorden 
➢ Hoe de hulpverlener tot zijn/haar conclusies komt, waarom hij/zij iets vraagt of overstapt op een ander 

gespreksonderwerp of wat er in zijn/haar hoofd omgaat als hij/zij voor zich uit zit te kijken 
➢ 4 functies: 

• Laat de samenwerking soepeler verlopen 

• Werkt angstreducerend 

• Voorbeeldwerking: 
▪ Als de hulpverlener hardop gaat denken, dan is de kans groter dat de cliënt dit ook zal doen 
▪ Kan de cliënt leren hoe ze met een probleem moeten omgaan om meer duidelijkheid erover te krijgen (door naar 

de hulpverlener te luisteren als hij/zij hardop denkt) 

• Helpt pijnlijke situaties in het gesprek te voorkomen 
➢ Interpersonal process recall: cursisten worden getraind door regelmatig zichzelf na een gesprek met een cliënt op video 

te observeren 

• Stap voor stap feedback van een supervisor en van de cliënt 
➢ Verschil tussen hardop denken en situatie-verduidelijken is dat hardop denken binnen het onmiddellijke gesprek blijft 

- Afsluiten van het gesprek 
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➢ Om de tijd te bewaken, is het best om bij de start van het gesprek al duidelijk te maken hoeveel tijd er beschikbaar is 

• De hulpverlener moet de tijd ook zelf in de gaten houden en bepalen wanneer het te laat wordt om een bepaald 
onderwerp aan te snijden 

➢ Een samenvatting van het gesprek geven op het einde 

• Het kan nuttig zijn om dit de cliënt (indien mogelijk) zelf te laten doen 
▪ Zo brengt de cliënt zelf structuur aan in wat aan de orde is 
▪ Zo kan de hulpverlener nagaan of de cliënt de kernpunten uit het gesprek heeft meegepikt 

➢ Een metagesprek voeren over hoe de cliënt het gesprek ervaren heeft is een andere mogelijkheid 

• Dit is vooral nuttig na een eerste gesprek 

• Dit verstrekt het vertrouwen 

• Een metagesprek moet wel niet na elk gesprek gevoerd te worden; er kan verzadiging optreden 
▪ Het is beter om dit om de zoveel keer te doen 

➢ Het is moeilijk een gesprek af te ronden wanneer de cliënt nog midden in zijn/haar verhaal zit 

• Tijdig te voorzien dat ze samen naar afronding toe werken 

• Cliënten verwachten vaak dat er toch wat langer doorgepraat kan worden dan de voorziene tijd 
▪ Dit patroon moet doorbroken worden of het wordt problematisch 
▪ Dit kan aan de hand van situatie-verduidelijking 

➢ Alle besproken vaardigheden zijn nuttig in de eerste fase van het gesprek: probleemverheldering 

 


