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Motiverend
werken tijdens het 
CLB-consult



Op het menu …

1. Kennismaken met elkaar. Wat werkt ? Wat niet ?

2. Kapstokken rond motiveren van jongeren

3. Werken met ouders & omstaanders

4. Jongeren uit kwetsbare groepen

5. Uitdagingen
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Kennismaken met elkaar



Hoe doe jij dit ? 

• Jo is een echte bon vivant… Hij geniet 
van het leven, en maakt lange 
avonden in het weekend, maar zijn 
klasleerkracht maakt zich zorgen over 
zijn alcohol (en drugs?)gebruik. Hoe 
bespreek je dit ?  



Hoe doe jij dit ? 

• Je weegt Sofie en merkt hoe ze
helemaal verkrampt aan de 
weegschaal.  



Hoe doe jij dit ?

• Tom is stil, kijkt je niet aan, en 
geeft aan dat hij zich maar niet 
goed voelt op school… Hij kijkt 
tegen de dagen terug in de klas op.



Hoe doe jij dit ?

• … een leerling met groei-vragen ? 

• … hoe spreek je over dipjes, 
eetgewoonten, alcoholgebruik, 
sexueel gedrag, … ? 
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Wat kan de CLB-er doen om dit ter sprake te 

brengen ? 
Hoe kan je motiveren om erover te praten

Hoe kan je succesvol verwijzen ? 



Wat werkt (niet) ? 



Een moeilijk moment dat toch lukte…

• ‘…Waw…!’  



Heel veel inspanning gedaan, maar ….

‘…Grrr…?’

…



‘Succes’ komt meestal niet toevallig

… Waarom lukte wat lukt ?



• We voelen jongeren snel aan, 
ook weerstand

• We werken doelgericht en 
tijdseconomisch

• We zijn diagnostisch goed

Onze talenten



4 valkuilen, 4 uitdagingen

We ontlokken weerstand
We werken te snel
We geven te graag advies
We voegen te weinig in
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Quote 1

‘…Het probleem is dat ze
niet gemotiveerd zijn !’  

… moeten we ze
gemotiveerd krijgen ?  

Wat werkt bij jou ? 

… iemand die je wil overhalen ? 

Of 

… ???
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Valkuil 1:

We ontlokken

schuld bij jongere
…gebrekkig inzicht
…gebrekkige motivatie
…gebrekkige medewerking
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Uitdaging 1: 
Parkeer even tot je begrip voelt

Bevraag benieuwd
➲ Angst voor verandering
➲ Nood aan zelfbepaling
➲ Tekort aan (zelf)vertrouwen
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Quote 2

…Zo snel mogelijk
aankaarten van 

negatieve gevolgen’

… met het risico dat je ze nooit
meer ziet. 

Wat werkt bij jou ? 

… iemand die je confronteert 
met wat niet goed gaat ? 

Of 

… ???
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Valkuil 2 

We werken te snel

waardoor onze jongere
afhaakt
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We beginnen te vaak met wat te
vroeg is om over te praten

…Waardoor we dan maar zelf
invullen
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Uitdaging 2 
Maak kennis met de gezonde wijze
voor je  

Ook al HEEFT onze patiënt een probleem, hij of 
zij IS geen probleem… 

 70 % gezond vs 30 % in problemen ? 
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Uitdaging 2 
Maak kennis met de wijze voor je  

Welk deel van de jongere wil je aanspreken ?

Mobiliseer eerst het krachtige stuk, dat doet het werk voor jou

Wat gaat goed bij jongere ? 

Wat is voor de jongere het probleem ? 

Waar wil de jongere rond inzetten ? 

Wat lukte al ? 
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Quote 3

‘…Je hebt nog niet de juiste
dingen gedaan…

Doe eerst… en dan… 

En je zal zien dat t lukt !’  

Wat werkt bij jou ? 

… iemand die voor jou invult 
wat je moet doen ?  

Of 

… ???
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Valkuil 3 

We geven te graag eigen advies
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Uitdaging 3 

Zoek naar
-wat al lukte
-naar gedeeltelijke successen

Gouden tip: 
verderbouwen is makkelijker dan nieuw gedrag starten
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Uitdaging 3 

Bevraag wat al geprobeerd is
Spiegel wat al goed ging
Zorg voor helicopterview en overzicht
Vergroot uit wat al lukte
Help bij het concretiseren van de volgende to do’s
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Quote 4

‘…De oplossing is simpel: 
Als je het maar sterk

genoeg wil raak je er van 
af.’  

Wat werkt bij jou ? 

… iemand die je tip geeft die 
je zelf ook al uitprobeerde ? 

Of 

… ???
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Valkuil 4 

We voegen te weinig in
en vragen te weinig informatie
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Uitdaging 4 

Iedereen is gemotiveerd, 
maar we weten vaak niet ‘voor wat’ ? 
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Uitdaging 4 
verken veranderwensen

Waar droomt jongere van ?
Wat wil jongere zelf eerst veranderen ? 
Wat heeft jongere al geprobeerd?
Wat heeft geholpen ?
Waar wil jongere hulp bij ?  
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invoegen op maat

• Jongeren in ontkenning

• Onvrijwillige jongeren

• Ambivalente jongeren

• Burn-out jongeren



• Hoe ‘invoegen’ ? Is de jongere bereid om nu al te veranderen ?

• Welke gesprekken voeren ? 

• Hoe de kwaliteit van de motivatie verhogen ?

3 cruciale vragen



3 Motivationele kapstokken voor de praktijk

• Prochaska & Di Clemente 
(1) 

• Motivationeel interviewen
(2) 

• Zelfdeterminatietheorie
Ryan & Deci (3) 



1. Hoe invoegen ? Wat wil de jongere ? 

2. Welke gesprekken voeren ? 

3. Hoe kan de kwaliteit van de motivatie verhogen ?

343 cruciale vragen



voorbeschouwing

beschouwing

voorbereidingactie

consolidatie

terugval

Hoe invoegen ? 35

Prochaska & DiClemente



voorbeschouwing

beschouwing

voorbereidingactie

consolidatie

terugval

Veranderingscirkel 36

Prochaska & DiClemente



voorbeschouwing

beschouwing

voorbereidingactie

consolidatie

terugval

Interventies 37
• Val opvattingen niet aan
• Onderzoek ze vragenderwijs
• Vermijd discussie
• Geef informatie en duiding

• Exploreer ambivalentie
• Exploreer voor- en nadelen
• Exploreer drempels en 

succesformules

• Geef uitleg
• Bepaal samen doelen
• Moedig aan
• Benadruk eerdere successen

• Werk in kleine stapjes
• Hoe beleeft patiënt bereikte 

veranderingen?

• Voorlichting over de kans op 
terugval met duiding ervan

• Terugvalpreventie

• Terugval als deel van het 
veranderproces

• Benadruk behaalde successen



Wat ga je doen

bij terugval? 

Welke stappen
kan je zetten om iets aan 

dat probleem te doen?

Denk je dat je het 
gaat kunnen volhouden?

Maak jij je zorgen 
over dat probleem?

Vind je dat je er iets
moet aan doen ?

Vind je dat je 
een probleem hebt?
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1. Hoe invoegen ? Al bereid om gedrag te veranderen ?

2. Welke gesprekken voeren ? 

3. Hoe kan de kwaliteit van de motivatie verhogen ?

393 cruciale vragen



Grondhouding therapeut: geen expert/volger, wel ‘gids’ 

Motiverende gespreksvoering
(Miller en Rollinck, 2013) 



4 basiswaarden  

Samenwerking : twee gelijkwaardige experten 

Aanvaarding : onvoorwaardelijke acceptatie, empathie uitdrukken, 
autonomie bevestigen, en bevestiging van sterktes en inspanningen

Evocatie : wat de jongere in zich al heeft aan motivatie tot veranderen, 
eigen waarden en doelen van de jongere, en zijn mogelijkheden om te 
veranderen. 

Mededogen : MG vertrekt vanuit het oprechte doel om het welzijn te 
verbeteren, en staat in tegenstelling tot verkoopsgesprekken die een 
ander doel hebben. 
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relatie 
opbouw en 
engageren

focussen op 
veranderdoel

ontlokken van 
verandertaal 
bij jongere

plannen van 
veranderacties

4 kernprocessen
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Wanneer VERANDEREN we ?    

- WENS 
- REDEN
- NOODZAAK
- MOGELIJK
- VERTROUWEN
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VERANDERTAAL ontlokken

• WENS: Welke droom? Wat wil je veranderen ? 
• NOODZAAK: Welke last nu of straks bij niet

veranderen
• REDEN: Wat is belangrijk voor je ? Winst ? 
• MOGELIJKHEID: Welke eerste stap ? Wie kan helpen ? 

Wat werkt bij jou ? 
• VERTROUWEN: Hoeveel kans op slagen? Geloof in 

jezelf
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WEERSTAND      

• Is wrijving
• Is op een verschillende golflengte zitten
• Tijd nemen voor her-afstemmen
• Vraagt teruggaan in het proces
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Gesprekstechnieken 
Kernprocessen Stijl Doel Gespreksvaardigheden 

Relatieopbouw Jongere laten vertellen Vanuit perspectief v jongere 
naar situatie k kijken

- Open vragen
- Reflecteren
- Bevestigen
- Samenvatten

Focussen Gelijkwaardig overleg Scherpstellen doel 
gesprek/begeleiding

- Info geven
- Feedback geven
- Exploreren bezorgdheden 

supporters
- Bevestigen patiënt

Ontlokken Jongere laten vertellen 
en erkenning geven 

-Expliciteren ambivalenties
-Verandertaal ontlokken en 
versterken
-Behoudtaal uiten

- Wrijving ventileren

- Ontlokkende vragen
- Verkennen 

waarden&doelen
- Uitwiss.info
- Selectief reflecteren
- Samenvatten
- Bevestigen 
- Autonomie bevestigen 
- Herkaderen
- Aandacht verleggen 

Plannen Gelijkwaardig overleg -Opstellen plan
-betrokkenheid +++
-veranderen steunen
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Ondersteunende materialen bij het clb-consult (zie 
VWVJ-site) 
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1. Hoe invoegen ? Is de jongere bereid om gedrag te veranderen ?

2. Welke gesprekken voeren ?

3. Hoe kan de kwaliteit van de motivatie verhogen ?

3 cruciale vragen



• Werken aan verandering ?

• =eerst werken aan invullen psychologische basisbehoeften

• Om meer impact te krijgen

Impact vergroten door goed ‘Invoegen’ : 
Zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci 2007-…)



Verdienste van het kader van Ryan en Deci :

• Onderscheid tussen 4 types van motivatie: belang van soort motivatie !

• Geeft duidelijkheid over wat we kunnen doen om de motivatie te
bevorderen

Zelfdeterminatietheorie: 
Ryan & Deci 2007-…



Gecontroleerde 
motivatie

‘moeten’

Autonome 
motivatie

‘willen’

Passie

Plezier, 
interesse, 
geboeidheid

Welwillend-
heid, vrijheid

Niet nodig

Intrinsiek

Persoonlijke 
overtuiging

Persoonlijke 
waarde, zinvol

Welwillend-
heid, vrijheid

Volledig

Extrinsiek

Interne
verplichting

Schuld, 
schaamte, 
angst, trots

Stress, druk, 
verplichting

Gedeeltelijk

Extrinsiek

Externe 
verplichting

Verwachtingen, 
beloningen, straf

Stress, druk, 
verplichting

Geen

Extrinsiek

Type regulatie

Motivationele 
drijfveer

Onderliggende 
emoties

Persoonlijke 
aanvaarding

Type motivatie

Uit: Verstuyf & 
Vansteenkiste, 
2008

1 2. 3. 4
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• Mensen veranderen maar als hun psychologische basisbehoeften
ingevuld zijn. = motor voor interne groei, optimaal presteren en
welbevinden van mensen

• De 3 basisbehoeftes zijn universeel, aangeboren en fundamenteel

Frustratie van de basisnoden leidt meestal naar nog meer
symptoomgedrag (vb. teveel of te weinig eten, roken, niet studeren, …) 

Hoe van ‘moeten’ naar ‘willen’ brengen? 



Autonomie

• Zelf keuzes en 
beslissingen 
maken

• Volledig achter 
(de reden voor) 
het eigen 
gedrag staan

verBondenheid

• Geaccepteerd 
en 
gewaardeerd 
worden door 
anderen

• Goede 
betekenisvolle 
relaties hebben

Competentie

• Gedrag tot een 
goed einde 
kunnen 
brengen

• Controle 
hebben over 
uitkomst van 
gedrag

53ABC …    3 basisnoden

Zelfdeterminatietheorie

A B C



• A : Autonomie : 

Zet ouder op expert-stoel : Hoe gaat het met je kleuter ? Verken wat belangrijk is voor 
ouder. Welke sterktes ? Welke interesses ?  Welke groeivragen ? 

• B : Verbondenheid : 

Toon interesse en respect. Verduidelijk dat je er bent naast het gezin als 
gezondheidscoach & beschikbaar voor vragen. Vraag naar andere supporters voor het 
gezin ? 

• C : Competentie : 

Vraag naar en beluister wat goed gaat en wat men anders wil. Wat is al geprobeerd ? 

Impact vergroten bij invoegen : kleuterconsult 



• A : Autonomie : 

Verken wat belangrijk is voor jongere. Welke sterktes ? Welke interesses ?  Welke 
groeivragen ? Verken het eigen expert-standpunt van de jongere. GLCE !!!

• B : Verbondenheid : 

Toon interesse en respect. Verduidelijk dat je er bent naast de jongere als 
gezondheidscoach & beschikbaar voor vragen. Vraag naar andere supporters voor de 
jongere ? 

• C : Competentie : 

Vraag naar en beluister wat jongere al heeft gedaan. Wat gaat goed ? Welke vragen? 

Impact vergroten bij invoegen : consult 15j 



‘Hallo,

Hoe gaat het met jou ? Heb je een leuk jaar gehad ? Welke activiteiten doen je deugd ? 
Welke contacten doen je goed ? 

Wat maakt je bezorgd ? Welke vragen zou je graag opgelost krijgen ? 

En verder … Hoe ziet je dag eruit ? Hoe gaat je ochtend ? Hoe gaat je middag ? Hoe s 
avonds ? Hoe in het weekend ? 

Hoe leef je ? (check : Gezond leven = A.L.L.E.S.) : Hoe gaat het ivm je eetgedrag / 
beweeggedrag / lichaam ? / Emoties ? / Slaap ? Hoe voel je je in je lichaam ? ’ 



Bedanken voor opvolgen van uitnodiging ( B )

Waarderen van groei ( Competentie +++)

Verkennen van eigen expertstandpunt ( Competentie +) : idee over gewicht, 
alcoholgebruik, over oorzaken en gevolgen van…, voordelen v verdwijnen 
probleemgedrag, hulpbronnen, …

Verkennen van wat iemand al probeerde 

Verkennen van hulpvraag van ouders/kind 

Informeren over mogelijkheden   

Uitdagen van ABC in 1ste consult  



• A : Zelfbepaling respecteren ! Vertrek vanuit sterktes. Herhaal dat jongere 
zelf kapitein blijft. Geef keuzemogelijkheden waar t kan.

• B : Gebruik de bezorgdheid van anderen rond de jongere & je eigen 
bezorgdheid. Respecteer ongeacht zijn/haar keuze 

• C : Geef veel (juiste) uitleg ! Bekrachtig wat jongere al heeft gedaan (bvb 
4/5 waardoor resultaat uitbleef…) Maak samen realistische doelen, 
concretiseer tussenstappen. Geef tips om moeilijke momenten voor te zijn. 
Communiceer vertrouwen en geloof.

Motiveren tot hulp 



Uitdagingen 



Impact vergroten in de 
praktijk   



Waw …

Shana (14 j) komt bij jou op afspraak nadat de 
huisarts voor haar een spoedafspraak met je 
regelde. 

Arts maakt zich zorgen omdat ze sinds enkele 
dagen niets meer eet. Sinds begin corona is ze 
obsessief bezig met het afwegen van 
voedingsmiddelen en het tellen van calorieën. 
Ze spreekt ook steeds negatiever over haar 
lichaam ook al blijft ze kilo’s verliezen.  

Shana komt boos binnen, ze begrijpt helemaal 
niet wat ze bij jou moet komen doen. In 
vergelijking met de rest van haar vriendinnen 
die teveel snoepen en te weinig bewegen is ze 
keigoed bezig.  



Contact maken ?   

• Invoegen ? 

• Is er een probleem? 

• Wat is haar vraag ? 

• Versterk motivatie : A-B-C – versterkend !  

• ‘Rolling with resistance’ 
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voorbeschouwing

beschouwing

voorbereidingactie

consolidatie

terugval

Bij weerstand: herinschatten

Prochaska & DiClemente
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relatie opbouw 
en engageren

focussen op 
veranderdoel

ontlokken van 
verandertaal 

bij patiënt

plannen van 
veranderacties

4 kernprocessen
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Autonomie

•Zelf keuzes en 
beslissingen 
maken

•Volledig 
achter (de 
reden voor) 
het eigen 
gedrag staan

verBondenheid

•Geaccepteerd 
en 
gewaardeerd 
worden door 
anderen

•Goede 
betekenisvolle 
relaties 
hebben

Competentie

•Gedrag tot 
een goed 
einde kunnen 
brengen

•Controle 
hebben over 
uitkomst van 
gedrag

ABC …    3 basisnoden

Zelfdeterminatietheorie

A B C
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Grrr…    

• 17j, voelt zich niet goed, veel achter zijn pc, geen 
peercontacten, school moeilijk. 

• Fitness en sterke kennis over endocriene werking 
van het lichaam via internet. Bestelt supplementen 
via internet. 

• Voelt zich beter door suikerdieet en sterke koffie 
(fitness-sites). Ziet er plots beter uit, en voelt zich 
veel zelfzekerder. 

• Spanningen thuis: komt niet meer aan tafel, begint 
te eten als iedereen weg is en laat keuken vuil 
achter. 

• Daarnaast: Ernstig aangetast tandglazuur. Veel 
huiduitslag.

• Hoopt op goede job als gezondheidscoach. 



impact krijgen  

• Invoegen ? 

• Bevraag hoe jongere t zelf ziet ? wat 
werkte & wat werkte niet ? 

• Ga na waarvoor jongere gemotiveerd is ? 

• Werk A-B-C – versterkend !  



• Investeer in een empathische relatie met waardering

• Kom maximaal tegemoet aan de nood aan autonomie, verbondenheid en 
competentie van de jongere

• Gedraag je als benieuwde gids, en geef jongere de kapiteinsrol

• Zoek uit wat jongere wil veranderen en voeg in

• Versterk wat al gestart is ipv nieuwbouw

• Beperk adviezen. Ze komen uit de verkeerde mond. Prikkel het wijze stuk
in je patiënt tot veranderwerk en blijf nabij

• Temporiseer bij weerstand, en neem meer tijd voor afstemming. Zoek tot
je je patiënt zelf beter begrijpt

Tips om impact te vergroten  
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Impact verliezen: Ken jezelf …

Leer je valkuilen kennen 

op momenten dat je 

- moe bent

- weinig tijd hebt

- bang bent van wat kan gebeuren ... 



…Moe  

Luister naar de reacties op het 
thuisfront als je moe bent .. 

… ben je geneigd om te ‘beleren’ ? 

… word je onzeker en onbeslist ? 

… word je snel geirriteerd als iets 
niet volgens jouw idee gebeurt  ?



Situatie : 

Een leerling met signalen van … komt binnen als je tijd er bijna opzit … 

Je reactie : 

• … je kan dit er eigenlijk niet bijnemen… 

• … je zal de korte tijd gebruiken om even wakker te schudden

• … je spreekt je leerling aan, vraagt even later of je het eens kan hebben over… en 
indien ja, schetst kort wat je ongerust maakt en vraagt naar een ‘nieuw moment’

…Tijd ?   



• Een leerling met signalen van … komt binnen als je tijd er bijna opzit … 

• … je kan dit er eigenlijk niet bijnemen…

VERMIJDENDE COACH

• … je zal de korte tijd gebruiken… 

CONFRONTERENDE COACH

• … je spreekt je leerling aan… 

STEUNENDE COACH

Ken je de aard van je beestje ?   



… Bang   

Hoe ben je geneigd te reageren als je 
bang bent ? 

… alles onder controle willen krijgen ? 

… beschuldigend ?  

… jezelf uitsloven ?

… aanvaardend ? 



Kwetsbare groepen



• 11 j, sterk toegenomen gewicht (obesitas) wordt besproken door clb. Ongerust 
: Oudste van 4, allochtoon gezin, ook de andere kinderen hebben overgewicht. 

• Papa thuis, ligt in bed in living na korte opname voor psychose. Blijft in 
ziekterol, maar ‘regeert’ het gezin vanuit zijn bed. Wil dat er niet gespeeld 
wordt in de living. Wil daar rustige opgeruimde omgeving. 

• Mama zorgt zo goed als mogelijk voor het gezin en werkt halftijds als 
poetshulp. 

• Kinderen hebben geen vrijetijdsactiviteiten. Schoolgaan lukt, maar wisselende 
resultaten. Het gezin heeft weinig sociale contacten. 

Casus Shana   



- Weinig onderzoek bekend 

- Maar …

•Meer frustratie van basisnoden : Autonomie? Competentie? 

•Voelen minder verbondenheid 

•Lager zelfwaardegevoel

•Gevoeliger voor context en opmerkingen van hulpverleners 

•Én ze krijgen effectief minder goede feedback ! 

• Meer ‘controlerende’ feedback 

• Feedback is vooral persoonsgericht ipv procesgericht 

De praktijk bij kwetsbare groepen /BSO 



• Zeker bij kwetsbare groepen 

• Maximaal inzetten op A-B-C !

• Invoegen +++ ipv ‘mo(e)tiveren’ (A)

• Communiceer gekoppeld aan groeibenadering, sterktegericht (B)

• Concretiseer haalbare tussenstappen die succes geven (C)

• Tegelijk ook zelfwaarde-ondersteunend werken

Conclusie 



Wat als… ? werkt  Wat niet ? 

Invoegen op maat  



Cliënt vertelt niet alles/Niets/Alles 

• ‘Ze vertelt me niet alles…’

Jongeren zijn niet altijd meteen open over hun klachten en symptomen

• Minimaliseren: vaak uit schaamte, angst of zelfs gebrek aan inzicht

• Overdrijven: uit angst niet gehoord te worden, snel willen handelen

• Ontkennen: druk van buitenaf maar zelf geen inzicht in het probleem

• ‘Ze vertelt me niets ‘

• ‘Ze vertelt me direct alles’ 



Ouders ? 

• Ouders zitten te kort op jongere …

• Wat met ouder die jou na het consult opbelt ? 

• Wat met ouder die te sterke druk zet 

• Ouders lijken niet betrokken …

• Ouders lijken te negatief tav jongere 

• Ouders vragen teveel zorg van jongere voor hunzelf 



Help ouders motivationeel 

• ‘Handleiding vragen’ Vraag haar of je kan helpen door... of eerder door....(A-B)

• ‘Ga niet binnen zonder kloppen’ : Wacht een geschikt moment af om te 
spreken over moeilijke dingen (B)

• ‘Golfbreker zijn’ Help ouders om rustig te blijven (B)

• ‘Bouw wat reserve op’ Doe iets voor jezelf/partner (C)

• ... 



Jouw ABC tav ouders  

= meer autonomie-ondersteuning tav hun jonge kinderen

= meer autonomie-ondersteunende interacties tussen siblings (Van der Kaap et al., 2015)

= opvoedingsstijl die jongeren tot een meer autonome motivatie voor verandering kan 
brengen (Ryan & Frederick, 1997; Van der Kaap-Deeder, 2015)

Jouw ABC tav leerkrachten

Psychologische noodbevrediging bij turnleerkrachten = meer geloof in de effectiviteit van 
autonomie-ondersteuning en structuur + meer intenties om deze stijl toe te passen; en
meer structureren in de klas (Aelterman et al., in revision)

En weet je… 
Jouw motiveren loont ook bij omstaanders 



Klasgenoten / vriendinnen  ? 

Betuttelen 

Negeren 

Kwaad 
worden 



• Hoe bespreek je verwijzing ? 

Verwijzing 



Waarom doe je niet wat ik zeg ?
hoor ik jij me zegt?




