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Inleiding 
Klantmanagers krijgen regelmatig te maken met mensen die belemmeringen ervaren bij hun 
zoektocht naar werk, of die gedrag vertonen dat werk zoeken in de weg staat. Vaak kunnen 
die belemmeringen met eenvoudige interventies worden weggenomen, zodat klanten wel 
werk kunnen gaan zoeken. Deze werkwijzer helpt klantmanagers op een systematische 
manier belemmeringen herkennen en wegnemen met interventies die de mindset en 
motivatie van klanten positief beïnvloeden. 

Belemmeringen herkennen en wegnemen
De werkwijzer maakt klantmanagers alert op de belevingswereld van de klant en helpt hen te bepalen of klanten 
belemmeringen ervaren en welke dat zijn. We onderscheiden vier soorten belemmeringen: de slachtofferrol, onverwerkt 
verlies, beren op de weg zien en de eigen grenzen niet kennen. Voor elk van deze belemmeringen biedt de werkwijzer 
eenvoudige en kortdurende interventies die klantmanagers met hun ervaring en kennis (hbo-denkniveau) goed kunnen 
inzetten: vragen stellen en feedback geven, huiswerkopdrachten geven en doorverwijzen. Ervaring in gespreksvoering en 
coachend begeleiden en het vermogen een goede inschatting te maken van de problemen van de klant worden daarbij 
als vanzelfsprekend beschouwd.

Focussen op de mogelijkheden van de klant
De interventies veranderen het gedrag of de beleving van de klant en laten de klant meer regie nemen. De mogelijkheden die 
de klant zelf heeft staan daarbij centraal. Doordat klantmanagers de klant ondersteunen bij het onderkennen en benutten 
van de eigen mogelijkheden en kracht en het eigen netwerk neemt de invloed van belemmeringen af. De klant krijgt een 
actievere houding en meer (gevoel van) grip op de eigen situatie en daarmee meer mogelijkheden voor werkhervatting. 

Methodisch werken
Deze werkwijzer maakt deel uit van het Programma Effectiviteit en Vakmanschap, een programma om methodisch 
werken binnen de sociale zekerheid te stimuleren. Bij de hier beschreven aanpak vormt methodisch werken dan ook 
het uitgangspunt. Eerst moeten klantmanagers inschatten of ervaren belemmeringen of belemmerend gedrag aan de 
orde zijn (screening). Is dat het geval dan stellen ze vast welk soort gedrag dat dan is (diagnose), kiezen een of meer 
interventies (plan) en voeren die uit. Ten slotte moeten ze evalueren of de interventies geholpen hebben. Dit zal het 
inzetten van de werkwijzer verbeteren en vergemakkelijken. Oefening in de praktijk levert veel op, zo bleek bij het testen 
van een eerdere versie van de werkwijzer.

A. Screening
inschatting ervaren 
belemmeringen en belemmerend 
gedrag

diagnose

aanpakevaluatie

B.   Gedrag
> slachtofferrol
> onverwerkt verlies
> beren op de weg zien
> moeite met grenzen stellen

C.   Interventies kiezen
> gespreksvoering
> huiswerkopdrachten
> verwijzing 

D. Interventies uitvoeren
klant met opdrachten motiveren 
tot het zetten van stappen om de 
belemmering te verkleinen

uitvoeren
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De werkwijzer is gemaakt voor en door klantmanagers
Deze werkwijzer is ontwikkeld voor en door klantmanagers. De basis werd gevormd door de verbeterde versie van de 
Aanpak gezondheidsbeleving, die begin 2012 is ontwikkeld en getest met subsidie van Kenniscentrum UWV. De Aanpak 
gezondheidsbeleving ging in eerste instantie uit van de driedeling van klanten met belemmeringen van ‘t Gilde Re-
integratie uit 2011. Omdat werkcoaches en klantmanagers deze indeling minder goed herkenden is een vierde soort 
klanten met belemmeringen toegevoegd (klanten die moeite hebben met het stellen van grenzen). Zo ontstond een 
vierdeling, die klantmanagers wel herkenbaar en toepasbaar vinden. Deze indeling is daarom ook in deze werkwijzer 
gehanteerd. Misschien zijn er nog andere vormen van belemmerend gedrag te herkennen of is de vierdeling verder te 
verfijnen, maar voorlopig kan er goed mee gewerkt worden. 

Correcties en aanvullingen vanuit de praktijk zijn van harte welkom. Stuur je feedback naar gjongma@divosa.nl.

http://www.astri.nl/media/uploads/files/170812_Ontwikkelen_aanpak_gezondheidsbeleving_-_definitieve_versie4.pdf
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Hoofdstuk 1 
Diagnose belemmerend gedrag
De interventies in deze werkwijzer zullen niet iedereen kunnen helpen. Een eenvoudige 
screening van klanten is daarom de eerste stap in de werkwijzer. Daarna volgt de diagnose 
waarbij je vaststelt met welke soort belemmering je te maken hebt.

Schep de voorwaarden voor een goede diagnose
Om te kunnen achterhalen of en welke belemmeringen iemand ervaart is het nodig dat je klanten de ruimte en veiligheid 
biedt om hun verhaal te doen. Je moet immers doorvragen naar de persoonlijke aspecten van het leven. Vermijd daarom 
om in het gesprek andere aspecten van de uitkering te noemen (zoals korten op de uitkering). 

Wees alert op de belevingswereld van de klant
Het onderzoeken of klanten belemmerend gedrag vertonen helpt klantmanagers bij het krijgen van een completer beeld 
van klanten. Daarmee kan je hen beter helpen om weer aan de slag te gaan. Screenen op belemmeringen heeft ook tot 
doel je alert te maken op de belevingswereld van de klant. 

Reacties van klantmanagers op het werken met de werkwijzer:
“Door de vraag naar de vorm van belemmerend gedrag word ik geprikkeld om anders naar klanten te kijken, een 
klantgesprek krijgt meteen meer diepgang.”

“Ik dacht eerst wel te weten wat voor vlees ik in de kuip had, maar doorpraten over de dagelijkse bezigheden van 
de klant maakte dat ik ineens beter inzicht kreeg in de klant. Dat was toch een ander type dan ik op voorhand had 
gedacht!”

1.1 Screening
Door screening bepaal je welke klanten geen interventies nodig hebben en welke klanten er op dit moment geen baat bij 
hebben.
 
Voor welke klanten zijn de interventies in deze werkwijzer niet bedoeld? 
> Klanten met ernstige (gezondheids)problemen en psychische problemen die werk op korte termijn onhaalbaar 

maken moet je verwijzen naar het reguliere zorgcircuit.
> Klanten met andere acute problemen zoals dakloosheid of schuldsanering hebben (nog) geen baat bij de interventies.
> Klanten die positief staan tegenover werken, geen belemmeringen opwerpen en aantoonbaar initiatieven nemen 

hebben geen interventies nodig. Je hoeft alleen praktische vragen en problemen in het traject naar werk met hen te 
bespreken.

Als je hebt vastgesteld dat je te maken hebt met een klant die belemmerend gedrag vertoont of belemmeringen ervaart, 
is de volgende stap het bepalen welke vorm van belemmering dat is.
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1.2 Diagnose
We onderscheiden klanten met vier soorten gedrag dat het vinden van werk in de weg staat: 
>  Klanten in een slachtofferrol; deze klanten zitten in een vicieuze cirkel van slachtoffer-zijn en zoeken legitimatie voor 

hun situatie.
> Klanten met een onverwerkt verlies; deze klanten worden belemmerd in hun rouwverwerkingsproces.
>  Klanten die overal beren op de weg zien; piekeraars die angstig zijn. Ze zijn bang voor (nieuw) werk, voor afwijzing, 

falen of voor de toekomst en veranderingen. 
>  Klanten die hun grenzen niet kennen; deze klanten zijn in principe positief ingesteld, ook over hun eigen kunnen. 

Hun inschattingen zijn echter zo irreëel dat die constant tot teleurstellingen en frustratie leiden. Ze kunnen moeilijk 
nee zeggen tegen verzoeken om hulp uit hun persoonlijke netwerk ‘nu ze toch niet werken’. 

De vierdeling is niet dwingend en de ene belemmering sluit de andere niet uit. Het doel is om de klantmanager een goed 
beeld te geven van waar de klant tegenaan loopt om vervolgens de interventies te kiezen die daarbij het beste passen.

Hoe stel je vast om welke belemmering het gaat?
Bij tests in de praktijk bleken klantmanagers makkelijk te herkennen of een klant belemmeringen ervaart en welke dat zijn. 
Vaak is een eerste vraag over hoe het gaat al voldoende om het gesprek op gang te brengen. Het is dan een kwestie van 
goed luisteren naar wat de klant zegt. Je kunt eigenlijk geen fout maken bij het vaststellen van de vorm van belemmerend 
gedrag. Soms is een andere belemmering relevanter dan je in eerste instantie dacht. Vooral de slachtofferrol en het 
zien van beren op de weg lijken op elkaar, omdat ze allebei leiden tot passief gedrag. Toch staan klanten met deze 
belemmeringen anders in het leven. Passiviteit en jezelf slachtoffer voelen is niet hetzelfde als passiviteit door angst 
en piekeren. Sommige interventies voor deze belemmeringen lijken op elkaar, maar ze hebben toch een net iets andere 
insteek. 
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1.3 De slachtofferrol

Klanten in de slachtofferrol leggen de nadruk op het ‘bewijs’ van hun slechte gezondheid, als bevestiging van hun 
zelfgekozen rol. Ze zoeken erkenning en zien aandacht voor hun gezondheidsproblemen als een beloning. Deze vaak 
verongelijkte klanten komen moeilijk uit de cirkel van onmacht en lopen het risico (verder) in een isolement te raken. 

Een voorbeeld
Jeroen is een alleenstaande man van 43 met een WW-uitkering. Hij woont in een appartementje in Amsterdam, 
een paar straten bij zijn moeder vandaan. Zij is ook alleenstaand en doet zijn was en kookt regelmatig voor hem. 
Jeroen komt weinig buiten, daar is hij vaak te moe voor. Hij drinkt stevig en heeft overgewicht. Zijn knieën zijn 
versleten doordat hij vanaf zijn zeventiende in de bouw heeft gewerkt. Toen het minder goed ging met het bedrijf is 
hij ontslagen. Inmiddels is dat al meer dan een jaar geleden, maar Jeroen is nog steeds boos op zijn oude werkgever. 
Hij is ook boos op UWV dat hem teveel op de huid zit om weer te gaan werken. Hij vindt dat hij dat helemaal niet 
kan vanwege zijn slechte knieën. Dat heeft de dokter zelf gezegd. Jeroen doet weinig om zijn situatie te verbeteren. 
Hij verwacht van anderen dat ze voor hem zorgen. Hij kan er toch niets aan doen dat hij ontslagen is en last van zijn 
knieën heeft?

De slachtofferrol herkennen
De slachtofferrol is te herkennen aan gedrag als:
> hopen en wachten
> zoeken naar uitvluchten en excuses
> zelfbeklag
> anderen de schuld geven

Typerend zijn uitspraken als: “dat dit mij moet overkomen”, “daar kan ik toch niets aan doen” en “ik ben echt te ziek om 
te werken, dat heeft de dokter zelf gezegd”. Bij de praktijktest bleken klantmanagers klanten met deze belemmeringen 
snel te herkennen door goed te luisteren.

Wat werkt bij klanten in de slachtofferrol
Interventies bij klanten in de slachtofferrol hebben als doel het doorbreken van de vicieuze cirkel van slachtoffer-zijn, 
waarin de ellendige situatie van het moment als excuus gebruikt wordt. Deze klanten zijn te helpen door hun externe 
locus of control (het zoeken van oorzaken buiten zichzelf) om te vormen naar meer verantwoordelijkheid voor hun eigen 
handelen. Kenmerkend voor de slachtofferrol is ook dat klanten zich richten op ervaringen in het verleden en hun oordeel 
hierover. Emoties hebben de overhand. De klant voelt zich slachtoffer van de situatie en gedraagt zich ook zo. Interventies 
die de aandacht vestigen op hun kleine successen werken dan goed.

Interventies voor deze klanten zijn te vinden in paragraaf 2.2.

Als ik blijf doen wat ik altijd heb 
gedaan, blijf ik krijgen wat ik altijd 
heb gekregen
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1.4 Onverwerkt verlies

Klanten met een plotseling of onverwerkt verlies kunnen (nog) moeilijk de regie over hun eigen leven nemen. We zien dit 
bijvoorbeeld bij mensen die door een chronische ziekte niet meer alles kunnen. Maar ook onverwacht baanverlies, het 
stuklopen van een relatie of het overlijden van een naaste kunnen tot verdriet en rouw leiden. Deze klanten moeten hun 
leven opnieuw uitvinden en een deel ervan anders inrichten. Alleen dan kunnen ze vooruitkijken en kan werken weer een 
optie voor de toekomst worden. Onverwerkte rouw belemmert dit vooruitkijken. Het rouwproces moet eerst aandacht 
krijgen en (deels) doorlopen worden. Interventies kunnen dit proces versnellen.

Een voorbeeld
Joanne is een jonge vrouw van 35 jaar. Ze had een leuke en hectische baan bij de marketingafdeling van een uitgeverij 
en een druk sociaal leven met haar vriend, vrienden en familie. Ze sportte veel; vooral tennissen was haar lust en 
leven. Ze kreeg problemen aan haar rechterarm waardoor ze tijdlang geen beeldschermwerk meer kon doen. Wat ze 
nog erger vond was dat ze het tennissen wel kon vergeten. Van de ene blessure kwam ze in de andere. Haar wereld 
stortte in: ze raakte haar tennisvrienden kwijt, had periodes waarin ze moe was en van de ene naar de andere arts of 
therapeut ging. Op haar werk ging het uiteindelijk ook niet meer. Na twee jaar Ziektewet werd ze voor minder dan 
35 % arbeidsongeschikt verklaard. Ze was boventallig aangesteld, raakte haar baan kwijt en moest dus gewoon gaan 
solliciteren. Joanne heeft het er nog steeds moeilijk mee dat ze niet meer zo gezond is als vroeger. Ze wil graag weer 
werken en leuke dingen doen met haar vriend, maar dat kan niet meer zoals voordat ze klachten kreeg. Ze ligt vaak 
op bed en komt weinig buiten. 

Klanten met onverwerkt verlies herkennen
Kenmerkend voor deze klanten is dat ze rouwen, bijvoorbeeld om het verlies van dingen die ze vroeger wel konden of 
hun oude zelfbeeld, doelen, ambities of sociale contacten. 

Wat werkt bij klanten met onverwerkt verlies
Het verwerken van rouw staat bij deze klanten centraal. Inzicht in het rouwverwerkingsproces kan hen helpen. Pas nadat 
dat proces is doorlopen, kan de blik weer op de toekomst worden gericht. De interventies zijn in principe bij alle vormen 
van rouw in te zetten en hebben als doel dat de klanten weer perspectief zien en de hulp inroepen van naasten. 

Bij de praktijktests zagen we bij deze klanten verrassend positieve resultaten: ze vertelden dat ze weer lichtpuntjes 
zagen of door een spiegelend gesprek hadden geleerd dat niet alles kommer en kwel is, waardoor ze een sprong vooruit 
maakten. Het schrijven van een afscheidsbrief bleek voor één klant bijvoorbeeld bijzonder goed te werken. De enige 
feedback die de klantmanager gaf was oprechte waardering en bewondering. Ook dat gaf de klant de moed een volgende 
stap op weg naar werk te zetten. 

Interventies voor deze klanten zijn te vinden in paragraaf 2.3.

Iedere reis begint met afscheid nemen
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1.5 Beren op de weg zien

Deze klanten zien overal problemen; het glas is altijd halfleeg in plaats van halfvol. Ze hebben hulp nodig bij het ordenen, 
duiden en relativeren van hun problemen. Bij deze piekeraars zit veel angst die getackeld moet worden: voor de toekomst, 
voor het zelf doen, voor nieuw werk (kan ik dit wel aan?), voor gezondheidsklachten of voor grote veranderingen. Ze 
vinden zichzelf kwetsbaar en denken minder te kunnen en minder gezond te zijn dan anderen. 

Een voorbeeld
Ayse is een vrouw van 46 jaar. Ze is getrouwd en heeft drie thuiswonende zoons van zeven, veertien en zeventien 
jaar. Ayse heeft al meer dan elf jaar een bijstandsuitkering. Haar man werkt ook niet, omdat hij is afgekeurd. Ayse 
spreekt redelijk Nederlands, maar vindt zelf dat ze zich niet goed kan uitdrukken. Ze vraagt haar zoons daarom vaak 
om dingen voor haar te regelen en om mee te gaan naar de huisarts of het ziekenhuis. Daar komt ze vaak vanwege 
allerlei klachten. Ze slaapt slecht en heeft migraine en soms steken in haar buik. Haar klantmanager bij de sociale 
dienst heeft eens per drie maanden een gesprek met haar. Hij dringt erop aan dat ze Nederlands leert zodat ze een 
opleiding kan volgen om in de catering te kunnen werken. Ze houdt immers van koken. Ayse raakt steeds overstuur 
van deze suggesties. Ze meldt zich vaak ziek bij de Nederlandse les. Ze vindt ook dat ze niet naar school kan omdat 
haar man en haar zoons haar nodig hebben. En omdat ze te moe is.

Herkennen van klanten die beren op hun weg zien
Bij de praktijktests werd deze klant meestal herkend aan het vaak gebruiken van ‘ja, maar’ in het eerste gesprek. Het 
werkte goed om hen een spiegel voor te houden, te laten zien dat ze het meest lijden door het lijden dat ze vrezen. Daar 
kan wat aan worden gedaan.

Wat werkt bij klanten die beren op hun weg zien
Voor angstige klanten die overal problemen zien bestaat de aanpak vooral uit het leren ‘omdenken’ en relativeren. 
Problemen zijn meestal minder groot dan ze denken. Of het gaat eigenlijk om iets positiefs: een kans of mogelijkheid. 
Interventies uit de cognitieve gedragstherapie zijn bij dit omdenken een goed hulpmiddel. Ook zonder een therapeutische 
setting kan de klantmanager klanten laten oefenen in het omgaan met angst en het stoppen met piekeren. Het doel van 
de interventies is om klanten inzicht te geven in wat ze als problemen ervaren en hen te laten oefenen in het anders 
duiden daarvan. Bewustwording staat daarbij centraal.

Deze klanten zijn gebaat bij informatie (hoe rationeel is je angst?). Ook kan het helpen om hen daadwerkelijk bloot te 
stellen aan een situatie die angst oproept, om te ondervinden of hun angstscenario klopt. Echte confrontatie zal in veel 
gevallen buiten de context van het werk van een klantmanager vallen. Belangrijk is wel dat de klantmanager weet over te 
brengen dat er een verschil is in de korte en de lange termijn. Angst onder ogen zien is op de korte termijn niet prettig, 
maar op de lange termijn heb je er veel aan. 

Interventies voor deze klanten zijn te vinden in paragraaf 2.4.

Bij mij is het glas altijd half leeg...
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1.6 De eigen grenzen niet kennen

Klanten die hun grenzen niet kennen zijn in principe positief ingesteld, maar hun inschattingen zijn zo onrealistisch 
dat die constant tot teleurstellingen en frustraties leiden. Ze maken vaak geen duidelijke keuzes, willen veel tegelijk 
doen en zien niet dat niet alles kan of bij hen past. Vaak kunnen deze klanten moeilijk nee zeggen tegen verzoeken uit 
hun persoonlijke netwerk om te helpen ‘nu ze toch niet werken’. Hun omgeving kan daar misbruik van maken zodat de 
klanten geen tijd meer hebben om te doen wat ze eigenlijk moeten doen: werk zoeken. Of ze overbelasten zichzelf fysiek 
of mentaal omdat ze bij het helpen van anderen hun grenzen niet bewaken. Dan lukt werk zoeken niet goed. 

Een voorbeeld 
Pieter is een alleenstaande man van 45. Hij is opgewekt en heel aanwezig. Hij is wat chaotisch aangelegd en doet 
vaak veel tegelijk. Hij ziet overal mogelijkheden en heeft dan ook al verschillende soorten werk gehad. Een echte 
opleiding heeft hij niet, maar hij vindt dat je toch het meeste van het leven zelf leert. Banen houdt hij meestal 
niet lang vol. Hij vindt het werk dan niet meer leuk omdat het niet goed lukt. Of hij krijgt ruzie omdat zijn baas of 
collega’s kritiek op hem hebben. Nu zit Pieter al een tijd zonder werk; hij wordt steeds afgewezen bij sollicitaties. 
Zijn werkervaring is breed en gevarieerd, maar werkgevers vinden het gebrek aan diploma’s een drempel en zijn 
bang dat hij snel weer weg is. Pieter heeft de laatste jaren steeds meer rugklachten, maar ja, dat hebben er wel meer. 
Hij ziet zelf geen problemen om weer aan het werk te komen. “Geef mij maar iemand om te bellen. Die weet ik wel 
te overtuigen van wat ik kan.” Met wat doorvragen blijkt dat hij meer klachten en problemen heeft dan hij zelf ziet. 
Hij overschat zijn eigen capaciteiten en neemt vaak teveel hooi op zijn vork. Als iets niet lukt, haakt hij snel weer 
af. Pieter zorgt ook graag voor andere mensen. Hij wil graag nuttig zijn. Hij doet klusjes voor de buren, helpt in het 
bejaardenhuis formulieren invullen en past wekelijks een ochtend op zijn neefje. Door zijn rugklachten slaapt hij 
slecht en ook het klussen gaat eigenlijk niet meer zo geweldig. Maar Pieter kan niet stilzitten. 

Herkennen van klanten die hun grenzen niet kennen
Bij praktijktests bleken deze belemmeringen iets lastiger te herkennen (terwijl juist deze vierde vorm van belemmerend 
gedrag door klantmanagers is aangedragen). In eerste instantie lijken deze actieve, vaak enthousiaste klanten helemaal 
geen belemmeringen te hebben. De klantmanager denkt dat ze snel aan de slag zullen gaan. Maar de ongerichtheid van 
hun inspanningen vormt wel degelijk een belemmering, net als energieverlies door activiteiten naast het zoeken van werk. 

Wat werkt bij klanten die hun grenzen niet kennen
Deze klanten hebben weinig zelfinzicht. Ze weten vaak niet goed wat ze willen en kunnen, en vooral: wat ze niet willen 
of kunnen. Ze hebben de neiging om van alles aan te pakken, en negeren hun eigen grenzen en beperkingen. Daardoor 
lukt het niet goed om geschikt werk te vinden en te houden. Eventuele gezondheidsproblemen nemen ze niet serieus, 
waardoor ze zichzelf makkelijk overbelasten of klachten te laat opmerken. Hierdoor raken deze klanten teleurgesteld 
in zichzelf en anderen. De interventies hebben als doel hen een realistisch zelfbeeld te geven en te leren vaststellen, 
accepteren en aangeven wat hun grenzen en beperkingen zijn. Ook het formuleren van haalbare doelen en wensen kan 
helpen om stappen naar passend werk te zetten.

Interventies voor deze klanten zijn te vinden in paragraaf 2.5.

Wie zijn grenzen niet kan stellen, 
krijgt niet de korst maar slechts de vellen...
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Hoofdstuk 2
Interventies kiezen en uitvoeren

Het doel van de interventies is om ervaren belemmeringen weg te nemen, zodat de 
klant het traject naar werk succesvol kan afronden. Met kortdurende interventies kan de 
‘mindset’ van klanten bijgestuurd worden. Hierdoor help je klanten om een positieve 
wending te geven aan hun zoektocht naar werk. 

2.1 Motivatie en self-efficacy
De interventies zijn bedoeld om te werken aan de motivatie van klanten. Het uitgangspunt daarbij is ‘self-efficacy’. Dat 
is het vermogen om adequaat en efficiënt te handelen in een gegeven situatie. Belangrijk daarbij zijn:

Het eigen gedrag
Wanneer klanten zien dat ze met hun eigen gedrag succes boeken (een doel bereiken), raken ze ervan overtuigd dat dit 
de volgende keer weer zal lukken.

Het gedrag van anderen 
Wanneer klanten zien dat anderen succes behalen met bepaald gedrag, zullen ze ervan overtuigd raken dat zij dat ook 
moeten doen. 

Feedback 
Positieve feedback op succesvol gedrag loont: het stimuleert om een volgende keer weer dat gedrag te laten zien

Hoe hoger het gevoel van self-efficacy, hoe groter de motivatie om in actie te komen.

Welke soorten interventies zijn er?
Onder interventies verstaan we alle doelbewuste vragen, opdrachten of suggesties in het klantcontact die gericht zijn op 
het wegnemen van belemmeringen voor het zoeken/vinden van werk:
>  interventies tijdens het gesprek zelf zoals het stellen van vragen of het geven van spiegelende feedback
> huiswerkopdrachten
> doorverwijzingen naar bijvoorbeeld huisarts of psycholoog

Per klant hoef je natuurlijk niet alle interventies in te zetten. We raden wel aan om meer dan één interventie toe te passen, 
want dat verhoogt de kans op (een aanzet tot) gedrags- of perceptieverandering. We geven voor elke belemmering enkele 
interventies. Dit overzicht is niet volledig en kan in de toekomst verder aangevuld worden. 

Het niet de bedoeling dat je op de stoel van een therapeut of arts gaat zitten. Het gaat om relatief eenvoudige interventies 
die je kunt uitvoeren op grond van je ervaring met gespreksvoering en coachend begeleiden en je kennis van de doelgroep.

Hoe kies je de juiste interventie?
Er zijn in principe geen verkeerde interventies, alleen heb je misschien niet meteen de beste interventie ingezet. Op grond 
van voortschrijdend inzicht kun je dan in een volgend gesprek een interventie inzetten voor een ander type belemmering. 
Je kunt na enige oefening zelf inschatten welke interventies het meeste effect hebben. 



12

Hoe introduceer je een interventie?
Wat wel verkeerd kan gaan is dat je een interventie niet op de goede manier introduceert. De toonzetting moet positief, 
uitnodigend en stimulerend zijn. Vraag of de klant een opdracht wil uitvoeren; dwingen heeft geen zin. Verwacht niet 
meteen een doorbraak, maar let op kleine veranderingen in het gedrag van de klant die hem helpen om zelf de regie te 
nemen.

2.2 Interventies bij de slachtofferrol

Interventies in de gespreksvoering
Spiegelen op machteloosheid
Spiegel als volgt de gevoelens en beleving van de klant: “Ik hoor dat u zich onheus behandeld/miskend/machteloos 
voelt. Dat u zelf weinig invloed heeft op uw leven en de dingen die er gebeuren. Klopt dat?” 

Benoemen van successen 
Laat de klant succesvolle en plezierige gebeurtenissen in het dagelijks leven opsommen. “Wat gaat er (wel) goed? 
Wanneer heeft u geen last van uw problemen? Wat kunt u nog wel? Waar heeft u nog wel plezier in?” 

Iedereen heeft een netwerk
Stel de klant vragen als: “Welke mensen zijn belangrijk in uw leven? Wie heeft er nog meer een rol in uw leven? Wie kan 
u goede tips geven over zoeken naar geschikt werk? Laten we ze in kaart brengen en kijken of er mensen bij zijn die u 
kunnen helpen of een positief voorbeeld voor u kunnen zijn.” 

Vraag de klant om een spin-in-het-webtekening te maken van zijn of haar sociale netwerk, met zichzelf in het midden. 
Verschillende diktes van de lijnen geven aan wie de grootste invloed heeft. Bespreek dan of die invloed behulpzaam of 
juist belemmerend is. Als deze oefening veel tijd kost maar wel zinvol lijkt, kun je het als huiswerkopdracht meegeven.

Interventies in de gespreksvoering

Huiswerkopdrachten

Doorverwijzen

spiegelen op machteloosheid

benoemen van successen

iedereen heeft een netwerk

doorbreken van slachtoffercirkel

benoemen van successen (vervolg)

doorbreken van slachtoffercirkel (vervolg)

assistenten inroepen

de stemmingsmeter

nadenken over de droombaan

activiteiten waarbij klant van betekenis kan zijn voor 
anderen.
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vriendin 
van vroeger

moeder

collega van 
partner

IK

Voorbeeld van een spin-in-het-webtekening:

Doorbreken van slachtoffercirkel
Een goed hulpmiddel om de slachtoffercirkel te doorbreken is de ‘Cirkel van acht’. De onderste cirkel is de negatieve 
spiraal waarbij iemand geen invloed lijkt te hebben. Deze cirkel wordt ook wel de DIP-cirkel genoemd: Denken in 
Problemen. De bovenste cirkel is de positieve spiraal, ook wel de DIM-cirkel genoemd: Denken In Mogelijkheden. Beide 
cirkels vormen de acht van persoonlijk functioneren. Neem de cirkels met de klant door en stel vragen als: “Mensen gaan 
verschillend om met situaties: Herkent u uzelf in deze cirkels? Wat zou u zelf willen doen? Waar heeft u zelf invloed op? 
Waar bent u verantwoordelijk voor?”

schoondochter

zoon

partner

vriend van
buur A

buur A

buur B
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Cirkel van acht
In de Cirkel van acht staat een situatie met een ‘storing’ centraal; bijvoorbeeld: je kunt maar geen nieuwe baan vinden. 
Je kunt dan kiezen om je te verzetten en slachtoffer te zijn, of om de situatie te accepteren en verantwoordelijkheid 
nemen. In de onderste cirkel veroordeel je de realiteit, klaag je en wacht je angstig af wat er gaat gebeuren. In de 
bovenste cirkel accepteer je de realiteit en de bijbehorende gevoelens, en zoek je samen met anderen naar een 
oplossing. Niemand neemt voortdurend verantwoordelijkheid of gedraagt zich altijd als een slachtoffer. Met dit 
instrument kun je in een situatie je eigen reacties en gedrag onderzoeken; in welke cirkel hoort dit thuis?

Bron: vistrainingen.nl

Meer informatie over de Cirkel van acht vind je in:
>  Cirkel van acht – keuzes maken in hoe je leven verloopt (pdf) van VisTrainingen: kijk op vistrainingen.nl 
 onder de downloads en artikelen.
>  De acht van slachtoffer-zijn of verantwoordelijkheid nemen (pdf) van trainingsbureau van Harte en Lingsma;  

kijk op http://www.h-l.nl/content_assets/Cirkel%20van%208.pdf 

Huiswerkopdrachten
Benoemen van successen (vervolg)
Het benoemen van successen is ook in te zetten als een huiswerkopdracht: “Schrijf komende week iedere dag een 
succesvolle of plezierige gebeurtenis op. Situaties waarin u problemen heeft doorstaan zonder er last van te hebben. Of 
gebeurtenissen waar u invloed op had, die u zelf succesvol heeft laten worden.”

Doorbreken slachtoffercirkel (vervolg)
Ook met de Cirkel van acht kun je huiswerkopdrachten formuleren. Vraag de klant de huidige ongewenste situatie en 
de eigen reacties daarop te beschrijven, en om vervolgens te benoemen in welke cirkel dat gedrag thuis hoort. Deze 
opdracht bespreek je samen; je kijkt hierbij naar mogelijkheden die de klant heeft om de situatie te veranderen.

het besef invloed 
te hebben

het gevoel geen
invloed te hebben

Leider zijn

DIM denken in 
mogelijkheden

Leef je droom

Slachtoffer zijn

DIP (denken in 
problemen)

Droom je leven

krachtbronnen

inadequaat gedragvergelijking met eerdere 
ervaringen of ideaal

creatief en adequaat
gedrag

verzet, opgeven van 
leiderschap

be-/veroordeling
(automatisme)

hier en nu

acceptatie van de 
realiteit

Situatie met een storing

http://www.vistrainingen.nl/images/VISkennis/cirkel%20van%20acht.pdf
http://www.h-l.nl/content_assets/Cirkel%20van%208.pdf
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Assistenten inroepen
Klanten voelen zich vaak niet in staat om hun situatie te veranderen en zien niet goed wat hun wél lukt of waar ze wél 
invloed op hebben. Laat een klant daarbij de hulp van anderen inroepen. Bijvoorbeeld: ”Vraag twee of drie mensen uit 
uw persoonlijke omgeving om situaties te noemen waarin u zelf wel degelijk invloed heeft gehad. Noteer die, zodat we 
ze de volgende keer kunnen bespreken.”

De stemmingsmeter
Je kunt ook een opdracht geven om klanten zich meer bewust te maken van hun stemming en de invloed hiervan op hun 
gedrag. Laat klanten een week iedere dag noteren hoe ‘de vlag erbij staat’ en wat de reden daarvoor is. In een volgend 
gesprek kun je dat overzicht samen analyseren. Zo krijgen ze meer inzicht in de relatie tussen stemming en gedrag. 

Nadenken over droombaan
Een manier om klanten los te laten komen uit ervaren belemmeringen is door hen te vragen naar hun droombaan. “Wat 
zou u graag willen bereiken? Welke baan zou bij u passen? Waarom? Hoe ziet die baan eruit? Wat doet u dan? Waarom 
heeft u bij deze baan minder last van problemen? Schrijf dit op.” 

Doorverwijzen
Soms is het zinvol om klanten door te verwijzen naar activiteiten waarbij ze van betekenis kunnen zijn voor anderen. 
Dit doorbreekt een sociaal isolement. Zoek naar sociale activering (die de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet 
vermindert), een cursus in de avonduren of een kleine vrijwilligersactiviteit of zorgtaak. 

Aanvullende informatie
Bij het omgaan met klanten in de slachtofferrol kan de volgende informatie nuttig zijn:

Doorbreken van patronen
Hoe ga je als klantmanager om met weerstanden bij klanten: managementsite.nl/438/persoonlijke-effectiviteit/weerstand-
doet-uw-emotionele-reactie-daarop.html Hierin wordt verwezen naar het model van Dilts waarin het mensgerichte leren 
centraal staat en wordt aandacht geschonken aan zes dimensies: 
> omgeving (waar ben ik)
> gedrag (wat doe ik)
> capaciteiten (wat kan ik)
> overtuigingen (waar geloof ik in)
> identiteit (wat of wie ben ik)
> zingeving (wat wil ik, waar ben ik op uit)

Voorkomen van depressieve klachten
Samenvatting Head up; oefeningen bedoeld voor jongeren, maar bruikbaar voor klanten in de slachtofferrol van alle 
leeftijden, individueel en in groepsverband. Zoek op www.nji.nl bij Kennis > Databanken > Effectieve jeugdinterventies 
onder ‘Internaliseren: emoties, angst en stemming’ naar Head up.

http://managementsite.nl/438/persoonlijke-effectiviteit/weerstand-doet-uw-emotionele-reactie-daarop.html
http://managementsite.nl/438/persoonlijke-effectiviteit/weerstand-doet-uw-emotionele-reactie-daarop.html
http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/03/055.html
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2.3 Interventies bij onverwerkt verlies

Het benoemen van rouw
De klantmanager besteedt aandacht aan het verlies en wat dat met de klant doet. Soms helpt het al om het ‘niet goed 
voelen’ als rouw te benoemen. Zet vervolgens een huiswerkopdracht in.

Het proces van rouw bekijken
De klantmanager vertelt dat rouwen om verlies een normaal proces is dat doorlopen moet worden. De curve van 
verwerking volgens Kübler-Ross geeft nuttige informatie en helpt klanten te ontdekken welke stappen ze kunnen zetten.

De curve van rouwverwerking van Elisabeth Kübler-Ross

Fase 1: schok/ontkenning
Kenmerkend voor deze korte fase is niet-geloven dat er iets aan de hand is, de ogen sluiten, (gedachte: “dit gaat niet 
over mij”), doorgaan met het oude, daardoor betekenis minimaliseren en gevoelloosheid.

Tips voor de klantmanager: 
>  Adviseer de klant om zich op normale, dagelijkse dingen te richten die structuur geven aan de dag en prioriteiten 

te stellen.
> Probeer in ieder geval niet net te doen alsof er niets aan de hand is.
 
Fase 2: boosheid/schuld
Kenmerkend voor deze fase zijn gevoelens van boosheid, woede, angst, depressie (als de emotie niet geuit wordt), 
en het zoeken naar verklaringen die buiten de eigen invloedssfeer liggen. Boosheid kan zich ook naar binnen richten, 
in de vorm van zelfverwijt, schuld en frustraties. Het dringt nu echt tot de klant door dat er iets gebeurd is. 

Interventies in de gespreksvoering

Huiswerkopdrachten

Doorverwijzen

het benoemen van rouw

het proces van rouw bekijken

afscheidsbrief schrijven

lichtpuntjes noteren

werken met de curve van rouwverwerking 

lotgenoten, maatschappelijk werk, gezondheidszorg

schok/ontkenning

boosheid/schuld

onderhandelen
acceptatie

integratie/doorgaan

de put

afnemende stress / positieve groeiverlies
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Tips voor de klantmanager:
> Laat klanten zelf bepalen op welke gebieden en wanneer ze behoefte hebben aan steun. 
>  Het is belangrijk om contact te houden met de klant en daarbij de boodschap te geven dat je er bent als de klant 

wil praten en om steun vraagt.

Fase 3: onderhandelen
>  Kenmerkend voor deze fase is dat de klant onderhandelt met zichzelf of met anderen. Het is een fase van valse 

hoop en marchanderen. 
>  De klant kan gedachten hebben als: “Misschien is het allemaal niet zo erg en herstel ik op wonderbaarlijke 

wijze.” 
>  De klant probeert de oude situatie in stand te houden en de veronderstelde negatieve effecten van de nieuwe 

realiteit tot een minimum te beperken, onder de realiteit uit te komen of die te ontkennen. 
> Vaak gaan mensen (meer) roken, drinken of eten en verwaarlozen ze hun gezondheid.

Tips voor de klantmanager: 
> Adviseer de klant om hierover met familie en vrienden te praten.
>  Als het gedrag daartoe aanleiding geeft, is het belangrijk om de klant te stimuleren om via de huisarts professionele 

hulp in te schakelen.

Fase 4: de put
Kenmerkend voor deze fase is: 
> in de put zitten: gevoelens van verdriet, teleurstelling en eenzaamheid
> het gevoel gefaald te hebben, wanhoop 
> weinig energie, motivatie en zelfvertrouwen
> dreiging van contactverlies, in zichzelf keren 
> dreiging van terugval naar voorgaande fasen
> proberen om negatieve gevoelens te vermijden of ontkennen 

Tips voor de klantmanager: 
> Schenk aandacht aan het contactverlies dat je signaleert. 
>  Moedig de klant aan om zich te uiten, machteloosheid en depressieve gevoelens toe te laten en begeleid de klant 

daarin.
>  Confronteer de klant met het gedrag dat je ziet, dat kan de klant een stap verder helpen (door het doorbreken 

van het patroon).

Fase 5: acceptatie
Kenmerkend voor deze fase is: 
>  Dit is een fase van acceptatie. De klant ziet weer lichtpuntjes en kan weer naar de toekomst kijken. Er is een 

opening naar nieuw begin.
> De klant laat het verleden echt los, en kan nieuwe mogelijkheden en grenzen verkennen. 
> Er is nieuwe energie en vitaliteit vrijgekomen. 
> De klant kan nu enthousiast aan de slag, vooruitkijken. 

Tip voor de klantmanager: 
>  Let op: het vinden van evenwicht tussen toekomst en verleden is een inspannend en vermoeiend avontuur.
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Fase 6 integratie/doorgaan
Kenmerkend voor deze fase is: 
>  De klant is bezig met het ontdekken van nieuwe betekenissen in het leven en het inbedden daarvan in het 

dagelijks leven. 
>  Deze fase begint met inkeer. 

Tips voor de klantmanager:
>  Het kan klanten helpen om anderen te ondersteunen in de rouwverwerkingsprocessen die ze net zelf doorgemaakt 

hebben. 
>  In een later stadium kan de aandacht worden gericht op het eigen leven en werk. De nieuwe situatie staat niet 

meer zo op de voorgrond, de integratie is rond en de klant kan weer een stap verder zetten om zijn of haar leven 
op te pakken. 

Leg de klant uit dat hij of zij in een situatie zit die waarschijnlijk grote veranderingen met zich meebrengt. Vertel dat 
iedereen te maken krijgt met veranderingen en dat die meestal volgens een vast patroon verlopen. Er zijn pieken en 
dalen. Uiteindelijk komt er weer een nieuw uitzichtpunt, al is de beklimming voor de één zwaarder dan voor de ander. 
Vraag de klant om een korte reactie. 

Laat de curve van rouwverwerking zien en licht die toe. Laat de klant vervolgens zelf aangeven in welke fase in de curve hij 
denkt te zitten. Vertel dat de fasen niet statisch zijn en geleidelijk in elkaar overlopen. Het is belangrijk dat de klant inziet 
dat dit proces gepaard kan gaan met tegenstrijdige gevoelens, maar dat iedereen uiteindelijk uit het dal komt. 

Bij de uitleg aan de klanten kan de volgende achtergrondinformatie nuttig zijn: verandering vraagt om een proces van 
losmaking van het oude. Dit kan gepaard gaan met gevoelens van verlies. Immers, het oude gaat verloren en het nieuwe 
moet nog worden opgebouwd. Dat is vaak ingrijpend en roept allerlei gevoelens op. Afscheid nemen van een baan, een 
relatie of gezond-zijn lijkt op het afscheid nemen van een dierbare door overlijden.

Mensen zijn geen robots die door keuzes te maken het leven simpelweg naar hun eigen hand kunnen zetten. Niet 
iedereen zal de fases even snel doorlopen. Het verwerkingsproces is ook geen lineaire beweging, maar eerder heen en 
weer slingeren tussen woede en loslaten, tussen diepe depressie en groot enthousiasme, en tussen rust en activiteit. 
Mensen kunnen door het maken van creatieve keuzes een nieuwe realiteit scheppen. De realiteit zal steeds veranderen. 
Onvoorziene gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn om opnieuw na te denken over de geldigheid van eerdere keuzes. 
Dagelijks zijn er tientallen keuzes te maken die verwerking van het verlies dichterbij kunnen brengen.

Huiswerkopdrachten
Afscheidsbrief schrijven
Laat klanten een korte brief schrijven waarin ze afscheid nemen van hetgene wat ze verloren hebben of de persoon die 
ze verloren hebben. En eventueel ook een brief om te verwelkomen wat er allemaal wel goed is aan de huidige situatie. 
Wie is er nog wel, wat kunt u nog wel. Als klanten een brief te lastig vinden kunnen ze kiezen voor de vorm van een lijstje.

Lichtpuntjes noteren
Geef de klant de opdracht een dagboekje met lichtpuntjes bij te houden. Er is nog iets goeds na het verlies en er zijn 
momenten dat het verlies geen rol speelt. Ook dit kan eventueel in de vorm van een lijstje.
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Werken met de curve van rouwverwerking
Geef de curve van het rouwverwerkingsproces mee met - afhankelijk van de fase waarin de klant zegt te zitten - een van 
de volgende opdrachten:
1.  Bij schok/ontkenning: geef een format voor een weekplanning mee met de opdracht: “Schrijf in deze weekplanning 

welke activiteiten u elke dag wilt ondernemen en of die activiteiten een hoge of lage prioriteit hebben. Activiteiten 
met een hoge prioriteit doet u in ieder geval, activiteiten met een lage prioriteit kunt u doorschuiven naar een andere 
dag. Maak tijd vrij voor beweging (bijvoorbeeld fietsen, tuinieren, zwemmen of wandelen).”

2.  Bij boosheid/schuld: geef de opdracht mee: “Kies twee mensen in uw omgeving waar u terecht kunt voor steun en 
houd hun contactgegevens bij de hand.” Suggereer de klant om een vast dagdeel in de week de tijd te nemen voor 
beweging.

3.  Bij onderhandelen: geef daarbij als opdracht: “Bedenk bij wie van uw familieleden of vrienden u goed met een 
probleem terecht kunt. Schrijf op waarom u juist bij deze persoon goed terecht kunt. Praat vervolgens met deze 
persoon over deze (valse of echte) hoop”.

4.  Bij de put: geef een uitingsopdracht mee die aansluit bij de interesse van de klant, bijvoorbeeld sporten, schilderen 
en muziek maken. Of geef een tip over muziek, een film of een boek over een vergelijkbare situatie van rouw.

5.  Bij acceptatie/doorgaan: geef daarbij als opdracht mee: “Verken uw nieuwe mogelijkheden en grenzen”. Geef een 
invulschema voor idealen op de korte termijn (deze week, deze maand, dit kwartaal), en laat klanten dat bespreken 
met iemand die hen na staat (de partner of een goede vriend of vriendin).

Doorverwijzen
Als reflecteren op rouw te moeizaam gaat is het belangrijk om de klant door te verwijzen naar bijvoorbeeld huisarts, 
psycholoog, een lotgenotengroep of maatschappelijk werk.

2.4 Interventies bij beren op de weg zien
Interventies in de gespreksvoering

Huiswerkopdrachten

Doorverwijzen

spiegelen om de angst te kunnen zien

problemen anders benoemen; omdenken

omdenken met het G-schema

de piekerstop

omdenken met het G-schema (vervolg)

nadenken over je droombaan; sollicitatiebrief voor je 
droombaan

het piekerkwartier

omgaan met angsten in twee stappen

nadenken over de droombaan

maatschappelijk werk, gezondheidszorg, mindfulness, 
bewegen om te kunnen ontspannen
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Interventies in de gespreksvoering
Spiegelen om de angst te kunnen zien
Vraag bij klanten door naar wat hen zoveel angst aanjaagt. “Wat kan er gebeuren? Bent u bang voor het onbekende? 
Onzeker over uw eigen kunnen? Bang om te falen? En wat is echt waar en wat uw beleving? Heeft u meer informatie 
nodig over uw eigen mogelijkheden en competenties?”

Problemen anders benoemen: omdenken
Oefen met de klant in het anders benoemen van een probleem of een ‘ja, maar’. Dit kan bijvoorbeeld door een probleem 
een feit te laten noemen en vervolgens misschien zelfs een mogelijkheid. Of laat klanten als ze ‘ondanks’ zeggen de zin 
herformuleren met ‘dankzij’. Oefen eerst met neutrale voorbeelden, los van de situatie van de klant. Als dat werkt, kun je 
oefenen met een probleem dat de klant zelf heeft aangedragen in het gesprek. Om als klantmanager zelf te oefenen met 
deze interventie is het handig van tevoren voorbeelden te bekijken op www.omdenken.nl

Een voorbeeld van een uitspraak van een klant:

“Ik wil een baan dicht bij huis. Maar ja, ik woon in een dorp zonder geschikte banen voor mij”. 

Help de klant door te vraag te stellen: “Welke banen zijn er wel in uw dorp? Welke mogelijkheid bieden die? 
De mogelijkheid die deze situatie mij biedt is… (bijvoorbeeld: eindelijk iets heel anders te gaan doen)”.

Omdenken met het G-schema 
Het G-schema is een hulpmiddel om te achterhalen welke (onbewuste of automatische) gedachten ertoe leiden dat 
gebeurtenissen bepaalde gevoelens oproepen. Die gevoelens leiden tot bepaald gedrag en dat gedrag leidt weer tot 
bepaalde gevolgen. In dit geval gaat het om gevoelens die leiden tot ‘het denken in problemen’ (“Zie je wel, het is 
moeilijk, eng, het is niet goed voor mijn gezondheid, dit kan ik niet”). 

Kies met de klant een bepaalde situatie of gebeurtenis. Bekijk stap voor stap welke gedachten en gevoelens die situatie 
oproept, tot welk gedrag die gevoelens leiden en welke gevolgen dat gedrag heeft. Vraag dan of de klant die (automatische) 
gedachten kan vervangen door andere. Waar leidt dat toe? Welke gevoelens, gedrag en gevolgen zouden er dan ook 
kunnen komen? 

Het is belangrijk dat je je beperkt tot situaties of gebeurtenissen die te maken hebben met niet kunnen werken en dat je 
niet de psycholoog gaat uithangen. Oefen eerst met een eenvoudig, onbeladen voorbeeld voordat je een situatie kiest 
waar de klant misschien wel moeite mee heeft. Laat eventueel als huiswerk nog enkele gebeurtenissen beschrijven. 

Vraag klanten de gebeurtenis zo objectief mogelijk te beschrijven en niet te laten verkleuren door hun oordelen, gevoelens 
en gedachten. De beschrijving van de gebeurtenis moet dus als het ware door een camera gevolgd kunnen worden (de 
camera-regel). Daarna beschrijven klanten hun gedrag en welk gevoel ze erbij hadden, met behulp van de vier B’s: Boos, 
Bang, Blij, Bedroefd. Soms wordt nog een vijfde B voor Beschaamd gebruikt. Alle emoties zijn te vereenvoudigen tot (een 
combinatie van) deze B’s. Vraag klanten ook op een schaal van 0 tot 100 aan te geven hoe sterk elk gevoel is. 

gebeurtenis gedachten gevoelens gedrag gevolgen

http://www.omdenken.nl
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Een voorbeeld van een analyse met het G-schema

> Gebeurtenis: Ik zie een vacature op internet voor een functie van 32 uur per week.
>  Gedachte: Wat is dit een leuke functie, maar ik ben hier niet geschikt voor. Met mijn gezondheid kan ik niet meer 

dan 20 uur per week werken. Ik vind nooit een leuke, passende baan. 
> Gevoelens: bedroefd (80), boos (20), bang (70).
> Gedrag: Ik heb de vacature verscheurd.
> Gevolgen: Ik heb nog steeds geen baan. 

Doorloop het voorbeeld nu nog een keer, maar nu vanuit een realistisch kader. De gebeurtenis blijft hetzelfde. Laat de 
klant stilstaan bij de gedachte en bedenken hoe realistisch die is, bijvoorbeeld met voor- en tegenargumenten. Vaak is 
het eerst nog nodig om te achterhalen waarom de originele gedachte erg is (dit kan door telkens te vragen: “Waarom 
is dat erg?”). In het gekozen voorbeeld: “Waarom is het erg dat ik deze baan niet kan krijgen? Omdat ik dan werkloos 
blijf. Waarom is dat erg? Omdat ik over twee maanden geen WW meer heb. Waarom is dat erg? Omdat ik dan mijn huis 
moet verkopen. Waarom is dat erg? Omdat ik dan op straat kom te staan en niemand in mijn omgeving heb die me wil 
opvangen” 

Laat de klant dan bekijken hoe realistisch deze angstgedachten zijn. Als ze niet realistisch blijken, laat de klant dan 
een realistischer gedachte formuleren en zijn gevoel daarbij op de schaal weergeven. Vraag nu “Wat zou je dus anders 
kunnen doen?” Laat de klant opschrijven wat de ingeschatte gevolgen van dit andere gedrag zijn.

De piekerstop
De piekerstop is een oefening om in het hier en nu te komen door concentratie op de zintuigen zien, horen en voelen. 
De oefening leidt af van het gepieker. Iemand maakt achtereenvolgens hardop een opsomming van vijf dingen die hij 
ziet, hoort en voelt. Het gaat hier om lichamelijk waarnemen, dus niet: ik voel me gestrest, maar ik voel de stoel tegen 
mijn rug.

Voorbeeld van de piekerstop

Een... ik zie een tafel
Twee... ik zie een stuk papier
Drie... ik zie iemand tegenover me
Vier... ik zie een telefoon
Vijf... ik zie een kopje 

Een... ik hoor iemand praten
Twee... ik hoor de airconditioning
Drie... ik hoor buiten verkeer
Vier... ik hoor verder niets
Vijf... toch, ik hoor de wind buiten

Een... ik voel een stoel in mijn rug
Twee... ik voel mijn voeten op de vloer
Drie... ik voel de bril op mijn neus
Vier... ik voel de warmte van de zon op mijn huid
Vijf... ik voel het tafelblad onder mijn hand 
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Doe deze oefening zo vaak als nodig is. Vertel er bij dat het zeker niet altijd lukt en oefenen nodig is. Echte piekeraars 
raken vaak afgeleid en hun gedachten dwalen af. Benadruk dat afgeleid raken niet erg is, zodat de klant niet het gevoel 
krijgt te falen. Op het moment dat iemand merkt dat zijn gedachten afdwalen, kan hij die de oefening gewoon weer 
oppakken en doorgaan.
 
Huiswerkopdrachten
Omdenken met het G-schema (vervolg)
Nadat je in een gesprek met de klant hebt geoefend in het omkeren van gedachten en gevoelens met het G-schema kun 
je de klant thuis verder laten oefenen. Geef bijvoorbeeld twee oefeningen met situaties, gedachten en gevoelens mee als 
huiswerk. Vraag de klant de gedachte die in een bepaalde situatie opgekomen is te vervangen door een andere gedachte 
die rationeler is. En om na te gaan of de nieuwe gedachte leidt tot andere gevoelens, gedrag en gevolgen.

Nadenken over droombaan
Vraag de klant om thuis 20 minuten ongestoord de tijd te nemen voor zichzelf. De klant moet deze tijd gebruiken om 
de volgende vragen te beantwoorden:
1. Wat is uw ideale beroep, uw droombaan? 
2. Waar wordt u enthousiast van als u aan deze baan denkt?
3. Waar schrikt u voor terug? 

Bij de derde vraag zullen gedachten opkomen als “zie je wel, dit is niets voor mij, dat trek ik niet met mijn gezondheid.” 
Vraag klanten om deze schrikbeelden niet te vermijden maar onder ogen te zien en erover na te denken.

Vervolgoefening: sollicitatiebrief voor je droombaan
Geef de klant de volgende opdracht:
>  Zoek een vacature die uw ideale beroep of droombaan benadert (schakel alle ‘ja, maar’-gedachten uit).
>  Schrijf, ondanks de bezwaren die u ziet, een sollicitatiebrief waarin u vertelt waarom de functie bij u past en waarom 

de organisatie juist u zou moeten kiezen.
> Neem de brief mee naar het vervolgconsult om die daar te bespreken.

Het piekerkwartier
Als klanten merken dat het piekeren na een week nog niet minder wordt met de piekerstop, stel dan voor om iedere dag 
een speciaal piekerkwartier te houden. Zodra klanten merken dat ze piekeren, proberen ze daar eerst mee te stoppen. Lukt 
dat niet, dan noteren ze het piekeronderwerp. Als het piekerkwartier aanbreekt, gaan ze ongegeneerd piekeren. Na het 
kwartier moeten ze weer stoppen. Bespreek na een week met de klant hoe het ging. Wanneer lukte stoppen met piekeren 
wel? Wanneer niet? Zie verderop bij aanvullende informatie voor meer oefeningen om het piekeren tegen te gaan. 

Omgaan met angsten in twee stappen
De eerste stap bestaat uit het onder ogen zien van een angst (die te maken heeft met werk), om die te accepteren als een 
gegeven. In deze stap gaan klanten na waar ze nu in feite bang voor zijn. “Oké, dus ik ben bang voor…” De klant moet 
de angst niet groter maken, maar erkennen dat die er is.

Bij de tweede stap probeert de klant– ondanks die angst – dingen die angst opwekken toch te doen. De klant moet 
accepteren dat deze dingen eng zijn, maar ze toch niet uit de weg gaan. De enge dingen worden opgedeeld in kleine, 
behapbare stapjes. Het gaat om het oefenen met het zetten van die stapjes om vlieguren te maken. Oefenen, oefenen en 
nog eens oefenen, tot dat de klant merkt dat de dingen in de meeste gevallen niet zo eng zijn als gedacht. Vertel klanten 
dat het belangrijk is dat ze hun leven leiden zoals ze dat zelf willen en dat ze hun angsten niet hun leven moeten laten 
bepalen. In het tweede gesprek stelt u de klant voor om een actieplan te maken: “kies een van de angsten en kijk hoe u 
stap voor stap met die angst toch de dingen kunt doen die u doen wilt.” Zie verderop bij aanvullende informatie voor 
meer tips en oefeningen voor het omgaan met angst.



23

Doorverwijzen
Bij teveel of hardnekkige problemen is het belangrijk om de klant door te verwijzen naar bijvoorbeeld maatschappelijk 
werk, een psycholoog, huisarts, naar een training mindfulness of ontspanning of naar projecten die stimuleren om meer 
te gaan bewegen (wandelen, tuinieren, fietsen, zwemmen). 

Aanvullende informatie
Omdenken
>  Omdenken.nl; casussen en voorbeelden van ‘Ja, maar’-gedrag. Gebaseerd op het boek ‘De techniek van het omdenken’ 

(2010) van Berthold Gunster.
>  Het G-schema (pdf); een hulpmiddel om er achter te komen welke (onbewuste of automatische) gedachten ertoe 

leiden dat een bepaalde gebeurtenis bepaalde gevoelens bij je oproept. Deze gevoelens leiden tot bepaald gedrag 
en dat gedrag leidt weer tot bepaalde gevolgen. Inzicht in dit proces opent de weg naar het anders duiden van 
gebeurtenissen. Kijk op josdouma.nl/pneumapastoraat/gschema.pdf.

Meer geluk en voldoening
>  Levenskunstjes; een cursus van 14 lessen, te vertalen naar huiswerkopdrachten. De cursus is opgezet door de 

Amerikaanse psycholoog Michael Fordyce en vertaald door de Nederlandse psycholoog en wetenschapsjournalist Ad 
Bergsma. Kijk op hartenziel.nl/artikel/levenskunstjes.

Stoppen met piekeren, ontspannen, uitstelgedrag aanpakken, etc. 
> Stop het getob; kijk op www3.psy.vu.nl/stophetgetob.
> Stop met piekeren en ontspan; kijk op newstart.nl/blog/stop-met-piekeren-en-ontspan.
> Leven in het nu; kijk op newstart.nl/blog/leven-in-het-nu.
> Stoppen met piekeren; kijk op minddistrict.nl/programmas/generieke-modules/stoppen-met-piekeren. 
>  Mindfulness om uitstelgedrag aan te pakken in het hoger onderwijs (pdf); kijk op i2l.nl onder academische vorming 

publicaties.

Omgaan met angst
>  Angst onder controle krijgen; kijk op mens-en-gezondheid.infonu.nl onder aandoeningen naar ‘angst onder controle 

krijgen’. 
>  Angsten, overmatig piekeren en uitstelgedrag; zoek op www.ivdi.nl op ‘angsten, overmatig piekeren en uitstelgedrag’.
>  Mindfulness om uitstelgedrag aan te pakken in het hoger onderwijs (pdf); kijk op i2l.nl onder academische vorming 

publicaties.
>  Omgaan met je angsten: tweestappenplan; kijk op carrieretijger.nl onder carrière > zelfonderzoek > carrièreswitch 

gereedschapskist. 
> Het doorbreken van een te sterke fixatie op problemen en angsten: kijk op coachingspot.nl/content/413/473.

Voorkomen somberheid en isolement
>  Gesprekstherapeutische ondersteuning van depressieve patiënten met kanker. De hierin genoemde interventies 

zijn ook toe te passen bij klanten met een negatieve gezondheidsbeleving om somberheid en isolement tegen te 
gaan, afleiding te zoeken en zelfwerkzaamheid te vergroten. Zoek op pallialine.nl naar ‘Gesprekstherapeutische 
ondersteuning van depressieve patiënten met kanker’.

http://www. omdenken.nl
http://www.omdenken.nl
http://www.josdouma.nl/pneumapastoraat/gschema.pdf
http://www.hartenziel.nl/artikel/levenskunstjes
http://www.hartenziel.nl/artikel/levenskunstjes
http://www3.psy.vu.nl/stophetgetob
http://www.newstart.nl/blog/stop-met-piekeren-en-ontspan
http://www.newstart.nl/blog/leven-in-het-nu
http://www.minddistrict.nl/programmas/generieke-modules/stoppen-met-piekeren
http://www.i2l.nl/pdf/1Essay%20MIndfulness%20en%20uitstelgedrag.pdf
http://www.mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/46066-angst-onder-controle-krijgen.html
http://www.ivdi.nl/?q=node/12
http://www.i2l.nl/pdf/1Essay%20MIndfulness%20en%20uitstelgedrag.pdf
http://www.carrieretijger.nl/carriere/zelfonderzoek/carriereswitch/gereedschapskist/omgaan-met-angst-tweestappenplan
http://www.coachingspot.nl/content/413/473
http://www.pallialine.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=31949&richtlijn_id=745
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2.5 Interventies om grenzen te leren stellen

Interventies in de gespreksvoering 
Op zoek naar de grenzen
Vraag door om te achterhalen waar het aan ligt dat de klant zijn grenzen niet kent en waar die grenzen liggen. Maak de 
klant bewust van zijn eigen handelen en de gevolgen van het steeds negeren van de eigen grenzen. In het gesprek kun je 
klanten manieren aanreiken om op tijd gas terug te nemen en voor zichzelf te zorgen in plaats van voor anderen. 

Hulpvragen zijn onder andere:
 > Welke activiteiten doet u zoal? 
> Hoeveel tijd besteedt u daaraan? Hoeveel tijd blijft er over?
> Hoe bepaalt u waar u tijd aan zult besteden?
> Wat geeft u energie en wat kost u energie? Waaraan merkt u dat?
> Zegt u wel eens nee als er een beroep op u wordt gedaan?
> Wat is echt belangrijk voor u?
> Welke activiteiten kunnen wellicht door iemand anders of op een ander moment worden gedaan?

Spiegelen op verwachtingen
Benoem in het gesprek hoe de klant overkomt. Vertel dat het lijkt of hij of zij geen keuzes maakt, alles wil aanpakken, 
irreële verwachtingen heeft en daardoor vaak teleurgesteld raakt. 

Randvoorwaarden benoemen
Vraag als vervolg op de vorige interventie klanten te benoemen welke valkuilen ze tegenkomen bij het zoeken van werk. 
Wat betekent dit voor vervolgactiviteiten? Waar gaat de klant beter op letten? Hoe? Wat helpt daarbij? Laat de klant zelf 
randvoorwaarden benoemen die nodig zijn om de valkuilen te voorkomen of omzeilen. Wat heeft de klant nodig om zijn 
of haar grenzen beter te kennen en bewaken?

Huiswerkopdrachten
Oefenen in timemanagement 
Laat de klant oefenen in het stellen van prioriteiten en plannen om niet teveel hooi op de vork te nemen. Neem daarbij 
bijvoorbeeld samen de volgende tips door:
>  Maak een lijstje van wat je wilt doen (to-dolijst); maak daarbij onderscheid tussen urgente (dringende) en belangrijke 

zaken.
> Doe belangrijke zaken in de ochtend als je meer energie hebt.
> Zorg voor een prettige en opgeruimde omgeving om je taken te doen.
> Doe minder belangrijke zaken later of besteed ze uit.
> Stel belangrijke zaken niet uit, dat kost meer tijd.
> Sluit elke dag af met minstens één afgesloten belangrijke zaak.

Interventies in de gespreksvoering

Huiswerkopdrachten

op zoek naar de grenzen

spiegelen op verwachtingen

randvoorwaarden benoemen

oefenen in time management

een activiteit opknippen in kleine stapjes

nee leren zeggen met het G-schema 

Doorverwijzen cognitief en fysiek testen, ondersteuning bij 
gezondheidsklachten, cursus nee zeggen
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> Neem regelmatig een ontspannen pauze.
> Bereid aan het einde van de dag kort de volgende dag voor.

Zie ook Time-management: De 10 beste time-management tips voor slimmer werken; kijk op meereffect.nl onder time-
management.

Een activiteit opknippen in kleine stapjes 
Kies van te voren een activiteit die de klant wil ondernemen, bijvoorbeeld een sollicitatie. Vraag de klant om vooraf op te 
schrijven wat daar allemaal bij komt kijken, bijvoorbeeld: 
> mezelf verdiepen in de baan en de werkgever
> mijn cv aanpassen
> bedenken waarom deze functie bij me past
> bedenken of de baan problemen met mijn gezondheid kan geven

Vraag de klant om te schatten hoeveel tijd een deelactiviteit zoals het verdiepen in de baan kost, om deze activiteit 
opnieuw in kleinere stappen op te knippen, en daar weer een tijdsindicatie aan toe te kennen. Laat als vervolgactiviteit de 
klant daarna stap voor stap de deelactiviteiten uitvoeren. 

Nee leren zeggen met het G-schema
Een klant kan nee leren zeggen en zijn eigen grenzen leren bewaken met behulp van het G-schema. Laat de klant een 
situatie kiezen waarin hij iemand ‘iets niet kon weigeren’. Vraag dan “Wat zou er gebeuren als u dit verzoek weigerde? 
Waarom kan dat niet?” Of geef als tip: “Probeer eens tot 20 te tellen voordat u ja zegt op een verzoek dat u tijd en energie 
kost. Dat geeft u bedenktijd.” Zie ook: Nee: luisteren naar jezelf; een korte cursus nee zeggen, te vinden op leren.nl/
cursus/sociale-vaardigheden/nee-zeggen.

Doorverwijzen
Juist voor dit type klanten kan het belangrijk zijn om een huisarts of een arbeidsdeskundige objectief te laten vaststellen 
wat ze cognitief en fysiek aankunnen. Dat geeft duidelijkheid over deze grenzen. Ook kun je ze doorverwijzen naar een 
cursus nee zeggen (cognitieve gedragstherapie).

http://www.meereffect.nl/time-management/
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/nee-zeggen


26

Hoofdstuk 3
Evaluatie
We adviseren klantmanagers om de interventies en de resultaten daarvan op verschillende 
manieren te evalueren: vraag klanten naar hun ervaringen, noteer je eigen bevindingen en 
wissel ervaringen uit met collega’s.

Evaluatie door de klant
Bespreek na afloop van de gesprekken en interventies kort met de klant wat die hebben opgeleverd: ”Wat vindt u van 
de gesprekken die we gehad hebben en de opdrachten die u heeft gedaan? Heeft u er iets aan gehad? Wat? Is het nu 
makkelijker om werk te vinden?”

Noteer ook je eigen ervaringen met deze klant aan de hand van de volgende vragen:
> Was het lastig om te bepalen om welke vorm van belemmerend gedrag het ging? Waarom (niet)?
> Heeft de klant je opdrachten uitgevoerd?
> Hadden de opdrachten het bedoelde effect? Waarom (niet)?
> Denk je zelf dat de klant iets aan de begeleiding gehad heeft? Wat?
>  Merk je dat de klant nu minder last heeft van de belemmeringen? En dus meer initiatieven kan nemen om aan het 

werk te komen?
> Wat zou je een volgende keer beter of anders doen?
> Zijn er nog vervolginterventies nodig?

De cirkel van methodisch werken (screening, diagnose, kiezen interventies en uitvoeren interventies) is met deze 
evaluatieve vragen rond. Als de klant nog steeds belemmerd wordt bij het nemen van eigen initiatief kun je nieuwe 
interventies uit deze werkwijzer inzetten.

Evaluatie met collega’s
Het evalueren van het gebruik van de werkwijzer is bij uitstek iets om samen met collega-klantmanagers te doen. 
Bijvoorbeeld tijdens een intervisiegesprek of een speciaal daarvoor ingeplande casebespreking. 

Levert de evaluatie of intervisie inzichten op die van belang zijn voor deze werkwijzer? Stuur die feedback dan naar 
gjongma@divosa.nl.
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Deze werkwijzer is een onderdeel van het Programma Effectiviteit en Vakmanschap van de VNG en Divosa, mede 
gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van dit programma is het versterken 
en stimuleren van methodisch werken binnen de sociale zekerheid. 
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