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VOORWOORD
Deze praktische handleiding voor de behandeling van agressief
gedrag heeft als titel Held zonder geweld. Dit omdat berichten
in de media over extreme vormen van agressie, en soms ook de
ogenschijnlijke zinloosheid ervan, de indruk wekken dat plegers
van dergelijk gewelddadig delictgedrag zich eerder held dan
dader voelen. Agressie lijkt tegenwoordig voor de dader meer
positieve dan negatieve gevolgen te hebben, waarbij te denken
valt aan het verkrijgen van aanzien en respect in de eigen subgroep. Berichten over schietincidenten en andere ernstige delicten op scholen suggereren verder dat de drempel voor geweld
dadigheid steeds lager komt te liggen. Naast dergelijke excessen
lijkt ook de overlast van ‘kleinere delicten’ die gepleegd worden
door veelplegers toe te nemen.
Het feit dat een van de beste voorspellers van agressief gedrag,
zo niet de beste, eerder vertoonde agressie is, maakt duidelijk
dat dergelijk onaangepast en soms gevaarlijk gedrag hardnekkig
is wanneer het eenmaal de kop heeft opgestoken. Als niet tijdig
wordt ingegrepen in geval van ontsporing, is herhaaldelijke opsluiting in penitentiaire inrichtingen vaak het gevolg. Om het probleem gestructureerder te kunnen aanpakken, zijn wetenschappelijk onderbouwde én praktisch uitvoerbare behandelmethoden
voor agressieproblematiek nodig.
Hornsveld en Van Dam-Baggen ontwikkelden op basis van weten
schappelijke kennis en jarenlange ervaring in de (forensische)
psychiatrie een behandeling voor agressieve jongens en mannen gebaseerd op de principes van de Aggression Replacement
Training ( art ) van Arnold P. Goldstein. De afgelopen jaren werd de
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behandeling bijgesteld en aangepast aan de Nederlandse situatie
op basis van talrijke ervaringen en resultaten in forensisch psychiatrische instellingen. Het resultaat is een kortdurende — maar
voor de desbetreffende deelnemers intensieve — behandeling
van achttien bijeenkomsten. Held zonder geweld beoogt de deelnemers meer inzicht te geven in de rol van verkeerde interpretaties van het gedrag van anderen bij het ontstaan van agressie.
Daarnaast worden hun normen en waarden, en de gevolgen daarvan voor de rechten van anderen, ter discussie gesteld. Concrete
gedragsalternatieven voor geweld komen ook aan bod en worden
uitgebreid geoefend.
De gedetailleerdheid en concreetheid van deze handleiding maken het voor hulpverleners relatief gemakkelijk om de behandeling in de eigen praktijk te introduceren. Per bijeenkomst zijn de
doelstellingen en de interventies uitgewerkt in voorbeelden en
oefeningen. Hierdoor kan ook meer uniformiteit tussen behandelaars en instellingen worden bereikt, waarmee op de langere termijn nadere kennis over de effecten van de behandeling zal worden vergaard. Ik hoop dat de oefeningen en huiswerkopdrachten
de deelnemers zullen helpen een ‘held zonder geweld’ te worden
in plaats van een dader.
Dr. Henk L. I. Nijman
Bijzonder hoogleraar Forensische Psychologie
Radboud Universiteit Nijmegen

[ 12 ]

DEEL I
INTRODUCTIE

ruud h. j. hornsveld
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Held zonder geweld is een behandeling die vijftien wekelijkse
bijeenkomsten en drie terugkombijeenkomsten omvat en die
bedoeld is voor jongens en mannen met agressieproblematiek.
We spreken van ‘behandeling’ omdat het doel gedragsverandering
bij de deelnemers is. De doelgroep v arieert van agressieve leer
lingen in het voortgezet onderwijs tot gewelddadige forensisch
psychiatrische patiënten. Held zonder geweld is minder geschikt
voor personen die veel instrumenteel geweld gebruiken (en die
relatief hoog scoren op psychopathie).
De benodigde opleiding en ervaring voor het uitvoeren van de
behandeling wordt bepaald door de ernst van de problematiek. Aan agressieve leerlingen kan Held zonder geweld gegeven
worden door twee docenten met de bevoegdheid tot het doen
van gedragsveranderende interventies, eventueel gesuperviseerd
door een psycholoog. Gewelddadige delinquenten of forensisch
psychiatrische patiënten met geweldsdelicten dienen echter te
worden behandeld door twee behandelaars met groepservaring.
Daarvan is er ten minste één een ervaren klinisch psycholoog die
bekend is met gedragstherapeutische methoden en technieken.
In het draaiboek worden de verschillende disciplines niet meer
genoemd, maar wordt steeds gesproken van ‘behandelaar’.
In ambulante settings wordt Held zonder geweld bij voorkeur
gegeven in een verplicht kader om de kans op voortijdig afhaken tot een minimum te beperken. Agressieve leerlingen kan
de behandeling worden opgelegd als voorwaarde voor het
(ver)volgen van de opleiding.

introductie

1
RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIKERS
& VERANTWOORDING
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In een residentiële instelling verdient het aanbeveling Held zonder
geweld in het kader van een behandelprogramma te combineren
met andere directieve behandelingen die gericht zijn op afname
van agressief gedrag. Tijdens de resocialisatiefase, als de cliënt
regelmatig met verlof gaat, kan als vervolg op de ‘terugkombijeenkomsten’ een aantal boostersessies georganiseerd worden. De behandelaars kunnen dan constateren of geleerde vaardigheden ook
buiten de instelling worden toegepast.
In de bijlagen worden voorbeelden gegeven van een behandel
overeenkomst, een verwijzersfolder en een cliëntenfolder.
Daarnaast worden er enkele meetinstrumenten in genoemd
die gebruikt kunnen worden voor de evaluatie van Held zon
der geweld. Ten slotte wordt de opzet van een (dag)klinisch
behandelprogramma Agressief gedrag beschreven. Dit behandel
programma is bedoeld voor gewelddadige delinquenten of forensisch psychiatrische patiënten in een residentiële setting.
Bij de ontwikkeling van Held zonder geweld is voor een
tweetal bijlagen gebruikgemaakt van brochures uit Sociaal
vaardigheidstherapie van Van Dam-Baggen & Kraaimaat (1979,
2000),1 waarbij de tekst is aangepast aan de doelgroep. Daarnaast wordt bij Sociale vaardigheden en Zelfregulatievaardigheden
een werkwijze toegepast die ontleend is aan deze publicatie.
Aangezien het aantal bijeenkomsten voor deze twee onderdelen
beperkt is, is de werkwijze vereenvoudigd. Degenen die behoefte
hebben aan uitgebreidere informatie over het aanleren van
sociale vaardigheden en zelfregulatievaardigheden, of die voor
deze onderdelen meer bijeenkomsten willen inlassen, wordt aangeraden genoemd boek aan te schaffen.
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Deze uitgave bestaat uit het onderhavige draaiboek voor instructie en ondersteuning van de behandelaars, en een set separate
werkboeken voor gebruik door de deelnemers. In het draaiboek
zijn de gedeelten die ook in het werkboek voorkomen gemakkelijk
te herkennen aan een oranje balk in de marge van de pagina.
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2
ONTWIKKELING,
PRAKTIJK EN ONDERZOEK
2.1 Achtergronden
Held zonder geweld, in wetenschappelijke publicaties Agressie
hanteringstherapie (Hornsveld, Van Dam-Baggen, Leenaars &
Jonkers, 2004) genaamd, is gebaseerd op de Aggression Replacement Training van Goldstein, Glick & Gibbs (1998). Deze laatste
training omvat de volgende drie onderdelen:
a Anger Control Training. In dit onderdeel wordt aandacht
besteed aan het slecht observeren en verkeerd interpreteren
van het gedrag van anderen, het onnodig verhogen van het
lichamelijke spanningsniveau, het niet goed kunnen onderscheiden van emoties en het voorbijgaan aan consequenties
van gedrag op korte en lange termijn.
b Skillstreaming. In deze door Goldstein ontwikkelde sociale
vaardigheidstraining leren de deelnemers eveneens hoe ze op
een adequate manier het gedrag van anderen kunnen observeren en interpreteren. Er wordt stilgestaan bij inadequate
cognities en uitgelegd hoe deze zijn om te zetten in adequate
gedachten. Daarnaast oefenen de deelnemers via rollenspelen
nieuwe sociale vaardigheden of verbeteren ze reeds aanwezige
vaardigheden.
c Moral Reasoning Training. Tijdens deze training discussiëren
de deelnemers over morele dilemma’s, om zo meer rekening
te leren houden met de rechten van anderen.
Aggression Replacement Training omvat in principe drie bijeenkomsten van drie kwartier tot anderhalf uur per week
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gedurende een periode van tien weken, en wordt gegeven aan
een groep van vier tot acht deelnemers. De training wordt niet
alleen toegepast in de Verenigde Staten, maar ook in Canada,
Engeland, Zweden en Noorwegen op scholen, in justitiële
instellingen, in de verslavingszorg en in de geestelijke gezondheidszorg. Zo is de Aggression Replacement Training in het
Verenigd Koninkrijk door het Home Office geaccrediteerd als
een voor delinquenten effectief programma.

2.2 Wetenschappelijk onderzoek
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Gecontroleerd onderzoek van de Aggression Replacement T
 raining
bij agressieve en  /of delinquente adolescenten in residentiële
instellingen, in ambulante projecten en bij jeugdbendes leverden
in het algemeen significante verbeteringen op (Goldstein, Glick
& Gibbs, 1998). De vorderingen werden vastgesteld aan de hand
van sociaal functioneren, frequentie en ernst van incidenten, en
het aantal arrestaties na beëindiging van de training.
De Nederlandse variant van de Aggression Replacement Training
is onder de naam Agressiehanteringstherapie geëvalueerd bij 44
poliklinische en 109 klinische forensisch psychiatrische patiënten ( Hornsveld, 2004 ). De therapie bleek voor beide populaties
geschikt te zijn. Het percentage afvallers bedroeg bij de klinische
patiënten 12% en bij de poliklinische patiënten 34%. Afvallers
scoorden relatief lager op het persoonlijkheidskenmerk altruïsme,
hoger op gerapporteerd agressief gedrag en eveneens hoger op
gerapporteerd sociaal competent gedrag. De afvallers op de polikliniek scoorden significant hoger op psychopathie. Een goede
samenwerking tussen verwijzer en behandelaars bleek van groot
belang te zijn, omdat daardoor de kans op afhaken kon worden
verminderd.
Bij alle patiënten tezamen kon via de zelfrapportage vragenlijsten
een significante afname in vijandig en agressief gedrag geconstateerd worden. Deze afname was nog steeds aanwezig tijdens
de follow-upmeting. De behandeling leidde ook bij de groep van
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klinische patiënten en de groep van poliklinische patiënten afzonderlijk tot een afname in gerapporteerd agressief gedrag. Bij een
vergelijking van patiënten die relatief weinig of niet van de therapie profiteerden met patiënten die relatief veel van de behandeling profiteerden, bleek dat de tweede groep aan het begin van de
behandeling relatief hoog scoorde op vijandig en agressief gedrag.
De therapie lijkt dus vooral profijtelijk te zijn voor patiënten die
naar verhouding veel agressief gedrag vertonen.

2.3 Doelgroepen
Aggression Replacement Training is ontwikkeld voor agressieve
leerlingen en adolescente delinquenten met geweldsdelicten
(Goldstein, 1999). Een Nederlandse versie van deze training (Held
zonder geweld ) is ook geschikt gebleken voor poliklinische en klini
sche forensisch psychiatrische patiënten. De doelgroepen voor
deze behandeling worden daarom als volgt omschreven:
a

Leerlingen op scholen voor voortgezet onderwijs met diverse
agressieproblematiek: negeren van regels, bedreigen van
docenten, vechten met medeleerlingen, spijbelen vanwege
problemen met docenten en dergelijke.
b Adolescente of volwassen delinquenten met geweldsdelicten
als diefstal met geweld, eenvoudige of zware mishandeling,
doodslag en verzet tegen een ambtenaar in functie.
c Adolescente of volwassen poliklinische forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten en een (oppositionele)
gedragsstoornis op as i of een antisociale persoonlijkheidsstoornis op as ii van de dsm-iv (American Psychiatric Association, 1994) als hoofddiagnose.
d Adolescente of volwassen klinische forensisch psychiatrische
patiënten met geweldsdelicten en een antisociale persoonlijkheidsstoornis op as ii van de dsm-iv als hoofddiagnose. Daarnaast kunnen patiënten met zowel een psychotische stoornis
op as I als een antisociale persoonlijkheidsstoornis op as ii
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eraan deelnemen, indien het psychotische toestandsbeeld
zodanig is gestabiliseerd dat de persoonlijkheidsstoornis op de
voorgrond komt te staan.
Contra-indicaties voor Held zonder geweld zijn: acute of
instabiele psychotische problematiek, acute verslavingspro
blematiek, zwakbegaafdheid, onvoldoende beheersing van
de Nederlandse taal en het niet (na enige tijd) kunnen functioneren in een groep.

2.4 Opzet
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Held zonder geweld omvat vijftien wekelijkse bijeenkomsten van
anderhalf uur en drie terugkombijeenkomsten. De tijd tussen
de terugkombijeenkomsten kan aangepast worden aan de doelgroep en/of de setting, maar bedraagt bij voorkeur minimaal drie
weken. De behandeling wordt gegeven aan groepen van vijf tot
acht deelnemers. Bij de module Sociale vaardigheden wordt in
plaats van Goldsteins skillstreaming gebruikgemaakt van de door
Van Dam-Baggen & Kraaimaat ( 1979, 2000 ) geformuleerde specifieke vaardigheden en een vereenvoudigde versie van de door
hen gevolgde werkwijze. Bovendien zijn aan de modules 2 en 3
oefeningen voor Zelfregulatievaardigheden toegevoegd, teneinde
generalisatie van het geleerde gedrag naar nieuwe situaties
te bevorderen (Van Dam-Baggen & Kraaimaat, 1979; 2000). Tijdens de drie terugkombijeenkomsten wordt met de deelnemers
besproken hoe ze met het geleerde verder zijn omgegaan, wordt
de opzet van de behandeling geëvalueerd en wordt de rappor
tage aan de verwijzer besproken. De opzet van Held zonder
geweld is als volgt:
1

2

Woedebeheersing (week 1 tot en met 5): herkennen van en
adequaat omgaan met gevoelens als irritatie, boosheid, woede
of agressie;
Sociale vaardigheden (week 6 tot en met 10): verbeteren of
uitbreiden van relevante sociale vaardigheden;

3

5
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4

Moreel redeneren (week 11 tot en met 15): kennisnemen van
gangbare waarden en normen en leren oplossen van morele
problemen;
Zelfregulatievaardigheden (week 6 tot en met 15): veranderen
van inadequaat aspiratieniveau, zichzelf bekrachtigen voor
bereikte resultaten en programma’s;
Terugkombijeenkomsten (bijvoorbeeld week 20, 25 en 30):
evalueren en rapporteren.

Voorafgaand aan Held zonder geweld vindt met elke deelnemer
afzonderlijk een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek
wordt onder andere een van tevoren toegezonden cliëntenfolder
toegelicht (zie bijlage 6) en worden de doelen die de deelnemer
zou willen bereiken, gepreciseerd. Aan het eind van het gesprek
krijgt de deelnemer een overeenkomst uitgereikt met het verzoek
die voor de eerste bijeenkomst door te nemen. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van deelnemers en behandelaars vermeld. Op de eerste bijeenkomst komen behandelaars
op deze overeenkomst terug, kunnen eventuele vragen worden
beantwoord en wordt de deelnemers ten slotte gevraagd er mondeling of schriftelijk mee in te stemmen.

2.5 Werkwijze
In afwijking van de Aggression Replacement Training, wordt
bij de module Woedebeheersing gebruikgemaakt van de zogenaamde ‘vijf G’s’ (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg).
Gebeurtenis (observatie) en gedachte (interpretatie) worden de
eerste twee bijeenkomsten geoefend aan de hand van bijlage 1:
‘Observeren’. Tijdens de derde bijeenkomst worden de manieren
om lichamelijke spanning te verlagen, geïnventariseerd. Gevoel
en gevolg komen achtereenvolgens aan bod op de vierde en vijfde
bijeenkomst. Dit gebeurt aan de hand van oefensituaties in het
werkboek en situaties die door de deelnemers op eerdere bijeenkomsten zijn ingebracht.
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Bij de module Sociale vaardigheden wordt een vereenvoudigde
versie van de werkwijze van Van Dam-Baggen & Kraaimaat (1979,
2000) aangehouden. Als onderdeel van het huiswerk voor de
vijfde bijeenkomst kunnen de deelnemers kiezen uit een twaalftal sociale vaardigheden, zoals weigeren, kritiek ontvangen en
een compliment maken. In de zesde tot en met de tiende bijeenkomst worden van de hieruit samengestelde groepsrangorde vijf
vaardigheden geoefend. Voor de eerste vaardigheid die aan bod
komt, wordt de deelnemers gevraagd op een vijfpuntsschaal aan
te geven hoeveel spanning ze ervaren in vijf algemeen geformuleerde situaties met betrekking tot deze vaardigheid. De deelnemers oefenen in de bijeenkomst met de situatie die hun de minste spanning geeft. In de daaropvolgende bijeenkomsten wordt
steeds geoefend met situaties die de deelnemers zelf voorafgaand
aan de bijeenkomst bedacht hebben, situaties die te maken hebben met de vaardigheid die in de betreffende bijeenkomst aan
de orde komt. Per te oefenen gedrag bedenken ze steeds vijf
oefensituaties van ‘makkelijk naar moeilijk’. Voorafgaand aan het
oefenen, worden de doelen (‘Wat wil je bereiken?’) van en criteria
(‘Waar let je op?’) voor die vaardigheid geïnventariseerd, waarna
de deelnemers een hand-out krijgen van mogelijke doelen en crite
ria. Zowel tijdens de bijeenkomst als bij het huiswerk beginnen
deelnemers te oefenen met ‘gemakkelijke’ situaties, dat wil zeggen situaties die weinig spanning geven. Daarna wordt per bijeenkomst door de deelnemer de hiërarchie verder afgewerkt.
De module Moreel redeneren omvat vijf bijeenkomsten waarin
morele probleemsituaties bediscussieerd worden. Daarnaast krijgen deelnemers de opdracht mee om een moreel probleem op te
lossen en daarvan verslag te doen in de huiswerkmap.
Het onderdeel Zelfregulatievaardigheden, dat zowel tijdens de
tweede als derde module aan de orde komt, is eveneens ontleend
aan Van Dam-Baggen & Kraaimaat (1979, 2000). Aan de hand van
bijlage 3, Eisen, activiteiten en waardering, leren deelnemers hun
belemmerende eisen (dat wil vooral zeggen: te hoge of te vage)
op te sporen en deze bij te stellen. Ten slotte oefenen ze met het
maken van een programma voor het aanleren van nieuw gedrag
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(individueel doelgedrag). Na een stap in een programma geoefend
te hebben, maken de deelnemers hiervan een verslag in de huiswerkmap. Daarbij worden ze gestimuleerd zichzelf te bekrachtigen als het beoogde doel bereikt is, of anders hun eisen te ver
lagen en de situatie opnieuw te oefenen.
Tijdens de eerste terugkombijeenkomst doen de deelnemers
verslag van de verdere uitvoering van hun programma’s en rap
porteren ze over de manier waarop ze geoefend hebben in het
toepassen van sociale vaardigheden. Daarna wordt er een
probleemsituatie besproken in het kader van de module Moreel
redeneren.
Op de tweede terugkombijeenkomst wordt het inbrengen van
geslaagde of minder geslaagde situaties vrijwel helemaal aan
de deelnemers overgelaten. Na dit onderdeel wordt Held zonder
geweld geëvalueerd aan de hand van achttien uitspraken over
elementen van de therapie, de eigen inzet van de deelnemers
en de bereikte resultaten.
Held zonder geweld wordt afgesloten tijdens de derde terugkom
bijeenkomst. De deelnemers geven eerst aan in hoeverre ze het
geleerde nog steeds toepassen. Vervolgens wordt het concept
verslag aan de verwijzer besproken, waarin melding wordt
gemaakt van de vorderingen die elke deelnemer heeft gemaakt,
zijn feitelijke aanwezigheid en de kwaliteit van zijn huiswerk.
Ten slotte wordt een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

2.6 Aanpassingen
[ 23 ]
Held zonder geweld is zodanig opgezet dat de werkwijze kan
worden aangepast aan het niveau en de mogelijkheden van de
deelnemers. Zo wordt van de deelnemers gevraagd vijf sociale
vaardigheden te oefenen en daarover gedurende langere tijd te
rapporteren. Daarnaast wordt verwacht dat ze voor drie nieuwe
gedragingen zelf een programma opstellen en uitvoeren. Blijkt
deze werkwijze voor deelnemers te zwaar te zijn, dan kan beslo-
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ten worden om voor minder sociale vaardigheden te kiezen en
daar langer mee te oefenen. Hetzelfde geldt voor het opstellen
en uitvoeren van programma’s voor een individueel doelgedrag:
soms blijkt slechts één programma haalbaar te zijn en moet daarmee het principe van zelfregulatie door behandelaars worden
gedemonstreerd en door de deelnemers geoefend.
Bij de module Sociale vaardigheden kan het voorkomen dat deelnemers alleen ‘grenzenstellende’ vaardigheden kiezen, zoals
kritiek geven, voor jezelf opkomen of weigeren. In dat geval is het
beter niet met de groepskeuze in te stemmen, maar ook enkele
‘toenaderende’ vaardigheden te kiezen, zoals contactleggen en
waardering uiten tegen een ander. Veel agressieve personen hebben juist met dit soort ‘preventieve’ vaardigheden veel moeite.
Behandelaars kunnen op de in het draaiboek gebruikte oefen
situaties variëren en situaties oefenen die ze zelf hebben mee
gemaakt of die aansluiten bij de specifieke situatie van de deel
nemers. Daarnaast verdient het aanbeveling de deelnemers
te s timuleren om met eigen voorstellen voor relevante oefen
situaties te komen.

2.7 Tot slot
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Agressief gedrag is buitengewoon hardnekkig (Goldstein, Glick &
Gibbs, 1998) en het verdient daarom aanbeveling deelname aan
Held zonder geweld verplicht te stellen. Indien mogelijk geldt de
verplichting ook voor de wekelijkse individuele begeleiding door
docenten bij het maken van de huiswerkopdrachten. De meeste
deelnemers blijken die niet zelfstandig te kunnen maken (Hornsveld, Van Dam-Baggen, Leenaars & Jonkers, 2004). Idealiter werken deelnemers dus tweemaal per week aan hun behandeling:
eenmaal per week tijdens de groepsbehandeling en eenmaal per
week tijdens de huiswerkbegeleiding. Op deze manier wordt het
effect van de behandeling vergroot.

DEEL II
DRAAIBOEK

ruud h. j. hornsveld
& rien van dam-baggen
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Ö

Doelen
x Kennismaken, vastleggen van afspraken en introduceren

van werkmap;
x Aankondigen van module Woedebeheersing ;
x Leren onderscheiden van interpretaties en observaties.

module 1 woedebeheersing

MODULE 1
WOEDEBEHEERSING
BIJEENKOMST 1

Voorbereiding
x Lezen van intakeverslagen;
x Klaarleggen van werkmappen;
x Klaarleggen /-zetten van attributen voor rollenspel:

flap-over, viltstiften, tijdschrift en ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring.
Agenda
0:00   uur
0:05
0:35
0:40
1:00
1:15
1:20
1:30

Opening;
Kennismaking;
Overeenkomst en introductie werkmap;
Observatieoefening 1: onderscheid tussen
observaties en interpretaties;
Observatieoefening 2: alleen observaties  /
feiten vermelden;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

[ 27 ]
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1
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Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking zittingsplan.
Kennismaking
x Elke deelnemer vertelt kort iets over zichzelf, te beginnen

met enige biografische gegevens (‘Wat ben je van beroep, heb
je een gezin, wat zijn je plannen voor de toekomst?’). Daarna
vraagt de behandelaar elke deelnemer te vertellen waarom hij
Held zonder geweld volgt: wat zijn de redenen voor deelname,
welke problemen zijn er met het hanteren van gevoelens als
woede en boosheid, en op welke manier worden die gevoelens
nu verbaal en non-verbaal geuit.
x Behandelaar legt uit wat onder agressief gedrag en geweld
wordt verstaan. Geweld is agressief gedrag waarbij fysieke
middelen worden gebruikt. Agressief gedrag is bijvoorbeeld
schelden of dreigen. Agressief gedrag kan ook non-verbaal van
aard zijn: hard praten, lang aankijken, negeren en dergelijke.
Overeenkomst en werkmap
x Behandelaar vraagt of de deelnemers nog vragen en/of
opmerkingen hebben over de overeenkomst. Besproken
worden in ieder geval: doel en werkwijze van Held zonder
geweld, vertrouwelijkheid van het tijdens de bijeenkomsten
besprokene, consequenties van verzuim en rapportage aan
de verwijzer.
x Behandelaar geeft aan de deelnemers het werkboek. Deelnemers wordt gevraagd deze werkmap elke bijeenkomst mee te
nemen.
Observatieoefening 1
x Behandelaar legt het doel van de oefening uit: leren kijken en
luisteren naar het gedrag van anderen (en jezelf) en dit gedrag
concreet leren beschrijven. Beide doelen zijn voorwaarden voor

BIJEENKOMST

x

x

x

Observatieoefening 2
x Behandelaar voert een tweede rollenspel uit met gelijksoortige instructie, waarbij de deelnemers de opdracht krijgen
alleen observaties (feiten) op te schrijven na afloop van het
rollenspel.
x situatie Behandelaar staat op straat te wachten en vertoont
non-verbaal ongeduldig gedrag. Loopt heen en weer, kijkt op
zijn horloge. Kijkt in de verte en mompelt: ‘Ik dacht dat ik toch
op tijd was, zou ik me vergist hebben in de plaats?’, zonder te

1
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x

het bewerkstelligen van gedragsverandering. Geoefend wordt
aan de hand van een rollenspel.
Behandelaar geeft een instructie aan de deelnemers over het
rollenspel ‘in de metro’. De bedoeling is dat de deelnemers
kijken wat er gebeurt en dit na afloop opschrijven. Behandelaar zal begin en einde van het rollenspel aangeven. Behandelaar ‘maakt een metro’ door twee stoelen tegenover elkaar te
zetten.
situatie Behandelaar gaat in een van de stoelen zitten. Gaat
in een tijdschrift zitten lezen. Zoekt uitgebreid in zijn zakken
naar … en kan het niet vinden. Moppert ‘Waar heb ik dat toch
gelaten, dat is toch te gek? Daarnet had ik het nog’, zonder aan
te geven wat hij zoekt. Mompelt ten slotte: ‘Ik snap er niets
van’ en gaat verder met lezen.
Na afloop vraagt behandelaar aan de deelnemers op te schrijven wat er is gebeurd en geeft ze hiertoe de tijd. Behandelaar
vraagt de deelnemers hun uitleg van de situatie te vertellen
en schrijft dit puntsgewijs op de flap-over in twee kolommen. Daarna vraagt behandelaar aan de deelnemers wat het
verschil is tussen beide kolommen. Als de deelnemers het niet
zien, helpt behandelaar een handje. Vervolgens worden de
kolommen benoemd in observaties (feiten) en interpretaties
(indrukken, conclusies).
Behandelaar vraagt de deelnemers wat het doel van de oefening zou kunnen zijn: het maken van een onderscheid tussen
wat je ziet /hoort en wat je denkt dat het betekent.

[ 29 ]
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1

zeggen op wie of wat hij wacht. Kijkt in zijn agenda en besluit
ten slotte weg te gaan, al mompelend: ‘Nou, dan gaat het over.’
x Behandelaar geeft deelnemers de gelegenheid observaties
op te schrijven, die daarna één voor één worden besproken en
getoetst op observatie versus interpretatie.
Praktijkoefeningen
x Behandelaar wijst op de praktijkoefeningen en de informatie

in het werkboek die bij deze bijeenkomst behoren en geeft hier
een toelichting op. De praktijkoefeningen zijn:
1 Lees de informatie in Observeren [Bijlage 1] en doe de
oefeningen die er in staan;
2 Observeer de komende week iemand en maak een verslag
van de observaties en interpretaties;
3 Doe dezelfde oefening nog een keer.
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan de bijeenkomst gehad heeft.

[ 30 ]
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OEFENINGEN

In de metro. Wat gebeurt er?
x
x
x
x
x
x

module 1 woedebeheersing

H  OBSERVATIEOEFENING 1

1

x

H  OBSERVATIEOEFENING 2
Lopen op straat. Wat observeer je?
x
x
x
x
x
x
x
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PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1
Hv2

VOORNAAM

x

Lees de informatie in Observeren. Onderstreep op
de laatste bladzijde in de vier situaties de zinnen die
observaties  /  feiten zijn.
Observeer de komende week iemand die je kent,
zonder dat die persoon het merkt. Je hoeft slechts kort
naar hem / haar te kijken, bijvoorbeeld hooguit een halve
minuut. Als je dat gedaan hebt, schrijf je op wat je zag
en wat je hoorde, door de onderstaande vragen te
beantwoorden:

Naar wie heb je gekeken [ voornaam]? x
Waar was het dat je naar de ander keek? x
Welke dag was dat? x
Wat deed die ander terwijl je naar hem / haar keek [ feiten /
observaties ]? x

Wat zei de ander [ ook hier feiten ]? x

[ 32 ]
Welke conclusie trok je terwijl je naar de ander keek [ conclusies /
  interpretaties ]? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Doe dezelfde oefening nog een keer. Schrijf op wat je
zag en wat je hoorde door de onderstaande vragen te
beantwoorden:

Naar wie heb je gekeken [ voornaam]? x
Waar was het dat je naar de ander keek? x
Welke dag was dat? x
Wat deed die ander terwijl je naar hem / haar keek [ feiten /
observaties ]? x

1
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Hv3

x

Wat zei de ander [ ook hier feiten ]? x

Welke conclusie trok je terwijl je naar de ander keek [ conclusies /
  interpretaties ]? x

[ 33 ]
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Ö
MODULE 1
WOEDEBEHEERSING
BIJEENKOMST 2
Doelen
x Nagaan of het onderscheid tussen observaties en interpreta-

ties helder is en wordt toegepast;
x Leren bedenken van alternatieve interpretaties;
x Leren herkennen van observaties / interpretaties bij irritatie
opwekkende situaties en bedenken van alternatieve inter
pretaties;
x Bespreken van gedragsketen.
Voorbereiding
x Klaarleggen /-zetten van flap-over, viltstiften en ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring.

Agenda

[ 34 ]

0:00   uur
0:05
0:35
0:55
		
1:10
1:15
1:20
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Cognitieoefening 1: bedenken van
alternatieve interpretaties;
Cognitieoefening 2: bedenken van alternatieve
interpretaties bij irritatie-oproepende situaties;
Bespreking gedragsketen: aanleiding;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

BIJEENKOMST

Verloop

Praktijkoefeningen
x Behandelaar bespreekt de informatie in Observeren (bijlage 1 )

als volgt:
x 	nodigt deelnemers uit vragen te stellen en / of opmerkingen
te maken;
x vraagt deelnemers kort samen te vatten waar het om gaat;
x bespreekt een van de oefensituaties door korte discussies
per zin(sdeel): observatie of interpretatie?
x Behandelaar vraagt één deelnemer zijn verslag voor te lezen
van de situatie waarin hij iemand kort observeerde.
x Behandelaar vraagt alle deelnemers wat ze aan de oefeningen
gehad hebben.
x Behandelaar neemt de verslagen in.
Cognitieoefening 1
x Behandelaar komt terug op onderscheid tussen observaties
en interpretaties door te benadrukken dat interpretaties
conclusies zijn die je trekt uit de situatie en het gedrag van de
ander daarin. Dit betekent dat er in dezelfde situatie vaak meer
dan één interpretatie mogelijk is. Behandelaar licht dit toe aan
de hand van een situatie waarover door een deelnemer verslag
is gedaan en /of van een eigen situatie.
x Behandelaar vraagt de deelnemers bij elk van de volgende
situaties te bedenken welke verschillende conclusies mogelijk
zijn.
situatie 1 Je krijgt als verjaarscadeau een cd-bon. Je denkt:
‘bah, wat een saai cadeau, hij/zij heeft geen belangstelling
voor mij.’
situatie 2 Een familielid maakt je een compliment. Je denkt:
‘wat heeft hij / zij van mij nodig?’

module 1 woedebeheersing

Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking zittingsplan.

2
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2

situatie 3 Een kennis heeft kritiek op je kleding. Je denkt:
‘hij  / zij zit me te treiteren.’
Cognitieoefening 2
x Behandelaar vertelt van een eigen situatie waarbij hij zich
geïrriteerd voelde en vraagt de deelnemers mee te denken
over de mogelijke interpretaties hiervan aan de hand van hun
vragen over observaties.
x Behandelaar vraagt alle deelnemers hardop een situatie te
bedenken waarin ze zich geïrriteerd voelden en die op te
schrijven in termen van observaties en interpretaties. Enkele
situaties worden besproken, waarbij verschillende interpretaties worden bedacht.
Bespreking gedragsketen
x Behandelaar vraagt de deelnemers wat het belang van de

oefening zou kunnen zijn en bespreekt vervolgens de gedragsketen ‘gebeurtenis-gedachten-gedrag’.
x Behandelaar geeft eventueel een voorbeeld van zichzelf.
Praktijkoefeningen
1 Lees de informatie in Woede beheersen tot en met paragraaf 3;
2 Beschrijf de komende week een situatie waarbij je je geïrriteerd voelde met behulp van de genoemde gedragsketen;
bedenk alternatieve interpretaties / conclusies;
3 Beschrijf de komende week een tweede situatie waarbij je je
geïrriteerd voelde.
[ 36 ]

Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan de bijeenkomst gehad heeft.

BIJEENKOMST

2

OEFENINGEN

situatie 1 Je krijgt als verjaarscadeau een platenbon. Je denkt:
‘bah, wat een saai cadeau, hij /zij heeft geen belangstelling voor
mij.’ Welke andere conclusies zijn mogelijk?
situatie 2 Een familielid maakt je een compliment. Je denkt:
‘wat heeft hij / zij van mij nodig?’ Welke andere conclusies zijn
mogelijk?
situatie 3 Een kennis heeft kritiek op je kleding. Je denkt: ‘hij / zij
zit me te treiteren.’ Welke andere conclusies zijn mogelijk?

H  GEDACHTENOEFENING 2 [GEDRAGSKETEN]

module 1 woedebeheersing

H  GEDACHTENOEFENING 1

Gebeurtenis
Om wie ging het [ voornaam ]? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei / deed die ander [observaties ]? x

Gedachten
Welke conclusie trok je daaruit? x

Wat had je ook kunnen denken? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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2
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OEFENINGEN [VERVOLG]
Wat had je verder nog kunnen denken? x

Gedrag
Wat zei  / deed je? x

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv2

x

Lees de informatie in Woede beheersen tot en met
paragraaf 3.
Beschrijf de komende week een situatie waarbij je
je geïrriteerd voelde door de onderstaande vragen te
beantwoorden:

Gebeurtenis
Om wie ging het [ voornaam ]? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x

2
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Hv1

VOORNAAM

Wat zei / deed die ander [observaties ]? x

Gedachten
Welke conclusie trok je daar eerst uit? x
Welke andere conclusie bedacht je daarna? x

Welke conclusie trok je ten slotte? x
[ 39 ]

Gedrag
Wat zei  / deed je? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Hv3

Beschrijf de komende week een tweede situatie
waarbij je je geïrriteerd voelde door de onderstaande
vragen te beantwoorden:

Gebeurtenis
Om wie ging het [ voornaam ]? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei / deed die ander [observaties ]? x

Gedachten
Welke conclusie trok je daar eerst uit? x
Welke andere conclusie bedacht je daarna? x

Welke conclusie trok je ten slotte? x

[ 40 ]

x

Gedrag
Wat zei  / deed je? x

Ö

Doelen
x Nagaan of de mogelijkheid van alternatieve interpretaties

helder is en wordt toegepast;
x Nagaan of de gelezen paragrafen van Woede beheersen
( bijlage 2) begrepen zijn;
x Verlagen van lichamelijke spanning bij boosheid
oproepende situaties;
x Bespreken van uitbreiding gedragsketen.

module 1 woedebeheersing

MODULE 1
WOEDEBEHEERSING
BIJEENKOMST 3

Voorbereiding
x Klaarleggen /-zetten van flap-over, viltstiften en ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring.

Agenda
0:00   uur
0:05
0:35
		
0:55
		
		
1:10
		
1:15

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Discriminatieoefening 1: manieren om
lichamelijke spanning te verlagen;
Discriminatieoefening 2: verlagen van
lichamelijke spanning bij boosheid oproepende
situaties;
Bespreking uitbreiding gedragsketen:
lichamelijke spanning;
Opgave praktijkoefeningen;

[ 41 ]
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1:20
1:30
Verloop

Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking zittingsplan.

x
x

x
x

[ 42 ]

Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van een
situatie waarbij ze zich geïrriteerd voelden.
Behandelaar informeert of er nog vragen of opmerkingen
zijn over Woede beheersen ( bijlage 2) tot en met paragraaf 3.
Hij vraagt de deelnemers hiervan een samenvatting te geven.
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan de oefeningen gehad hebben.
Behandelaar neemt de verslagen in.

Discriminatieoefening 1
x Behandelaar legt het doel van de oefening uit: verlagen van
lichamelijke spanning. Door in moeilijke situaties je lichamelijke spanning te verlagen krijg je een beter overzicht van die
situatie en kun je er een betere oplossing voor bedenken. Er
zijn heel veel manieren om lichamelijke spanning te verlagen.
x Geïnventariseerd wordt welke manieren deelnemers en
behandelaar hebben om hun lichamelijke spanning te
verlagen. Mogelijkheden zijn:
x diep ademhalen
x terugtellen
x ontspanningsoefeningen doen
x prettige voorstelling maken
x grapje maken
x alles op een rijtje zetten
x je terugtrekken
x tot tien tellen

BIJEENKOMST

x Behandelaar bespreekt vervolgens kort met de deelnemers

Discriminatieoefening 2
x Behandelaar vraagt alle deelnemers hardop een situatie te
bedenken waarin ze zich boos voelden en die op te schrijven.
Enkele uitgewerkte situaties worden besproken, waarbij de
deelnemers gevraagd wordt naar de manieren waarop zij in
die situatie hun lichamelijk spanning verlaagd hebben.
x Behandelaar doet een rollenspel waarin hij laat zien hoe hij
in een eigen situatie zijn lichamelijke spanning verlaagd heeft.
Daarna vraagt hij enkele deelnemers dit te oefenen. De behandelaar zorgt ervoor dat de situatie die de deelnemers moeten
oefenen hen aanspreekt.
Bespreking gedragsketen
x Behandelaar vraagt de deelnemers wat het belang van de
oefening zou kunnen zijn en bespreekt vervolgens de gedragsketen ‘gebeurtenis-gedachten-spanning-gedrag’.
x Behandelaar geeft eventueel een voorbeeld van zichzelf.
		
Praktijkoefeningen
1 Lees de informatie in Woede beheersen tot en met paragraaf 4;
2 Beschrijf de komende week een situatie waarbij je je geïrri
teerd of boos voelde met behulp van de genoemde gedrags
keten; pas de voor jou beste manier om je lichamelijk te
ontspannen toe;
3 Beschrijf een tweede situatie waarbij je je boos voelde.
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan de bijeenkomst gehad heeft.

3
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welke manier het meest effectief is: wanneer kan je het
toepassen, wat vind je ervan en wat levert het je op. Hij let
er onder andere op dat de deelnemers geen te hoge eisen
aan zichzelf stellen.
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OEFENING

H  OEFENING GEDRAGSKETEN
Gebeurtenis
Om wie ging het [ voornaam]? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei / deed die ander? x

Gedachten
Welke conclusie(s) trok je daaruit? x

Spanning
Hoe lichamelijk gespannen voelde je je? x

Gedrag
Wat zei / deed je? x
[ 44 ]
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PRAKTIJKOEFENINGEN

Hv2

x

Lees de informatie in Woede beheersen tot en met
paragraaf 4.
Beschrijf de komende week een situatie waarbij je
je geïrriteerd of boos voelde door de onderstaande vragen
te beantwoorden:

Gebeurtenis
Om wie ging het? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x

3
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Hv1

VOORNAAM

Wat zei / deed die ander? x

Gebeurtenis
Welke conclusie(s) trok je daaruit? x

Spanning
Hoe lichamelijk gespannen voelde je je? x
Hoe heb je je lichamelijke spanning verlaagd? x
Wat was het resultaat? x
Gedrag
Wat zei / deed je daarna? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Hv3

x

Beschrijf de komende week een tweede situatie
waarbij je je geïrriteerd of boos voelde door de onderstaande vragen te beantwoorden:

Gebeurtenis
Om wie ging het? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei / deed die ander? x

Gebeurtenis
Welke conclusie(s) trok je daaruit? x

Spanning
Hoe lichamelijk gespannen voelde je je? x
Hoe heb je je lichamelijke spanning verlaagd? x
Wat was het resultaat? x
[ 46 ]
Gedrag
Wat zei / deed je daarna? x

Ö

Doelen
x Nagaan of lichamelijke spanning bij boosheid oproepende
x
x
x
x

situaties herkend en verlaagd wordt;
Nagaan of de gelezen paragrafen van Woede beheersen
( bijlage 2) begrepen zijn;
Leren herkennen van emoties bij woede oproepende situaties;
Bespreken van uitbreiding gedragsketen;
Instructies geven voor de keuze van vijf te oefenen sociale
vaardigheden.
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MODULE 1
WOEDEBEHEERSING
BIJEENKOMST 4

Voorbereiding
x Klaarleggen /-zetten van flap-over, viltstiften en ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring.

Agenda
0:00   uur
0:05
0:35
0:55
1:10
1:15
1:20
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Emotieoefening 1: herkennen van emoties;
Emotieoefening 2: herkennen van emoties
bij woede oproepende situaties;
Bespreking uitbreiding gedragsketen: emoties;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.
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Verloop van de bijeenkomst
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking zittingsplan.

x
x

x
x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van een
situatie waarbij ze zich geïrriteerd of boos voelden.
Behandelaar vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over
Woede beheersen (bijlage 2) tot en met paragraaf 4. Hij vraagt
de deelnemers een samenvatting te geven.
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan de
oefeningen gehad hebben.
Behandelaar neemt de verslagen in.

Emotieoefening 1
x Behandelaar tekent twee dimensies (positief-negatief en
sterk-zwak) op de flap-over in de vorm van een kruis. Daarna
wordt de deelnemers gevraagd met behulp van de plaatjes
op bladzijde 50 een emotie (of gevoel) te noemen en op de flapover de plaats aan te geven waar die emotie volgens de deelnemer hoort. Behandelaar zorgt ervoor dat zowel positieve als
negatieve gevoelens genoemd worden en zowel gematigde als
extreme.
x Behandelaar komt terug op enkele eerdergenoemde situaties
van de deelnemers en vraagt welke verschillende gevoelens
daarbij mogelijk een rol speelden.
[ 48 ]
Emotieoefening 2
x Behandelaar vraagt alle deelnemers hardop een situatie
te bedenken waarin ze zich woedend voelden en die op te
schrijven. Enkele situaties worden besproken, waarbij de deelnemers ook gevraagd wordt wat de verschillende gevoelens
zijn die onderscheiden kunnen worden.

BIJEENKOMST

x Behandelaar geeft voorbeelden van verschillende gevoelens

in een eigen situatie.

Praktijkoefeningen
1 Lees de informatie in Woede beheersen tot en met
paragraaf 5;
2 Beschrijf de komende week één situatie waarbij je je
geïrriteerd, boos of woedend voelde met behulp van de
genoemde gedragsketen; wees je bewust van (andere)
gevoel(ens);
3 In de volgende module Sociale vaardigheden kunnen we
vijf vaardigheden oefenen. Om die vijf gedragingen te kiezen,
vragen we jullie het volgende:
In je werkmap vind je een lijst met in willekeurige volgorde
twaalf zogenaamde ‘sociale gedragingen’ of ‘sociale vaardig
heden’. Zet op nummer 1 het gedrag dat je allereerst wilt
oefenen, op nummer 2 het gedrag dat je als tweede zou willen
oefenen en zo verder tot je alle twaalf hebt afgewerkt.

module 1 woedebeheersing

Bespreking gedragsketen
x Behandelaar vraagt de deelnemers wat het belang van deze
oefening voor hen zou kunnen zijn en bespreekt vervolgens de
gedragsketen ‘gebeurtenis-gedachten-spanning-gevoelensgedrag’.

4

Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan de
bijeenkomst gehad heeft.
[ 49 ]
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OEFENINGEN

module 1 woedebeheersing

VOORBEELDEN VAN EMOTIES [GEVOELENS]

[ 50 ]

Ga verder op de volgende bladzijde }
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OEFENINGEN [VERVOLG]

Gebeurtenis
Om wie ging het [ voornaam]? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei / deed die ander? x

Gedachten

module 1 woedebeheersing

H  OEFENING GEDRAGSKETEN

4

Welke conclusie(s) trok je daaruit? x

Spanning
Hoe heb je je lichamelijke spanning verlaagd? x
Wat was het resultaat? x

Gevoel
Hoe voelde je je toen? x
[ 51 ]
Gedrag
Wat zei/deed je? x

BIJEENKOMST
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PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1
Hv2

VOORNAAM

x

Lees de informatie in Woede beheersen tot en met
paragraaf 5.
Beschrijf de komende week een situatie waarbij je
je geïrriteerd, boos of woedend voelde door de onderstaande vragen te beantwoorden:

Gebeurtenis
Om wie ging het? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei  / deed die ander? x

Spanning
Hoe heb je je lichamelijke spanning verlaagd? x
Wat was het resultaat? x

Gevoel
Hoe voelde je je toen? x
[ 52 ]
Noem nog andere gevoelens? x
Gedrag
Wat zei /deed je daarna? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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Hieronder zie je een lijst met twaalf zogenaamde
‘sociale gedragingen’ of ‘sociale vaardigheden’. Deze
staan onder elkaar in de linker kolom. Geef in de rechter
kolom de volgorde aan van de vijf vaardigheden die je wilt
oefenen. De belangrijkste geef je vijf punten, de vaardigheid die je iets minder belangrijk vindt vier en zo verder
tot en met de minst belangrijke, die je maar één punt
geeft.

TWAALF SOCIALE VAARDIGHEDEN
Vaardigheid

Voorbeeld

A

Contact
leggen en
instand
houden

Je bent met een meisje
op het werk naar de film
geweest en vraagt haar
na afloop of ze nog eens
wil afspreken.

B

Een situatie
beëindigen

Je hebt verschil van mening
met de meester op school
en wilt nadenken over wat
hij gezegd heeft.

C

Om hulp
vragen
(verzoek doen)

Je vraagt je maat of
hij je wil helpen met een
reparatie aan je auto.

D

Weigeren

Je maat vraagt of hij je
mobieltje mag lenen,
maar dat vind je niet goed.

E

Reageren op
een weigering

Je vriendin zegt dat ze
geen zin heeft om met je
naar de disco te gaan.

module 1 woedebeheersing

Hv3

4

x

Oefen
volgorde

Ga verder op de volgende bladzijde }
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[ 54 ]

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

Vaardigheid

Voorbeeld

F

Kritiek geven

Je zegt tegen je baas dat
hij je nooit een compliment
geeft, ook als je hoort van
anderen dat hij tevreden
over je is.

G

Reageren op
kritiek

Je moeder zegt dat je
muziek te hard staat.

H

Mening geven

Je zegt in de klas  /op
het werk wat je vindt van
het fileprobleem.

I

Voor jezelf
opkomen

Je vraagt de trainer
waarom hij je niet in het
elftal heeft opgesteld.

J

Waardering
uiten tegen
een ander

Je zegt tegen je moeder  /
vrouw dat het avondeten je
goed smaakt.

K

Waardering
uitspreken
over jezelf

Je zegt tegen je vriendin
dat je geslaagd bent voor
een examen.

L

Reageren op
waardering

Je broer zegt dat hij er
trots op is dat je een doelpunt hebt gemaakt.

Oefen
volgorde

Ö

Doelen
x Nagaan of emoties bij woede oproepende situaties

herkend en onderscheiden worden;
x Nagaan of de gelezen paragrafen van Woede beheersen
( bijlage 2) begrepen zijn;
x Leren herkennen van consequenties op korte en
lange termijn bij woede oproepende situaties;
x Bespreken van uitbreiding gedragsketen.

module 1 woedebeheersing

MODULE 1
WOEDEBEHEERSING
BIJEENKOMST 5

Voorbereiding
x Klaarleggen /-zetten van flap-over, viltstiften en ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring.

Agenda
0:00   uur Opening;
0:05
Bespreking praktijkoefeningen;
0:35
Consequentieoefening 1: herkennen van
consequenties op korte en lange termijn;
0:55
Consequentieoefening 2: herkennen
van consequenties op korte en lange termijn
bij woede oproepende situaties;
1:10
Bespreking uitbreiding gedragsketen:
consequenties;
1:15
Opgave praktijkoefeningen;

[ 55 ]
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1:20
1:30
Verloop

Opening
x Verwelkoming van de deelnemers.
x Korte bespreking zittingsplan.

x

x

x
x

[ 56 ]

Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen
van een situatie waarbij ze zich geïrriteerd, boos of woedend
voelden.
Behandelaar vraagt of er nog vragen zijn over Woede 
beheersen tot en met paragraaf 5. Hij vraagt de deelnemers
hiervan een samenvatting te geven.
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de oefeningen gehad hebben.
Behandelaar neemt de verslagen in evenals de lijst
met de gekozen sociale vaardigheden.

Consequentieoefening 1
x Behandelaar doet een rollenspel aan de hand van een eigen
situatie, waarin de hoofdpersoon subassertief, of assertief
of agressief gedrag vertoont. De deelnemers wordt vervolgens gevraagd om, aan de hand van drie probleemsituaties,
mogelijke gevolgen hiervan op de korte en lange termijn te
bedenken. De behandelaar noteert die in twee kolommen op
de flap-over.
x Behandelaar komt terug op enkele eerdergenoemde situaties
van de deelnemers en vraagt welke gevolgen het daarin
vertoonde gedrag zou kunnen hebben op de korte en lange
termijn.

BIJEENKOMST

Bespreking gedragsketen
x Behandelaar vraagt de deelnemers wat het belang van deze

oefening voor hen zou kunnen zijn en bespreekt vervolgens de
gedragsketen ‘gebeurtenis-gedachten-spanning-gevoelensgedrag-gevolgen’.

5

module 1 woedebeheersing

Consequentieoefening 2
x Behandelaar geeft voorbeelden van eigen situaties en
vraagt deelnemers mee te denken over verschillende
consequenties.
x Behandelaar vraagt alle deelnemers hardop een situatie
te bedenken waarin ze zich agressief voelden en die op te
schrijven. Enkele situaties worden besproken, waarbij de
deelnemers ook gevraagd wordt mogelijke gevolgen hiervan
op de korte en lange termijn te bedenken.

Praktijkoefeningen
1 Lees de informatie in Woede beheersen tot en met paragraaf 6;
2 Beschrijf de komende week een situatie waarbij je je
geïrriteerd, boos, woedend of agressief voelde met behulp
van de genoemde gedragsketen. Bedenk gevolgen op korte
en lange termijn;
3 Beschrijf een tweede situatie waarbij je je geïrriteerd, boos,
woedend of agressief voelde.
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan de
bijeenkomst gehad heeft.
[ 57 ]
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OEFENINGEN

module 1 woedebeheersing

GEVOLGEN OP KORTE EN LANGE TERMIJN

H  PROBLEEMSITUATIE 1

Sjaak is 32 jaar en werkt op een plasticfabriek. Eerst heeft hij enige
tijd met een vriendin samengewoond, maar nu woont hij alleen
op een flat, en dat valt niet mee. Hij heeft pas van zijn chef op de
fabriek te horen gekregen dat hij een fout heeft gemaakt. Hij vindt
dit onrechtvaardig omdat zijn chef er zelf ook verantwoordelijk
voor was. Als hij thuiskomt, vindt hij een brief van de woningbouwvereniging dat hij de achterstallige huur meteen moet betalen. Anders wordt hij uit de flat gezet. Sjaaks reactie is:

va
vb
vc
[ 58 ]

Niet-assertief Hij trekt zich de brief van de woningbouw
vereniging heel erg aan en legt hem op een grote stapel.
Ook op zijn werk doet hij zijn mond niet open. Hij wordt
steeds depressiever en gaat drinken.
Assertief Sjaak belt de woningbouwvereniging op en legt
uit dat hij door de drukte de huur vergeten is. Op zijn werk
gaat hij het conflict bespreken met zijn chef.
Agressief Sjaak wordt ontzettend kwaad, belt de woningbouwvereniging op en scheldt de telefoniste uit. Als zijn
chef hem de volgende morgen wat vraagt, zegt hij: ‘Doe het
zelf maar, je kunt barsten.’

H  PROBLEEMSITUATIE 2

Miranda en Nancy, twee zussen van 18 en 20 jaar, gaan naar
een feestje waar later op de avond cocaïne gebruikt wordt.
Miranda gebruikt sinds enige tijd niet meer en wil daar ook niet
meer aan meedoen. Als haar zus, die nog wel gebruikt, haar iets
aanbiedt, is haar reactie:

Ga verder op de volgende bladzijde }
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vc

Niet-assertief Miranda herinnert haar zus eraan dat zij niet
meer wil gebruiken. Maar na lang aandringen van haar zus
neemt ze de coke toch, omdat ze erbij wil horen.
Assertief Miranda weigert de coke. Ze legt uit dat ze niet
meer gebruikt en dat ze er ook niet opnieuw aan wil beginnen. Ze staat onmiddellijk op en gaat naar huis.
Agressief Miranda windt zich er enorm over op dat haar zus
haar naar een feestje van gebruikers gebracht heeft, en dat
ze haar in de verleiding probeert te brengen. Miranda scheldt
haar zus uit en zegt dat ze nooit meer met haar naar een
feest gaat.

module 1 woedebeheersing

va
vb
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H  PROBLEEMSITUATIE 3

Rob moet ’s ochtends altijd vroeg op om op tijd op zijn werk te
kunnen zijn. ’s Avonds als het tijd is om naar bed te gaan, begint
de buurjongen harde muziek te draaien. Rob kan daardoor niet
in slaap komen. De muziek gaat de hele avond door. Rob doet het
volgende:

va
vb
vc

Niet-assertief Rob gaat op de bank in de woonkamer
slapen zodat hij minder last heeft van de muziek. Hij zegt
niets tegen de buren.
Assertief Rob gaat naar het huis van de buren en vertelt
de buurjongen dat hij vroeg op moet. Hij vraagt of de muziek
wat zachter kan. Samen vinden ze een oplossing.
Agressief Woedend belt Rob de politie op. Hij eist dat ze
ervoor zorgen dat zijn buurjongen onmiddellijk de muziek
uitzet. De buren nemen het Rob erg kwalijk dat hij hen
niet eerst gewaarschuwd heeft.

[ 59 ]
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OEFENINGEN

H  OEFENING GEDRAGSKETEN
Gebeurtenis
Om wie ging het [ voornaam]? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei /deed die ander? x

Gedachten
Welke conclusie(s) trok je daaruit? x

Spanning
Hoe heb je je lichamelijke spanning verlaagd? x

Gevoel
Hoe voelde je je toen? x
Gedrag
[ 60 ]

Wat zei /deed je? x
Gevolgen
Wat waren de gevolgen op korte termijn? x
Wat waren de gevolgen op langere termijn? x

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN

Hv2

x

Lees de informatie in Woede beheersen tot en met
paragraaf 6.
Beschrijf de komende week een situatie waarbij je
je geïrriteerd, boos, woedend of agressief voelde, door
de onderstaande vragen te beantwoorden:

Gebeurtenis
Om wie ging het [ voornaam]? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei /deed die ander? x

5
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Hv1

VOORNAAM

Gedachten
Welke conclusie(s) trok je daaruit? x

Spanning
Hoe heb je je lichamelijke spanning verlaagd? x

Gevoel

[ 61 ]

Hoe voelde je je toen? x

Gedrag
Wat zei /deed je daarna? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

module 1 woedebeheersing

Gevolgen
Wat waren de gevolgen op korte termijn? x

Wat waren de gevolgen op langere termijn? x

Hv3

Beschrijf de komende week een tweede situatie waarbij
je je geïrriteerd, boos, woedend of agressief voelde, door de
onderstaande vragen te beantwoorden:

Gebeurtenis
Om wie ging het [ voornaam]? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei /deed die ander? x

Gedachten
[ 62 ]

Welke conclusie(s) trok je daaruit? x

Spanning
Hoe heb je je lichamelijke spanning verlaagd? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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x
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Gevoel

Gedrag
Wat zei /deed je daarna? x

Gevolgen
Wat waren de gevolgen op korte termijn? x

module 1 woedebeheersing

Hoe voelde je je toen? x

Wat waren de gevolgen op langere termijn? x

[ 63 ]

Ö

Doelen
x Nagaan of consequenties op korte en lange termijn

x
x
x
x
x

bij agressie oproepende situaties herkend en onderscheiden
worden;
Aankondigen module Sociale vaardigheden;
Uitdelen berekening rangorde;
Oefenen van sociale vaardigheid 1;
Uitleggen doel zelfregulatievaardigheden en Eisen,
activiteiten en waardering ( bijlage 3);
Leren opsporen van aan zichzelf gestelde eisen.

module 2 sociale vaardigheden

MODULE 2
SOCIALE VAARDIGHEDEN
BIJEENKOMST 6

Voorbereiding
x Klaarleggen /-zetten van flap-over, viltstiften en ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring;
x Exemplaren van berekening rangorde;
x Eventueel videoapparatuur in gereedheid brengen.

Agenda
0:00   uur
0:05
0:25
0:30
1:10
1:15

[ 65 ]
Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Uitdelen van berekening rangorde;
Oefening Sociale vaardigheid 1;
Uitleg doel zelfregulatievaardigheden;
Opgave praktijkoefeningen;

BIJEENKOMST
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1:20
1:30
Verloop

Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.

x
x

x
x

[ 66 ]

Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van een
situatie waarbij ze zich boos, woedend of agressief voelden.
Behandelaar vraagt of er nog vragen / opmerkingen zijn over
Woede beheersen tot en met paragraaf 6. Hij vraagt de deel
nemers hiervan een samenvatting te geven.
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan de oefe
ningen gehad hebben.
Behandelaar neemt de verslagen in.

Uitdelen berekening rangorde
x Behandelaar deelt de berekening van de rangorde sociale vaardigheden uit en geeft aan in welke volgorde de komende bijeenkomsten vijf vaardigheden geoefend gaan worden.
De berekening is als volgt uitgevoerd: ( 1 ) vraag per deelnemer
de rangorde van de vijf voor hem belangrijkste sociale vaardig
heden; ( 2 ) geef de belangrijkste vaardigheid vijf punten, de vaardigheid daarna vier punten en zo verder tot en met de minst
belangrijke vaardigheid, die 1 punt krijgt; (  3  ) tel de scores bij
elkaar op in de kolom Totaal en bepaal de groepsrangorde (zie
ook de tabel Berekenen van de rangorde van sociale vaardigheden).
Sociale vaardigheid 1
x Behandelaar deelt een lijst uit met vijf oefensituaties voor
vaardigheid 1 en een lijst met doelen (wat wil je bereiken?) en
criteria (waar let je op?). De deelnemers wordt gevraagd voor
elke situatie op een driepuntsschaal aan te geven hoe moeilijk

BIJEENKOMST

Uitleg doel zelfregulatievaardigheden
x Behandelaar legt uit wat zelfregulatievaardigheden zijn en
wat het doel is van Eisen, activiteiten en waardering (bijlage 3).

x

x
x
x
x

Praktijkoefeningen
Beschrijf de komende week een situatie waarin je vaardigheid 1
hebt toegepast; behandelaar bespreekt per deelnemer een
mogelijke oefensituatie;
Doe dezelfde oefening nog een keer;
Bedenk vijf oefensituaties, inclusief doelen en criteria, voor
vaardigheid 2;
Lees de informatie in Eisen, activiteiten en waardering tot en
met paragraaf 2;
Bedenk een activiteit van jezelf waarover je achteraf tevreden
was, dus waarover je een positieve waardering zou kunnen
uitspreken. Het mag elke activiteit uit het dagelijks leven zijn,
maar geen probleemgedrag.

Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan de
bijeenkomst gehad heeft.

6
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ze die vinden. De scores worden geïnventariseerd, waarna de
groepshiërarchie wordt samengesteld. Vervolgens wordt de
deelnemers gevraagd de gekozen algemene situatie die het
makkelijkst is, om te zetten in een concrete eigen oefensituatie. Dit wordt voorgedaan door de behandelaar.
x De behandelaar geeft een voorbeeld van een overeenkomstige
situatie die hij zelf heeft meegemaakt. Eerst wordt gekeken
naar de doelen en de criteria, daarna doet de behandelaar de
situatie voor. In de nabespreking wordt de situatie geëvalueerd
aan de hand van doelen en criteria.
x Ten slotte oefenen alle deelnemers met hun, naar de eigen
leefsituatie omgezette, algemene oefensituatie, waarop in de
nabespreking feedback wordt gegeven door deelnemers en
behandelaars aan de hand van doelen en criteria.

[ 67 ]
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[ 68 ]

Berekenen van de rangorde van sociale vaardigheden
Sociale vaardigheid

Rangorde per deelnemer
Naam

A

Contact leggen
en instandhouden

B

Een situatie
beëindigen

C

Om hulp vragen
(verzoek doen)

D

Weigeren

E

Reageren op
een weigering

F

Kritiek geven

G

Reageren
op kritiek

H

Mening geven

I

Voor jezelf
opkomen

J

Waardering uiten
tegen een ander

K

Waardering
uitspreken over jezelf

L

Reageren
op waardering

Naam

Naam

Naam

BIJEENKOMST
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Naam

Naam

Naam

Naam

Totaal

Rangorde

A
B
C
D

module 2 sociale vaardigheden

Rangorde hele groep

E
F
G
H
I
J
K
L

[ 69 ]
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Gekozen sociale vaardigheden
Door de groep gekozen volgorde van sociale vaardigheden:
1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

6

x

7

x

8

x

9

x

10 x
11 x
12 x
Het verdient in sommige gevallen aanbeveling bij de keuze
van de te oefenen vaardigheden af te wijken van de groepsrangorde. Zo is het beter niet te beginnen met moeilijke vaardigheden, als ‘reageren op kritiek’ of ‘kritiek geven’, maar met een
minder moeilijke vaardigheid als ‘waardering uiten’. Daarnaast is
het raadzaam om ‘reageren op kritiek’ vooraf te laten gaan door
‘kritiek geven’ en ‘reageren op een weigering’ door ‘weigeren’.
[ 70 ]

Te oefenen sociale vaardigheden:
1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

BIJEENKOMST

Uit te reiken algemene oefensituaties voor vaardigheid 1

Situatie

Oordeel

1

x

C moeilijk
C gaat wel
C gemakkelijk

2

x

C moeilijk
C gaat wel
C gemakkelijk

3

x

C moeilijk
C gaat wel
C gemakkelijk

4

x

C moeilijk
C gaat wel
C gemakkelijk

5

x

C moeilijk
C gaat wel
C gemakkelijk

module 2 sociale vaardigheden

Hieronder vind je vijf algemene oefensituaties voor
vaardigheid 1. Geef aan hoe moeilijk je die situaties vindt:
‘moeilijk’, ‘gaat wel’ of   ‘gemakkelijk’.
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[ 72 ]

Wat willen we in die situaties bereiken (doelen)?
1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

Waar houden we in ons gedrag rekening mee (criteria)?
1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

x

Beschrijf de komende week een situatie waarin je
vaardigheid 1 hebt toegepast door de onderstaande
vragen te beantwoorden:

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei /deed je? x
Wat zei /deed die ander? x

6

module 2 sociale vaardigheden

Hv1

VOORNAAM

Wat deed je goed? x
Wat zou je nog kunnen verbeteren? x

Hv2

Beschrijf de komende week een tweede situatie
waarin je vaardigheid 1 hebt toegepast door de onderstaande vragen te beantwoorden:

Om wie ging het? x
[ 73 ]

Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei /deed je? x
Wat zei /deed die ander? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

6

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

module 2 sociale vaardigheden

Wat deed je goed? x
Wat zou je nog kunnen verbeteren? x

Hv3

Bedenk vijf oefensituaties voor vaardigheid 2, die
de komende weken kunnen voorkomen. Schrijf van elke
situatie op om wie het gaat en waarover het gaat. Zet
bovenaan de situatie die je de minste spanning geeft en
onderaan de situatie die je de meeste spanning geeft.

Wie?

Waarover?

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wat wil je bereiken in die situaties? x
[ 74 ]

Welke punten in je eigen gedrag vind je daarbij belangrijk? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Hv5

Lees de informatie in Eisen, activiteiten en waardering
tot en met paragraaf 2.
Bedenk een activiteit van jezelf waarover je achteraf
tevreden was, dus waarover je een positieve waardering
zou kunnen uitspreken. Het mag elke activiteit uit het
dagelijks leven zijn. Maak hiervan een verslag door de
onderstaande vragen te beantwoorden:

Beschrijf wat je zei of deed x

Wat voor eisen stelde je daarbij aan jezelf? x

6

module 2 sociale vaardigheden

Hv4

x

Waar was je na afloop tevreden over? Beschrijf letterlijk
wat je tegen jezelf zei x

[ 75 ]

module 2 sociale vaardigheden

Ö
MODULE 2
SOCIALE VAARDIGHEDEN
BIJEENKOMST 7
Doelen
x Nagaan of sociale vaardigheid 1 is toegepast;
x Nagaan of afgestemde eisen bij een activiteit herkend

kunnen worden;
x Oefenen van sociale vaardigheid 2;
x Leren opsporen van aan zichzelf gestelde eisen.

Voorbereiding
x Klaarleggen /-zetten van flap-over, viltstiften en ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring;
x Eventueel videoapparatuur in gereedheid brengen.

Agenda

[ 76 ]

0:00   uur
0:05
0:30
1:15
1:20
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Oefening sociale vaardigheid 2;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

BIJEENKOMST

Verloop

Praktijkoefeningen
x Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van een
x
x
x
x

situatie waarin hij sociale vaardigheid 1 heeft toegepast.
Behandelaar vraagt of er nog vragen /opmerkingen zijn over
Eisen, activiteiten en waardering tot en met paragraaf 2.
Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van
een activiteit met bijbehorende eis.
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de p
 raktijkoefeningen gehad hebben.
Behandelaar neemt de verslagen in.

Sociale vaardigheid 2
x Behandelaar deelt een lijst met doelen en criteria uit. Daarna
geeft hij een voorbeeld van een overeenkomstige situatie die
hij zelf heeft meegemaakt. Eerst wordt gekeken naar de doelen
en criteria, vervolgens doet de behandelaar voor en ten slotte
oefenen alle deelnemers dit. In de nabespreking geven behandelaar en deelnemers hierop feedback aan de hand van doelen
en criteria.
x Behandelaar vraagt aan de deelnemers welke oefensituaties, inclusief doelen en criteria, zij voor vaardigheid 2 hebben
bedacht. Daarna wordt deelnemers gevraagd wie een situatie
uit zijn eigen lijstje wil oefenen. Dit moet een gemakkelijke
situatie zijn. In de nabespreking wordt hierop feedback gegeven aan de hand van doelen en criteria.
Praktijkoefeningen
1 Beschrijf de komende week weer een situatie waarin je
vaardigheid 1 hebt toegepast. Behandelaar bespreekt per
deelnemer een mogelijke oefensituatie.

module 2 sociale vaardigheden

Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking zittingsplan.

7

[ 77 ]

BIJEENKOMST

module 2 sociale vaardigheden

7

[ 78 ]

2 Beschrijf de komende week een situatie waarin je
vaardigheid 2 hebt toegepast. De behandelaar bespreekt per
deelnemer een mogelijke oefensituatie.
3 Bedenk vijf oefensituaties, inclusief doelen en criteria,
voor vaardigheid 3.
4 Bedenk weer een activiteit van jezelf waarover je achteraf
tevreden was, dus waarover je een positieve waardering zou
kunnen uitspreken. Het mag elke activiteit uit het dagelijks
leven zijn.
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan

de bijeenkomst gehad heeft.

BIJEENKOMST

Te bereiken doelen en criteria voor vaardigheid 2

1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

De punten in ons gedrag (criteria) die we daarbij
belangrijk vinden, zijn:
1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

module 2 sociale vaardigheden

De resultaten die we willen bereiken (doelen) zijn:

7

[ 79 ]

BIJEENKOMST

module 2 sociale vaardigheden

7

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Beschrijf de komende week weer een situatie waarin
je vaardigheid 1 hebt toegepast door de onderstaande
vragen te beantwoorden:

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei /deed je? x
Wat zei /deed die ander? x
Wat deed je goed? x
Wat zou je nog kunnen verbeteren? x

Hv2

Beschrijf de komende week een situatie waarin je vaardigheid 2 hebt toegepast door de onderstaande vragen te
beantwoorden:

Om wie ging het? x
[ 80 ]

Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei /deed je? x
Wat zei /deed die ander? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

Wat zou je nog kunnen verbeteren? x

Hv3

Bedenk vijf oefensituaties voor vaardigheid 3, die de
komende weken kunnen voorkomen. Schrijf van elke
situatie op om wie het gaat en waarover het gaat. Zet
bovenaan de situatie die je de minste spanning geeft en
onderaan de situatie die je de meeste spanning geeft.

Wie?

Waarover?

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

module 2 sociale vaardigheden

Wat deed je goed? x

7

Wat wil je bereiken in die situaties? x
[ 81 ]

Welke punten in je eigen gedrag vind je daarbij belangrijk? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

module 2 sociale vaardigheden

7

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Hv4

x

Bedenk een activiteit van jezelf waarover je achteraf
tevreden was, dus waarover je een positieve waardering
zou kunnen uitspreken. Het mag elke activiteit uit het
dagelijks leven zijn, dus niet per se een sociale activiteit.
Maak hiervan een verslag door de onderstaande vragen
te beantwoorden:

Beschrijf wat je zei of deed x

Wat voor eisen stelde je daarbij aan jezelf? x

Waar was je na afloop tevreden over? Beschrijf letterlijk
wat je tegen jezelf zei x

[ 82 ]

Ö

Doelen
x Nagaan of sociale vaardigheden 1 en 2 zijn toegepast;
x Nagaan of aan zichzelf gestelde eisen bij een activiteit

herkend kunnen worden;
x Oefenen van sociale vaardigheid 3;
x Leren opsporen en bijstellen van belemmerende eisen.

module 2 sociale vaardigheden

MODULE 2
SOCIALE VAARDIGHEDEN
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Voorbereiding
x Klaarleggen /-zetten van flap-over, viltstiften en

ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring;
x Opschrijven van vijf gekozen sociale vaardigheden
op flap-over;
x Eventueel videoapparatuur in gereedheid brengen.
Agenda
[ 83 ]
0:00   uur
0:05
0:35
1:15
1:20
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Oefening sociale vaardigheid 3;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

BIJEENKOMST

module 2 sociale vaardigheden

8

[ 84 ]

Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.

x
x
x
x
x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt een deelnemer verslag te doen van een
situatie waarin hij sociale vaardigheid 1 heeft toegepast.
Behandelaar vraagt een deelnemer verslag te doen van een
situatie waarin hij sociale vaardigheid 2 heeft toegepast.
Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van een
activiteit met bijbehorende eis.
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan de praktijkoefeningen gehad hebben.
Behandelaar neemt de verslagen in.

Sociale vaardigheid 3
x Behandelaar deelt een lijst met doelen en criteria uit. Daarna
geeft hij een voorbeeld van een overeenkomstige situatie die
hij zelf heeft meegemaakt. Eerst wordt gekeken naar de doelen
en criteria, vervolgens doet de behandelaar voor en ten slotte
oefenen alle deelnemers dit. In de nabespreking geven behandelaar en deelnemers hierop feedback aan de hand van doelen
en criteria.
x Behandelaar vraagt aan de deelnemers welke oefensituaties, inclusief doelen en criteria, zij voor vaardigheid 3 hebben
bedacht. Daarna wordt deelnemers gevraagd wie een situa
tie uit zijn eigen lijstje wil oefenen. Dit is een gemakkelijke
situatie. In de nabespreking wordt hierop feedback gegeven
aan de hand van doelen en criteria.
Praktijkoefeningen
1 Beschrijf de komende week een situatie waarin je vaardigheid 3 hebt toegepast. Begin met een gemakkelijke situatie;

BIJEENKOMST

Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan
de bijeenkomst gehad heeft.

8

module 2 sociale vaardigheden

2 Beschrijf de komende week een situatie waarin je
vaardigheid 1 of 2 hebt toegepast;
3 Bedenk vijf oefensituaties, inclusief doelen en criteria,
voor vaardigheid 4;
4 Lees de informatie in Eisen, activiteiten en waardering tot
en met paragraaf 4 en maak de twee oefeningen;
5 Bedenk een activiteit waarin je bij jezelf ontdekte dat je
een van de ‘vastloopregels’ hebt toegepast. Het gaat om een
activiteit uit je dagelijkse leven, waarvan je achteraf ontdekte
dat je een te hoge of te vage eis aan jezelf stelde. Het is niet
de bedoeling dat je jezelf opzettelijk laat vastlopen.

[ 85 ]
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8

[ 86 ]

Te bereiken doelen en criteria voor vaardigheid 3

De resultaten die we willen bereiken (doelen) zijn:
1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

De punten in ons gedrag (criteria) die we daarbij
belangrijk vinden, zijn:
1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

x

Beschrijf de komende week een situatie waarin je vaardigheid 3 hebt toegepast door de onderstaande vragen te
beantwoorden. Begin met een gemakkelijke situatie.

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei /deed je? x
Wat zei /deed die ander? x

8

module 2 sociale vaardigheden

Hv1

VOORNAAM

Wat deed je goed? x
Wat zou je nog kunnen verbeteren? x

Hv2

Beschrijf de komende week een situatie waarin je
vaardigheid 1 of 2 hebt toegepast door de onderstaande
vragen te beantwoorden:

Om wie ging het? x
[ 87 ]

Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei /deed je? x
Wat zei /deed die ander? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST
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8

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

Wat deed je goed? x
Wat zou je nog kunnen verbeteren? x

Hv3

Bedenk vijf oefensituaties voor vaardigheid 4, die de
komende weken kunnen voorkomen. Schrijf van elke
situatie op om wie het gaat en waarover het gaat. Zet
bovenaan de situatie die je de minste spanning geeft en
onderaan de situatie die je de meeste spanning geeft.

Wie?

Waarover?

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wat wil je bereiken in die situaties? x
[ 88 ]

Welke punten in je eigen gedrag vind je daarbij belangrijk? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Hv5

Lees de informatie in Eisen, activiteiten en waardering
tot en met paragraaf 4 en maak de twee oefeningen.
Bedenk een activiteit waarin je bij jezelf ontdekte dat je
een van de ‘vastloopregels’ hebt toegepast. Het gaat om
een activiteit uit je dagelijkse leven, waarvan je achteraf
ontdekte dat je een te hoge of te vage eis aan jezelf stelde.
Het is niet de bedoeling dat je jezelf opzettelijk laat vastlopen. Maak hiervan een verslag door de onderstaande
vragen te beantwoorden:

Beschrijf wat je zei of deed x

8

module 2 sociale vaardigheden

Hv4

x

Wat voor eisen stelde je daarbij aan jezelf? x

Hoe voerde je de activiteit eerst uit, dat wil zeggen voordat
je deze eis aan jezelf stelde? x

Hoe voerde je de activiteit uit nadat je deze eis had gesteld? x
[ 89 ]
Welke vastloopregel was hier aan de orde? x
Hoe kun je het anders doen om vastlopen te voorkomen? x

module 2 sociale vaardigheden

Ö
MODULE 2
SOCIALE VAARDIGHEDEN
BIJEENKOMST 9
Doelen
x Nagaan of sociale vaardigheden 1, 2 en 3 toegepast worden;
x Nagaan of belemmerende eisen opgespoord en bijgesteld

kunnen worden;
x Oefenen van sociale vaardigheid 4;
x Leren opsporen en bijstellen van belemmerende eisen.

Voorbereiding
x Klaarleggen /-zetten van flap-over, viltstiften en

ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring;
x Opschrijven van vijf gekozen sociale vaardigheden
op flap-over;
x Eventueel videoapparatuur in gereedheid brengen.
Agenda
[ 90 ]
0:00   uur
0:05
0:35
1:15
1:20
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Oefening Sociale vaardigheid 4;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

BIJEENKOMST

Verloop

x
x

x
x
x
x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van een
situatie waarin hij sociale vaardigheid 3 heeft toegepast.
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij sociale vaardigheid 1 of 2 heeft
toegepast.
Behandelaar vraagt of er nog vragen / opmerkingen zijn over
Eisen, activiteiten en waardering tot en met paragraaf 4.
Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van
het opsporen en bijstellen van een belemmerende eis.
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen gehad hebben.
Behandelaar neemt de verslagen in.

Sociale vaardigheid 4
x Behandelaar deelt een lijst met doelen en criteria uit. Daarna
geeft hij een voorbeeld van een overeenkomstige situatie die
hij zelf heeft meegemaakt. Eerst wordt gekeken naar de doelen
en criteria, vervolgens doet de behandelaar voor en ten slotte
oefenen alle deelnemers dit. In de nabespreking geven behandelaar en deelnemers hierop feedback aan de hand van doelen
en criteria.
x Behandelaar vraagt aan de deelnemers welke oefensituaties, inclusief doelen en criteria, zij voor vaardigheid 4 hebben
bedacht. Daarna wordt deelnemers gevraagd wie een situatie
uit zijn eigen lijstje wil oefenen. Dit moet een gemakkelijke
situatie zijn. In de nabespreking wordt hierop feedback gegeven aan de hand van doelen en criteria.

module 2 sociale vaardigheden

Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.

9

[ 91 ]

BIJEENKOMST

module 2 sociale vaardigheden

9

[ 92 ]

1
2
3
4

Praktijkoefeningen
Beschrijf de komende week een situatie waarin je vaardigheid 4 hebt toegepast. Begin met een gemakkelijke situatie;
Beschrijf een situatie waarin je vaardigheid 1, 2 of 3 hebt
toegepast;
Bedenk vijf oefensituaties, inclusief doelen en criteria, voor
vaardigheid 5;
Bedenk nogmaals een activiteit waarin je bij jezelf ontdekte
dat je een van de vastloopregels hebt toegepast. Het gaat
om een activiteit uit je dagelijkse leven, waarvan je achteraf
ontdekte dat je een te hoge of te vage eis aan jezelf stelde. Het
is niet de bedoeling dat je jezelf opzettelijk laat vastlopen.

Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan
de bijeenkomst gehad heeft.

BIJEENKOMST

Te bereiken doelen en criteria voor vaardigheid 4

1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

De punten in ons gedrag (criteria) die we daarbij
belangrijk vinden, zijn:
1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

module 2 sociale vaardigheden

De resultaten die we willen bereiken (doelen) zijn:

9

[ 93 ]

BIJEENKOMST

module 2 sociale vaardigheden

9

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Beschrijf de komende week een situatie waarin je vaar
digheid 4 hebt toegepast door de onderstaande vragen te
beantwoorden. Begin met een gemakkelijke situatie.

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei /deed je? x
Wat zei /deed die ander? x
Wat deed je goed? x
Wat zou je nog kunnen verbeteren? x

Hv2

Beschrijf de komende week een situatie waarin je
vaardigheid 1, 2 of 3 hebt toegepast door de onderstaande
vragen te beantwoorden:

Om wie ging het? x
[ 94 ]

Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei /deed je? x
Wat zei /deed die ander? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

9

Wat deed je goed? x

Hv3

Bedenk vijf oefensituaties voor vaardigheid 5, die de
komende weken kunnen voorkomen. Schrijf van elke
situatie op om wie het gaat en waarover het gaat. Zet
bovenaan de situatie die je de minste spanning geeft en
onderaan de situatie die je de meeste spanning geeft.

Wie?

Waarover?

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

module 2 sociale vaardigheden

Wat zou je nog kunnen verbeteren? x

Wat wil je bereiken in die situaties? x
[ 95 ]

Welke punten in je eigen gedrag vind je daarbij belangrijk? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST
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PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Hv4

x

Bedenk nogmaals een activiteit waarin je bij jezelf
ontdekte dat je een van de vastloopregels hebt toegepast.
Het gaat om een activiteit uit je dagelijkse leven, waarvan
je achteraf ontdekte dat je een te hoge of te vage eis aan
jezelf stelde. Het is niet de bedoeling dat je jezelf opzettelijk laat vastlopen. Maak hiervan een verslag door de
onderstaande vragen te beantwoorden:

Beschrijf wat je zei of deed x
Wat voor eisen stelde je daarbij aan jezelf? x

Hoe voerde je de activiteit eerst uit, dat wil zeggen voordat
je deze eis aan jezelf stelde? x

Hoe voerde je de activiteit uit nadat je deze eis had gesteld? x

Welke vastloopregel was hier aan de orde? x
[ 96 ]

Hoe kun je het anders doen om vastlopen te voorkomen? x

Ö

Doelen
x Nagaan of sociale vaardigheden 1, 2, 3 en 4 zijn toegepast;
x Nagaan of belemmerende eisen opgespoord en bijgesteld

kunnen worden;
x Oefenen van sociale vaardigheid 5;
x Leren maken van stapsgewijs programma voor niet-sociale

module 2 sociale vaardigheden
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activiteit (individueel doelgedrag A).
Voorbereiding
x Klaarleggen /-zetten van flap-over, viltstiften en ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring;
x Opschrijven van vijf gekozen sociale vaardigheden

op flap-over;
x Eventueel videoapparatuur in gereedheid brengen.
Agenda
[ 97 ]
0:00   uur
0:05
0:35
1:05
1:15
1:20
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Oefening sociale vaardigheid 5;
Kiezen van individueel doelgedrag A;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

BIJEENKOMST

module 2 sociale vaardigheden

10

[ 98 ]

Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.

x
x
x
x
x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van een
situatie waarin hij sociale vaardigheid 4 heeft toegepast.
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van een
situatie waarin hij sociale vaardigheid 1, 2 of 3 heeft toegepast.
Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van het
opsporen en bijstellen van een belemmerende eis.
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan de
praktijkoefeningen gehad hebben.
Behandelaar neemt de verslagen in.

Sociale vaardigheid 5
x Behandelaar deelt een lijst met doelen en criteria uit. Daarna
geeft hij een voorbeeld van een overeenkomstige situatie die
hij zelf heeft meegemaakt. Eerst wordt gekeken naar de doelen
en de criteria, vervolgens doet de behandelaar voor en ten
slotte oefenen alle deelnemers dit. In de nabespreking geven
behandelaar en deelnemers hierop feedback aan de hand van
doelen en criteria.
x Behandelaar vraagt aan de deelnemers welke oefensituaties, inclusief doelen en criteria, zij voor vaardigheid 5 hebben
bedacht. Daarna wordt deelnemers gevraagd wie een situatie
uit zijn eigen lijstje wil oefenen. Dit is een gemakkelijke situa
tie. In de nabespreking wordt hierop feedback gegeven aan de
hand van doelen en criteria.
Individueel doelgedrag A
x Alle deelnemers kiezen een individueel doelgedrag (nietsociale activiteit) waarvoor ze een programma gaan opstellen.
Ze noteren deze keuze in hun werkmap.

BIJEENKOMST

1

3
4

Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan de
bijeenkomst gehad heeft.

10
module 2 sociale vaardigheden

2

Praktijkoefeningen
Beschrijf de komende week een situatie waarin je vaardigheid 5
hebt toegepast. Begin met een gemakkelijke situatie;
Beschrijf een situatie waarin je vaardigheid 1, 2, 3 of 4 hebt
toegepast;
Lees de informatie in Eisen, activiteiten en waardering tot
en met paragraaf 6;
Bedenk een programma voor individueel doelgedrag A, een
activiteit die je zou willen verbeteren of doen toe - of afnemen.
Neem een eenvoudige activiteit, zoals lezen of hardlopen,
waarbij het er nog niet om gaat of je deze activiteit ook zou
kunnen uitvoeren. Het gaat er voorlopig om, dat je leert een
activiteit op te delen in stappen en er een programma voor
te maken.

[ 99 ]
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Te bereiken doelen en criteria voor vaardigheid 5

De resultaten die we willen bereiken (doelen) zijn:
1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

De punten in ons gedrag (criteria) die we daarbij
belangrijk vinden, zijn:
1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

BIJEENKOMST

Overzicht van gekozen individuele doelgedragingen
per deelnemer

A
B
C

Naam

A
B
C

Naam
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Naam

10

A
B
C

Naam

A
B
C

Naam

A
B
C
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Naam

A
B
C

Naam

A
B
C

Naam

A
B
C
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x

Beschrijf de komende week een situatie waarin je vaar
digheid 5 hebt toegepast door de onderstaande vragen te
beantwoorden. Begin met een gemakkelijke situatie.

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei /deed je? x
Wat zei /deed die ander? x
Wat deed je goed? x

10
module 2 sociale vaardigheden

Hv1

VOORNAAM

Wat zou je nog kunnen verbeteren? x

Hv2

Beschrijf de komende week een situatie waarin je
vaardigheid 1, 2, 3 of 4 hebt toegepast door de onderstaande vragen te beantwoorden:

Om wie ging het? x
[ 103 ]

Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei /deed je? x
Wat zei /deed die ander? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

10

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

module 2 sociale vaardigheden

Wat deed je goed? x
Wat zou je nog kunnen verbeteren? x

Hv3
Hv4

Lees de informatie in Eisen, activiteiten en waardering
tot en met paragraaf 6.
Bedenk een programma voor individueel doelgedrag A
een activiteit die je zou willen verbeteren of doen toeof afnemen. Het gaat er voorlopig om, dat je leert een
activiteit op te delen in stappen en er een programma
voor te maken. Maak h
 iervan een verslag door de onderstaande vragen te b
 eantwoorden:

Het doelgedrag waaraan ik ga werken, is x

De verdeling van de activiteit in stappen is:
1 x
2 x
[ 104 ]

3 x
4 x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST
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x

10

Mijn einddoel, stap 5, is x

Mijn eerste eis /stap wordt x
Ik voer de activiteit uit op x

module 2 sociale vaardigheden

Op dit moment x

[ 105 ]

Ö

Doelen
x Nagaan of een stapsgewijs programma voor niet-sociale
x
x
x
x

 ctiviteit (doelgedrag A) gemaakt kan worden;
a
Aankondigen module Moreel redeneren;
Oefenen met Jims probleemsituatie;
Uitvoeren van programma voor individueel doelgedrag A;
Leren oplossen van een eigen moreel probleem.

module 3 moreel redeneren

MODULE 3
MOREEL REDENEREN
BIJEENKOMST 11

Voorbereiding
x Klaarleggen /-zetten van flap-over, viltstiften en

ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring;
x Eventueel videoapparatuur in gereedheid brengen.

Agenda
0:00   uur
0:05
0:35
0:40
1:15
1:20
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Uitleg doel module Moreel redeneren;
Jims probleemsituatie;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

[ 107 ]
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11

Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.
Praktijkoefeningen
x Behandelaar vraagt of er nog vragen  /opmerkingen zijn over
x

x
x

x
x

Eisen, activiteiten en waardering tot en met paragraaf 6.
Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van
hun stapsgewijze programma voor een niet-sociale activiteit
(individueel doelgedrag A).
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van een
situatie waarin hij sociale vaardigheid 5 heeft toegepast.
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij sociale vaardigheid 1, 2, 3 of 4 heeft
toegepast.
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan de
praktijkoefeningen gehad hebben.
Behandelaar neemt de verslagen in.

Uitleg doel module moreel redeneren
x Behandelaar legt uit wat het doel is van de module Moreel
redeneren, namelijk leren omgaan met morele dilemma’s
en inzicht krijgen in gangbare maatschappelijke normen en
waarden.

[ 108 ]

Jims probleemsituatie
x Behandelaar vraagt alle deelnemers de tekst over Jims
probleemsituatie te lezen. Daarna worden de vragen hierover
besproken en wordt één situatie in een rollenspel geoefend.
Behandelaar benadrukt dat het bij deze oefening niet gaat om
goede of foute reacties.

BIJEENKOMST
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Jims probleemsituatie gaat vooral over het belang van
vertrouwen bij vriendschappelijke relaties. Deelnemers
neigen over het algemeen tot het standpunt dat [1] Jim
Kees vertelt dat de cd-speler van hem is, [2] dat Jim er niet
op kan vertrouwen dat Dirk niet van hem zal stelen, [3] dat
Dirk de cd-speler niet mag stelen, ook al is die bedoeld voor
Jims verjaardag en [4] dat dit laatste ook geldt als de cdspeler toebehoort aan een vreemde.
Meer pragmatische deelnemers zullen ervoor pleiten dat
Jim het niet aan Kees vertelt ‘omdat je dan zonder verjaarscadeau komt te zitten’ en dat Dirk boos zal worden als hij
het merkt. Deze deelnemers zullen ook beweren dat je bij
een stelende vriend erop kan vertrouwen dat hij niet van
jou steelt. Zij zullen zeggen dat ze zulke vrienden hebben.
Er is daarom kans op verdeelde meningen bij vraag 2.
De meest controversiële vraag is echter die of Jim het
aan Dirk moet vertellen. Vaak zijn de meningen verdeeld.
Deelnemers die vinden dat Jim het moet vertellen benadrukken het risico dat Dirk nam en dat als Jim het niet
vertelt hij betrokken raakt bij Dirk’s diefstal. Deelnemers
die vinden dat Jim het niet moet vertellen benadrukken
dat Dirk ook een vriend is en dat je een vriend nooit in de
steek laat.
Soms beweert een deelnemer dat het niet erg is dat Dirk
de cd-speler gestolen heeft, als het maar niet uit de auto
van één van zijn vrienden is. Het is niet erg als het een
vreemde betreft.

11

[ 109 ]

Praktijkoefeningen
1 Oefen de eerste stap van je programma voor individueel
doelgedrag A;
2 Beantwoord de vragen bij Jims probleemsituatie;

BIJEENKOMST
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[ 110 ]

3 Beschrijf hoe je een moreel probleem waarmee je te maken
kreeg, hebt opgelost;
4 Beschrijf de komende week een situatie waarin je vaardigheid
1, 2, 3, 4 of 5 hebt toegepast.
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan
de bijeenkomst gehad heeft.

BIJEENKOMST

11

OEFENING
2

Jim en Dirk zijn vrienden. Jim, die bijna jarig is, vertelt aan
Dirk dat hij graag een cd-speler in zijn bestelbus wil hebben,
zodat hij tijdens het autorijden naar muziek kan luisteren. Dirk steelt een cd-speler uit een auto en geeft die aan
Jim voor zijn verjaardag. Jim, die niet weet dat het cadeau
gestolen is, is hier heel blij mee.
De volgende dag ontmoet Jim een andere vriend, Kees.
Omdat Kees goed in elektronica is, vraagt Jim hem om de
cd-speler die hij voor zijn verjaardag gekregen heeft te
helpen monteren. ‘Natuurlijk’ zegt Kees met een zucht.
‘Wat kijk je chagrijnig Kees, wat is er aan de hand?’,
vraagt Jim.
‘Ja, ik ben beroofd’, zegt Kees.
‘Jee, wat hebben ze meegenomen?’ vraagt Jim.
‘Mijn cd-speler’, zegt Kees en noemt het merk.
Later bedenkt Jim dat het toch wel toevallig is dat de
cd-speler van Kees gestolen is en dat Dirk hem er kort
daarna een heeft gegeven van hetzelfde merk. Jim wordt
wantrouwend en belt Dirk op. Dirk bekent meteen dat
hij de cd-speler gestolen heeft uit de auto van Kees.
Op een gegeven moment belt Kees aan bij Jim om hem te
helpen met het monteren van de cd-speler. Kees zal die
waarschijnlijk herkennen.

module 3 moreel redeneren
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Wat zou Jim kunnen zeggen of doen?

v1

Moet Jim Kees vertellen dat Dirk de cd-speler van Kees
gestolen heeft?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST
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OEFENING [VERVOLG]

v2

Wat voor vriend is Dirk? Moet Jim erop vertrouwen dat
Dirk niets van hem zal stelen?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v3

Dirk heeft de cd-speler gestolen voor een goed doel
(Jims verjaardag). Zou Dirk de cd-speler daarom wel hebben
mogen stelen?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v4

Wat als Dirk de cd-speler niet uit de auto van Kees 
gestolen had? Wat als Dirk de cd-speler zou hebben
gestolen uit de auto van een onbekende? Zou Dirk
dan wel de cd-speler hebben mogen stelen voor Jims
verjaardag?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

[ 112 ]
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PRAKTIJKOEFENINGEN 	

x

Oefen de eerste stap van je programma voor je doelgedrag
A. Maak hiervan een verslag door de onderstaande vragen
te beantwoorden:

De eerste stap was x
Mijn eisen waren x
Wat deed je? x
Vergelijk de uitvoering met je eisen x

11
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Hv1

VOORNAAM

Ga door naar de tweede stap of oefen de eerste stap
nog een keer x

Hv2

Beantwoord de vragen bij Gerrits probleemsituatie  2

Gerrit was net van baan veranderd en voelde zich behoorlijk
alleen, toen op een dag Bob zich aan hem voorstelde. ‘Hallo
Gerrit, mijn naam is Bob. Ik hoorde van de baas dat je hier
nieuw bent. Als je na werktijd niets te doen hebt, kom dan
langs om wat te voetballen.’ Al snel werden Gerrit en Bob
dikke vrienden.
Toen Gerrit op een dag in zijn eentje aan het voetballen was,
zag een voetbalcoach hem. Die nodigde hem uit om een keer
in zijn team te spelen. Gerrit sloot zich aan bij het team en
oefende elke dag na werktijd. Na de training gingen Gerrit en
zijn teamgenoten steeds vaker ergens iets eten. In het weekend gingen ze soms samen een dagje uit.
Gerrit bracht steeds meer tijd door met zijn team; zijn oude

Ga verder op de volgende bladzijde }
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PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

vriend Bob zag hij daardoor steeds minder. Op een dag
wordt Gerrit gebeld door Bob: ‘Zeg, ik ben donderdag jarig.
Heb je tijd om te komen? Je kunt die avond bij me eten.’
Gerrit antwoordt Bob dat hij zal proberen op z’n verjaardag te komen. Maar tijdens de training op die donderdag
hoort Gerrit dat ze na afloop met z’n allen naar McDonalds
zullen gaan.

Wat zou Gerrit kunnen zeggen of doen?

v1

Moet Gerrit met het team meegaan?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v2

Wat als Gerrit vanuit z’n werk naar Bob belt en zegt dat
het hem spijt maar dat er iets tussengekomen is en dat hij
bij nader inzien niet kan komen? Zou Gerrit dan wel met
het team mee kunnen gaan?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v3

Wat als Gerrit denkt dat zijn teamgenoten het raar zullen
vinden als hij niet meegaat, dat ze hem niet zo’n goede
vriend zullen gaan vinden? Zou Gerrit dan wel met het team
kunnen meegaan?

[ 114 ]
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v4

Wat als Gerrit bedenkt dat Bob hem geholpen heeft toen
hij zich alleen voelde? Zou Gerrit dan met het team kunnen
meegaan?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

Ga verder op de volgende bladzijde }
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Laten we de situatie een beetje veranderen. Laten we zeggen
dat voordat Bob aan Gerrit vraagt langs te komen, de teamgenoten Gerrit vragen of hij donderdag meegaat. Gerrit zegt
dat ’ie erover zal nadenken. Dan vraagt Bob Gerrit om langs
te komen. Zou Gerrit dan met het team kunnen meegaan?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v6

Wat is belangrijker: één goede vriend of een hele groep
oppervlakkige vrienden?
eén goede vriend |
een groep oppervlakkige vrienden |
geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v7

11
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v5

x

Laten we de situatie opnieuw veranderen. Wat als Gerrit
en Bob niet zulke goede vrienden zijn maar kennissen van
elkaar? Zou Gerrit dan met het team kunnen meegaan?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

Hv3

Beschrijf hoe je een moreel probleem waarmee je te
maken kreeg, hebt opgelost.

Hoe zag de probleemsituatie eruit [ waar, wanneer, met wie ]? x

Tussen welke twee mogelijkheden moest je kiezen?
1 x
en 2 x

Ga verder op de volgende bladzijde }

[ 115 ]

BIJEENKOMST

11

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

module 3 moreel redeneren

Welke mogelijkheid heb je gekozen en waarom? x

Hoe heb je het probleem ten slotte opgelost? x

Was je achteraf wel  / niet tevreden over je oplossing en waarom? x

Hv4

Beschrijf de komende week een situatie waarin je
vaardigheid 1, 2, 3, 4 of 5 hebt toegepast, door de onderstaande vragen te beantwoorden:

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x
Wat zei /deed je? x
[ 116 ]

Wat zei /deed die ander? x
Wat deed je goed? x
Wat zou je nog kunnen verbeteren? x

Ö

Doelen
x Nagaan of eerste stap van programma voor individueel
x
x
x
x

doelgedrag A is uitgevoerd;
Nagaan hoe eigen moreel probleem is opgelost;
Oefenen met Melvins probleemsituatie;
Maken van stapsgewijs programma voor sociale activiteit
(individueel doelgedrag B);
Uitvoeren van programma voor individueel doelgedrag A.

module 3 moreel redeneren
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Voorbereiding
x Klaarleggen /-zetten van flap-over, viltstiften en

ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring;
x Eventueel videoapparatuur in gereedheid brengen.
Agenda
[ 117 ]
0:00  uur
0:05
0:35
1:05
1:15
1:20
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Melvins probleemsituatie;
Kiezen van individueel doelgedrag B;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.
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Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers.
x Korte bespreking van het zittingsplan.
Praktijkoefeningen
x Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van de
eerste stap van zijn programma voor individueel doelgedrag A.
x Behandelaar bespreekt kort Gerrits probleemsituatie.

Bij Gerrits probleemsituatie gaat het om gevoelens van
vriendschap en loyaliteit. Over het algemeen vinden
deelnemers bij de meeste vragen dat Gerrit naar Bobs
verjaardag moet gaan. Gerrit en Bob waren goede vrienden
en de verjaardag biedt een mogelijkheid om die vriendschap nieuw leven in te blazen. De meeste deelnemers
zullen zeggen dat Gerrit zich beroerd zal voelen als hij met
het team meegaat.
Deelnemers menen soms ook vanuit een pragmatisch
gezichtspunt dat Gerrit naar de verjaardag van Bob moet:
‘Gerrit doet al veel met het team, maar verjaardagen zijn
er maar één keer per jaar’ of ‘misschien wil Gerrit wel eens
wat anders dan steeds met het team op pad gaan’. Met
vraag 6 wordt de kern van de zaak benaderd. Vaak is de
keuze voor een goede vriend unaniem.
Deelnemers die ervoor pleiten dat Gerrit met het team
meegaat, zijn vaak hedonisten: ‘Met het team heeft Gerrit
meer plezier.’ Zij zijn geneigd de schade bij Bob te mini
maliseren. Meestal zijn deze deelnemers over te halen tot
een ander standpunt.
Bij vraag 7 kiezen de deelnemers vaak voor ‘meegaan met
het team’. Gerrit en Bob zijn in die vraag niet langer vrienden maar kennissen.

BIJEENKOMST

x Behandelaar vraagt één deelnemer hoe hij een moreel

Melvins probleemsituatie
x Behandelaar vraagt alle deelnemers Melvins probleemsituatie
te lezen. Daarna worden eventuele vragen hierover besproken
en wordt één situatie in een rollenspel geoefend. Behandelaar benadrukt dat het bij deze oefening niet gaat om goede of
foute reacties.

Melvins probleemsituatie richt zich op het probleem hoe je
een relatie die geen toekomst heeft, moet beëindigen. Het
belang van deze probleemsituatie voor het moreel oordelen, heeft vooral te maken met de laatste vraag, die over
wraak gaat.
De meerderheid van de deelnemers zal kiezen voor positieve reacties: Melvin moet de reden voor het beëindigen van de relatie vertellen [1] en niet aankomen met
een smoesje [2] of meteen afspraakjes gaan maken met
andere vrouwen [3 ]. Een abrupte verandering doet zich
voor bij vraag 5, als Melvin en Rita levenspartners zijn en
twee kinderen hebben. De meeste deelnemers zijn dan
geneigd te kiezen voor het niet verbreken van de relatie,
omdat Melvin verantwoordelijk is voor het opvoeden van
zijn kinderen.
De meeste deelnemers stellen zich ook positief op bij de
vragen over wraak. De meerderheid is tegen het betaald
zetten door Rita [6] of van Melvin [7] als de rollen zijn
omgedraaid. Reken er echter op dat er groepsleden zijn
die wraak bepleiten, vooral door Melvin op Rita. Soms is

module 3 moreel redeneren

probleem waarmee hij werd geconfronteerd, heeft opgelost.
x Behandelaar vraagt één deelnemer of hij sociale vaardigheid 1, 2, 3, 4 of 5 heeft toegepast.
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan de
praktijkoefeningen gehad hebben.
x Behandelaar neemt de verslagen in.

12
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het zinnig de groep te vragen wat er verstaan wordt onder
‘betaald zetten’. Hoewel de meeste deelnemers wraak door
Melvin of Rita zullen afkeuren, zeggen ze er waarschijnlijk
toch toe over te gaan. Wat deelnemers bij deze oefening
beweren, staat vaak in schril contrast tot de praktijk.

Individueel doelgedrag B
x Alle deelnemers kiezen een tweede individueel doelgedrag
(sociale activiteit) waarvoor ze een programma gaan opstellen.
Ze noteren deze keuze in hun werkmap (op het losse inlegvel
met de gekozen sociale vaardigheden).
Praktijkoefeningen
1 Maak een programma voor individueel doelgedrag B met
behulp van Eisen, activiteiten en waardering. Maak een lijstje
van vijf situaties waarin je dit individuele doelgedrag wilt
toepassen en rangschik die vervolgens van gemakkelijk naar
moeilijk.
2 Oefen de tweede stap van je programma voor je individuele
doelgedrag A.
3 Beantwoord de vragen bij Melvins probleemsituatie.
4 Beschrijf de komende week een situatie waarin je vaardigheid 1, 2, 3, 4 of 5 hebt toegepast.
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan
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de bijeenkomst gehad heeft.

BIJEENKOMST

OEFENING

Melvin heeft ongeveer twee maanden verkering met Rita.
Aanvankelijk hadden ze samen veel plezier, maar de laatste
tijd is het meer een sleur. Melvin zou nu wel eens met andere
vrouwen willen uitgaan. Melvin komt Rita tegen in het
winkelcentrum.

Wat zou Melvin kunnen zeggen of doen?

v1

Moet Melvin het onderwerp vermijden, zodat Rita
niet gekwetst wordt?

module 3 moreel redeneren
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12

ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v2

Moet Melvin zich verontschuldigen met ‘Ik heb het
de laatste tijd zo druk’, om zo het contact te verbreken?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v3

Moet Melvin gewoon maar met andere vrouwen
uitgaan, zodat Rita dat op een gegeven moment wel
te horen krijgt?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v
4

Hoe zou Melvin kunnen omgaan met de gevoelens van Rita?
x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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OEFENING [VERVOLG]

v5

Laten we de situatie een beetje veranderen. Wat als
Melvin en Rita verschillende jaren hebben samengeleefd
en inmiddels twee kleine kinderen hebben? Zou Melvin
dan nog steeds het contact met Rita kunnen verbreken?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v6

Terug naar de oorspronkelijke situatie. Dit is wat er gebeurt:
Melvin verbreekt het contact met Rita. Hij laat haar weten
hoe hij zich voelt en begint afspraakjes te maken met een
andere vrouw. Rita voelt zich gekwetst en jaloers. Ze denkt
erover om het Melvin betaald te zetten. Zou Rita dit moeten
doen?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v7

Wat als de rollen omgedraaid waren en Rita hetzelfde deed
bij Melvin? Zou Melvin het Rita dan betaald moeten zetten?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]
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x

Maak een programma voor individueel doelgedrag B,
door de onderstaande vragen te beantwoorden:

Het individuele doelgedrag B waaraan ik ga werken x

De verdeling van de activiteit in stappen:
1 x
2 x
3 x

12
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VOORNAAM

4 x
Mijn einddoel, stap 5, is x
Op dit moment x
Mijn eerste stap is x

Hv2

Oefen de tweede stap van je programma voor individueel
doelgedrag A. Maak hiervan een verslag, door de onderstaande vragen te beantwoorden:

De tweede stap was x
Mijn eisen waren x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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x
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Wat deed je? x
Vergelijk de uitvoering met je eisen x
Ga door naar de derde stap of oefen de tweede stap
nog een keer x

Hv3

Beantwoord de vragen bij Nicky’s probleemsituatie

Op een dag vertelt Jeff, Nicky’s oudere broer, Nicky een
geheim: Jeff dealt. Nicky en Jeff weten allebei dat de drug
waarin Jeff dealt zeer verslavend is en long- en hersen
beschadiging veroorzaakt. Het kan zelfs dodelijk zijn.
Nicky vraagt zijn broer te stoppen met dealen. Maar
het gezin is arm en Jeff zegt dat hij het alleen maar doet
vanwege de financiële problemen van het gezin. Jeff
vraagt zijn jongere broer het niet verder te vertellen.

Wat zou Nicky kunnen zeggen of doen?

v1
[ 124 ]

Moet Nicky beloven het stil te houden en zijn broer
niet te verraden?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v2

Wat als Jeff tegen Nicky zegt dat dealen niets bijzonders is
en dat veel van Jeffs vrienden het ook altijd doen? Moet Nicky
zijn mond houden?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

Ga verder op de volgende bladzijde }
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PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Wat als Nicky ontdekt dat Jeff dealt aan 10-jarige kinderen?
Moet Nicky zijn mond houden?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v4

Wat als Jeff zelf niet gebruikt, omdat hij weet hoe verslavend
en schadelijk het spul is? Moet Nicky zijn mond houden?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v5

Wat als Nicky ontdekt dat Jeff met het verdiende geld
helemaal niet het gezin helpt, maar het in plaats
daarvan besteedt aan drank en andere dingen voor
hemzelf? Moet Nicky zijn mond houden?

12
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v3

x

ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v6

Kan het juist zijn om iemand te verraden?
soms | nooit | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v7

Wie is de schuldige in deze situatie?
nicky | jeff | anderen | geen mening  
[ omcirkel je antwoord ]

Hv4

[ 125 ]
Beschrijf de komende week een situatie waarin je vaardigheid 1, 2, 3, 4 of 5 hebt toegepast, door de onderstaande
vragen te beantwoorden:

Om wie ging het? x
Waar was je? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM
Welke dag was dat? x
Wat zei /deed je? x
Wat zei /deed die ander? x
Wat deed je goed? x
Wat zou je nog kunnen verbeteren? x

x

Ö

Doelen
x Nagaan of stapsgewijs programma voor individueel doel
x
x
x
x

gedrag B is gemaakt;
Oefenen met Lesleys probleemsituatie;
Oefenen met eerste stap van programma voor individueel
doelgedrag B;
Uitvoeren van programma’s voor individuele doelgedragingen
A en B;
Leren oplossen van een eigen moreel probleem.

module 3 moreel redeneren
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Voorbereiding
x Klaarleggen  /-zetten van flap-over, viltstiften en ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring;
x Eventueel videoapparatuur in gereedheid brengen.

Agenda
0:00   uur Opening;
0:05
Bespreking praktijkoefeningen;
0:35
Oefening eerste stap van programma
voor individueel doelgedrag B;
1:00
Lesleys probleemsituatie;
1:15
Opgave praktijkoefeningen;
1:20
Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30
Sluiting.

[ 127 ]
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[ 128 ]

Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.
Praktijkoefeningen
x Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van zijn
stapsgewijze programma voor individueel doelgedrag B.
x Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
de tweede stap van zijn programma voor individueel doel
gedrag A.
x Behandelaar bespreekt kort Nicky’s probleemsituatie.

In Nicky’s probleemsituatie staat er veel op het spel en
draait het om de vraag hoe je moet omgaan met een
onverantwoordelijke vriend of familielid. Degenen die
drugs van Nicky’s broer Jeff kopen, kunnen gevaar lopen.
Ook hier zullen de meeste deelnemers positief reageren.
Nicky moet het geheim van zijn broer verklappen [ 1 tot
en met 5 ], het is soms juist om het geheim van iemand
te verklappen [ 6 ], Jeff is de schuldige in de situatie [ 7 ] en
het is heel belangrijk dat rechters drugdealers naar de
gevangenis sturen [ 8 ]. Verontrusting is er over het gegeven
dat Jeff een drug verkoopt die dodelijk kan zijn, en in het
bijzonder is er bezwaar tegen de verkoop aan kinderen [ 3 ].
Nicky’s probleemsituatie is echter controversieel. De
meeste deelnemers zijn in aanraking gekomen met drugs
en / of hebben drugs gedeald en identificeren zich daarom
met Jeff.

x Behandelaar vraagt één deelnemer of hij sociale vaardigheid

1, 2, 3, 4 of 5 heeft toegepast.

BIJEENKOMST

x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan de

Oefening eerste stap van programma voor
individueel doelgedrag B
x Van één of twee deelnemers wordt de eerste stap van hun
programma voor individueel doelgedrag B geoefend in een
rollenspel.
Lesleys probleemsituatie
x Behandelaar vraagt alle deelnemers Lesleys probleemsituatie

te lezen. Daarna worden eventuele vragen hierover besproken
en wordt één situatie in een rollenspel geoefend. Behandelaar benadrukt dat het bij deze oefening niet gaat om goede of
foute reacties.

module 3 moreel redeneren

 efeningen gehad hebben.
o
x Behandelaar neemt de verslagen in.

13

Ook in Lesleys situatie gaat het om een problematische
vriend. Lesleys vriend is immers van plan te ontsnappen.
De meeste deelnemers zullen zich verantwoordelijk
opstellen. Lesley moet vertellen over Bas’ plannen [ 1 tot en
met 3, 6 en 7 ], het is een zaak van Lesley wat Bas doet [ 4 ],
het is soms juist om iemand te verraden als er een leven op
het spel staat [ 5 ] en het is heel erg belangrijk dat andere
mensen niet gewond raken. Dit geldt vooral als de groepsleider een ver familielid van Lesley is [ 6 ] en als Bas een
kennis van Lesleys ouders [ 7 ] is.
[ 129 ]

Praktijkoefeningen
1 Oefen de eerste stap van je programma voor individueel
doelgedrag B;
2 Oefen de derde stap van je programma voor individueel
doelgedrag A;

BIJEENKOMST
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[ 130 ]

3 Beantwoord de vragen bij Sams probleemsituatie;
4 Beschrijf hoe je een moreel probleem waarmee je te maken
kreeg, hebt opgelost.
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan
de bijeenkomst gehad heeft.

BIJEENKOMST

13

OEFENING

Direct nadat Lesley aangekomen was in de gevangenis,
probeerde hij te ontsnappen. Het resultaat was dat hij
langer moest zitten. Het duurde bijna vier maanden voordat de staf Lesley weer vertrouwde. Lesley vindt het nu
dom van zichzelf dat hij geprobeerd heeft te vluchten.
Bas, een vriend van Lesley, vertelt Lesley dat hij van
plan is die nacht te ontsnappen. ‘Ik heb het al helemaal
uitgezocht’, zegt Bas. ‘Ik sla de groepsleider op zijn hoofd
met een ijzeren staaf en pak dan zijn sleutels af.’ Lesley
probeert Bas op andere gedachten te brengen, maar
Bas wil niet luisteren.

module 3 moreel redeneren

H  LESLEYS PROBLEEMSITUATIE

Wat zou Lesley kunnen zeggen of doen?

v1

Moet Lesley de staf vertellen dat Bas van plan is
te vluchten?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v2

Wat als Bas een gewelddadig type is en Lesley denkt
dat Bas de groepsleider serieus zou kunnen verwonden?
Moet Lesley dan de staf informeren?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v3

Wat als iedereen een hekel aan de groepsleider heeft?
Moet Lesley dan de staf informeren?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

Ga verder op de volgende bladzijde }

[ 131 ]
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OEFENING [VERVOLG]

v4

Gaat het Lesley wel aan wat Bas doet?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ])

v5

Is het soms wél juist om iemand te verraden?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v6

Laten we de situatie een beetje veranderen. Laten we
zeggen dat de groepsleider een ver familielid van Lesley is.
Moet Lesley dan de staf informeren?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v7

Laten we de situatie opnieuw veranderen. Laten we
zeggen dat Bas een kennis van Lesleys ouders is. Moet Lesley
dan de staf informeren?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v8

Wat is het belangrijkste?
je vriend niet verraden | ervoor zorgen
dat andere mensen niet gewond raken |
je met je eigen zaken bemoeien
[ omcirkel je antwoord ]

[ 132 ]

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

x

Oefen de eerste stap van je programma voor individueel
doelgedrag B. Maak hiervan een verslag door de onderstaande vragen te beantwoorden:

De eerste stap was x
Mijn eisen waren x
Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei /deed je? x

13
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Hv1

VOORNAAM

Wat zei  / deed die ander? x
Vergelijk de uitvoering met je eisen x
Ga door naar de tweede stap of oefen de eerste stap
nog een keer x

Hv2

Oefen de derde stap van je programma voor individueel
doelgedrag A. Maak hiervan een verslag door de onderstaande vragen te beantwoorden:
[ 133 ]

De derde stap was x
Mijn eisen waren x
Wat deed je? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

Vergelijk de uitvoering met je eisen x

Ga door naar de vierde stap of oefen de derde stap
nog een keer x

Hv3

Beantwoord de vragen bij Sams probleemsituatie  2

Sam en zijn vriend John zijn aan het winkelen in een sportzaak. Sam heeft erop aangedrongen naar de winkel te gaan.
John pakt een paar sportschoenen die hij graag wil hebben
en stopt die snel in zijn rugzak. Na Sam een teken te hebben
gegeven, loopt John de winkel uit. Maar Sam let niet op John.
Een moment later komen de winkeleigenaar en een bevei
ligingsbeambte naar Sam toe. De winkeleigenaar zegt tegen
de beveiligingsbeambte: ‘Dat is een van de jongens die schoenen stelen!’ De beveiligingsbeambte doorzoekt Sams rugzak,
maar vindt geen sportschoenen. ‘Okay, jij kan gaan, maar hoe
heet de jongen die bij je was?’, vraagt de beveiligingsbeambte
aan Sam. ‘Ik ben bijna failliet door winkeldiefstallen’, zegt
de eigenaar. ‘Ik kan dit niet laten lopen.’

[ 134 ]

Wat zou Sam kunnen zeggen of doen?

v1

Moet Sam zijn mond houden en weigeren om aan de
veiligheidsbeambte Johns naam te noemen?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]
Ga verder op de volgende bladzijde }
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PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Wat zou Sam moeten doen vanuit de winkeleigenaar gezien?
Moet Sam dan Johns naam noemen?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v3

Wat als de eigenaar een aardige man is bij wie kinderen
soms tapes of cd’s kunnen kopen, zelfs als ze niet genoeg geld
bij zich hebben? Moet Sam dan Johns naam noemen?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v4

Wat als de winkeleigenaar Sams vader is?
Moet Sam dan Johns naam noemen?

13
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v2

x

ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v5

Is het soms wél juist om iemand te verraden?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v6

Wie is schuldig aan deze situatie?
sam | john | winkeleigenaar | anderen |
geen mening
[ omcirkel je antwoord ]

v7

Hoe belangrijk is het voor de winkeleigenaar om
winkeldieven te vervolgen?
erg belangrijk | belangrijk | niet belangrijk
[ omcirkel je antwoord ]

Ga verder op de volgende bladzijde }

[ 135 ]
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PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Hv4

x

Beschrijf hoe je een moreel probleem waarmee je
te maken kreeg, hebt opgelost.

Hoe zag de probleemsituatie eruit [ waar, wanneer, met wie ]? x

Tussen welke twee mogelijkheden moest je kiezen? x
1 x
en 2 x
Welke mogelijkheid heb je gekozen en waarom? x

Hoe heb je het probleem ten slotte opgelost? x

Was je achteraf wel  /niet tevreden over je oplossing en waarom? x

[ 136 ]

Ö

Doelen
x Nagaan of eerste stap van programma voor individueel
x
x
x
x
x
x

doelgedrag B is uitgevoerd;
Nagaan of derde stap van programma voor individueel
doelgedrag A is uitgevoerd;
Nagaan of eigen moreel probleem is opgelost;
Oefenen met tweede stap voor programma voor individueel
doelgedrag B;
Oefenen met Ronalds probleemsituatie;
Maken van stapsgewijs programma voor sociale activiteit
(individueel doelgedrag C);
Uitvoeren van programma’s voor individuele doelgedragingen
A en B.
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Voorbereiding
x Klaarleggen  /-zetten van flap-over, viltstiften en ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring;
x Eventueel videoapparatuur in gereedheid brengen.

Agenda
0:00 uur
0:05
0:35
		

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Oefening tweede stap van programma voor
individueel doelgedrag B;

[ 137 ]
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[ 138 ]

0:55
1:10
1:15
1:20
1:30

Ronalds probleemsituatie;
Kiezen van individuele doelgedrag C;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.
Praktijkoefeningen
x Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van de
eerste stap van zijn programma voor individueel doelgedrag B.
x Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van de
derde stap van zijn programma voor individueel doelgedrag A.
x Behandelaar bespreekt kort Sams probleemsituatie.

De meerderheidsstandpunten zijn in het geval van Sams
probleemsituatie als volgt: Sam moet de beveiligings
beambte Johns naam geven [ 1 tot en met 4 ], het is soms
juist om iemand te verraden [ 5 ], John is de schuldige in
deze situatie [ 6 ], het is erg belangrijk geen winkeldief
stallen te plegen [ 7 ] en het is zeer belangrijk voor winkel
eigenaren om winkeldieven aan te geven [ 8 ].
Sommige deelnemers zullen de winkeleigenaar de schuld
geven omdat hij geen rugzakken controleert voordat de
klanten de winkel binnenkomen. Zo zou hij namelijk later
kunnen bewijzen dat de sportschoenen gestolen zijn.

x Behandelaar vraagt één deelnemer hoe hij een moreel

probleem waarmee hij geconfronteerd werd, heeft opgelost.

BIJEENKOMST

x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan

Oefening tweede stap van programma voor
individueel doelgedrag B
x Van één of twee deelnemers wordt de eerste stap van hun
programma voor individueel doelgedrag B geoefend in een
rollenspel.
Ronalds probleemsituatie
x Behandelaar vraagt alle deelnemers Ronalds probleemsituatie

te lezen. Daarna worden eventuele vragen hierover besproken
en wordt één situatie in een rollenspel geoefend. Behandelaar
benadrukt dat het bij deze oefening niet gaat om goede of
foute reacties.

In Ronalds probleemsituatie gaat het niet zozeer om
druk van leeftijdgenoten maar om die van ouders. Een
ander verschil is dat leeftijdgenoten vaak een negatief of
onverantwoordelijk oogmerk hebben en Ronalds moeder
in ieder geval goede bedoelingen heeft.
De situatie is voor de deelnemers problematisch tot
vraag 3. Vanaf die vraag vindt de meerderheid dat Ronald
zijn moeder moet vertellen wat hij weet. De meerderheid
is ook geneigd te kiezen voor ‘het beste voor het gezin’
als de belangrijkste overweging bij Ronalds beslissing [ 4 ].
Bij vraag 5 wordt het belangrijk geacht de waarheid te
vertellen.
Sommige deelnemers zullen zeggen dat het verkeerd is
van Ronalds moeder Ronald erbij te betrekken [ 2 ] en dat
daardoor een te zware last op hem als kind wordt gelegd.
Ronald zou zich schuldig kunnen voelen als zijn onthulling zou resulteren in een scheiding. Zij zullen suggereren
dat Ronald kan helpen door een gesprek apart met zijn
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de praktijkoefeningen gehad hebben.
x Behandelaar neemt de verslagen in.
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[ 139 ]
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[ 140 ]

vader te hebben. Als Ronald zijn geheim aan zijn moeder
zou vertellen, bestaat de kans dat zijn vader hem een pak
slaag geeft. De deelnemers zullen echter niet te zwaar
tillen aan het drankgebruik van de vader (een biertje op
weg naar huis).

Individueel doelgedrag C
x Alle deelnemers kiezen een tweede individueel doelgedrag
(sociale activiteit) waarvoor ze een programma gaan opstellen.
Ze noteren deze keuze in hun werkmap (op het losse inlegvel
met de gekozen sociale vaardigheden).
Praktijkoefeningen
1 Maak een programma voor individueel doelgedrag C met
behulp van Eisen, activiteiten en waardering; maak een lijstje
van vijf situaties waarin je dit individuele doelgedrag wilt
toepassen en rangschik die vervolgens van gemakkelijk naar
moeilijk;
2 Oefen de tweede stap van je programma voor individueel
doelgedrag B;
3 Oefen de vierde stap van je programma voor individueel
doelgedrag A;
4 Beschrijf hoe je een moreel probleem waarmee je te maken
kreeg, hebt opgelost.
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan de bijeenkomst gehad heeft.

BIJEENKOMST

14

OEFENING

‘Je vader is weer eens laat’, zegt Ronalds moeder tegen
Ronald tijdens het avondeten. Ronald weet waarom: op weg
van zijn werk naar huis zag hij zijn vaders auto geparkeerd
staan voor een café. Ronalds moeder en vader hadden vaak
ruzie gemaakt over zijn vaders cafébezoek. Na de laatste
ruzie had zijn vader beloofd het nooit meer te doen. ‘Ik vraag
me af waarom je vader zo laat is’, zegt Ronalds moeder. ‘Denk
je dat ik hem kan vertrouwen en dat hij echt met drinken
gestopt is? Of denk je dat hij weer langs het café gegaan is?’
vraagt Ronalds moeder hem.
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H  RONALDS PROBLEEMSITUATIE

Wat zou Ronald kunnen zeggen of doen?

v1

Moet Ronald zijn vader dekken door tegen zijn moeder
te liegen?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v2

Was het juist van Ronalds moeder om Ronald bij
de kwestie te betrekken door hem een vraag over zijn vader
te stellen?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v3

[ 141 ]
Wat als Ronalds vader heel veel drinkt als hij een café
bezoekt en dan thuiskomt om vervolgens Ronalds moeder
en soms zelfs Ronald te slaan? Moet Ronald dan de
waarheid vertellen?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

Ga verder op de volgende bladzijde }
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OEFENING [VERVOLG]

v4

Wat is belangrijk voor Ronalds beslissing?
wat voor hemzelf het beste is | wat voor
zijn moeder het beste is | wat voor zijn vader
het beste is | wat voor het gezin het beste is  
[ omcirkel je antwoord ]

v5

Hoe belangrijk is het over het algemeen om de waarheid
te vertellen?
erg belangrijk | belangrijk | niet belangrijk
[ omcirkel je antwoord ]

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN

x

Maak een programma voor individueel doelgedrag C, door
de onderstaande vragen te beantwoorden:

Het individuele doelgedrag C waaraan ik ga werken x

De verdeling van de activiteit in stappen:
1 x
2 x
3 x

14
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VOORNAAM

4 x
Mijn einddoel, stap 5, is x
Op dit moment x
Mijn eerste stap is x

Hv2

Oefen de tweede stap van je programma voor
individueel doelgedrag B. Maak hiervan een verslag door
de onderstaande vragen te beantwoorden:

De tweede stap was x
Mijn eisen waren x
Om wie ging het? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

[ 143 ]
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PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x
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Waar was je? x
Wat zei  / deed je? x
Wat zei / deed die ander? x
Vergelijk de uitvoering met je eisen x

Ga door naar de derde stap of oefen de tweede stap
nog een keer x

Hv3

Oefen de vierde stap van je programma voor
individueel doelgedrag A. Maak hiervan een verslag door
de onderstaande vragen te beantwoorden:

De vierde stap was x
Mijn eisen waren x
[ 144 ]

Wat deed je? x
Vergelijk de uitvoering met je eisen x
Ga door naar de vijfde stap of oefen de vierde stap nog een keer x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Beschrijf hoe je een moreel probleem waarmee je
te maken kreeg, hebt opgelost.

Hoe zag de probleemsituatie eruit [ waar, wanneer, met wie ]? x

Tussen welke twee mogelijkheden moest je kiezen? x
1 x
en 2 x
Welke mogelijkheid heb je gekozen en waarom? x

14
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Hv4

x

Hoe heb je het probleem ten slotte opgelost? x

Was je achteraf wel  /niet tevreden over je oplossing en waarom? x

[ 145 ]
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Doelen
x Nagaan of stapsgewijs programma voor individueel
x
x
x
x
x
x

doelgedrag C is gemaakt;
Nagaan of tweede stap van programma voor individueel
doelgedrag B is uitgevoerd;
Nagaan of vierde stap van programma voor individueel
doelgedrag A is uitgevoerd;
Oefenen met eerste stap voor programma voor individueel
doelgedrag C;
Oefenen met Jans probleemsituatie;
Uitvoeren van programma’s voor individuele doelgedragingen A, B en C;
Leren oplossen van een eigen moreel probleem.
Voorbereiding

[ 146 ]

x Klaarleggen  /-zetten van flap-over, viltstiften en ballpoints.
x Opstellen van stoelen in een kring.
x Eventueel videoapparatuur in gereedheid brengen.

Agenda
0:00   uur Opening;
0:05
Bespreking praktijkoefeningen;
0:35
Oefening eerste stap van programma
voor individueel doelgedrag C;

BIJEENKOMST

Jans probleemsituatie;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.

x

x

x

x
x
x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen
van zijn stapsgewijze programma voor individueel doelgedrag C.
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
de tweede stap van zijn programma voor individueel doel
gedrag B.
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
de vierde stap van zijn programma voor individueel doelgedrag A.
Behandelaar vraagt één deelnemer of hij sociale vaardigheid 1, 2, 3, 4 of 5 heeft toegepast.
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan de
praktijkoefeningen gehad hebben.
Behandelaar neemt de verslagen in.

Oefening eerste stap van programma voor
individueel doelgedrag C
x Van één of twee deelnemers wordt de eerste stap van
hun programma voor individueel doelgedrag C geoefend in
een rollenspel.
Jans probleemsituatie
x Behandelaar vraagt alle deelnemers de tekst over Jans
probleemsituatie te lezen. Daarna worden eventuele vragen

15
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1.00
1.15
1.20
1.30

[ 147 ]

BIJEENKOMST
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module 3 moreel redeneren

hierover besproken en wordt één situatie in een rollenspel
geoefend. Behandelaar benadrukt dat het bij deze oefening
niet gaat om goede of foute reacties.

In Jans probleemsituatie gaat het niet om het leven van
anderen maar om het leven van Jans vriend. De meest
deelnemers zullen zeggen dat Jan de groepsleider moet
waarschuwen [ 1, 2, 4 en 5 ], dat regels tegen smokkelen
belangrijk zijn [ 6 ] en dat het heel belangrijk is om in leven
te blijven, ook als je dat zelf niet wilt [ 7 ]. Als antwoord op
vraag 8 worden vaak gezinsleden genoemd, en dan vooral
ouders. De meerderheid van de groepsleden vindt ook het
nemen van maatregelen tegen smokkelen erg belangrijk,
omdat sommige dingen gevaarlijk voor jezelf en anderen
kunnen zijn.
Enkele deelnemers zullen geneigd zijn Philip te steunen
met het argument dat Jan zich met zijn eigen zaken moet
bemoeien [ 4 ]. Deze groepsleden zullen ook stellen dat
leven niet erg belangrijk is [ 7 ]: ‘Het is je eigen leven en je
kan ermee doen wat je wilt.’

1
2
[ 148 ]
3
4
5

Praktijkoefeningen
Oefen de eerste stap van je programma voor individueel
doelgedrag C;
Oefen de derde stap van je programma voor individueel
doelgedrag B;
Oefen de vijfde stap van je programma voor individueel
doelgedrag A;
Beschrijf hoe je een moreel probleem waarmee je te maken
kreeg, hebt opgelost;
Beschrijf de komende week een situatie waarin je vaardigheid 1, 2, 3, 4 of 5 hebt toegepast;

BIJEENKOMST
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Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan
de bijeenkomst gehad heeft.

[ 149 ]
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OEFENING

H  JANS PROBLEEMSITUATIE
Jan en Philip delen een kamer in de gevangenis. Ze kunnen
steeds beter met elkaar overweg en zijn maatjes geworden.
Philip heeft bekend dat hij de laatste tijd tamelijk somber
is en erin geslaagd is wat scheermesjes te verzamelen. Jan
ziet waar Philip de scheermesjes bewaart. De groepsleider,
die van de scheermesjes gehoord heeft, doorzoekt de kamer
maar vindt niets. Dus vraagt de groepsleider aan Jan waar de
scheermesjes opgeborgen zijn.
Wat zou Jan kunnen zeggen of doen?

v1

Moet Jan Philip dekken en zeggen dat hij niets weet
van scheermesjes?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v2

Wat als Philip Jan verteld heeft dat hij van plan is
die nacht zijn polsen door te snijden met de scheermesjes?
Zou Jan het dan moeten vertellen?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v3

Zou Philip het gevoel hebben dat Jan om hem zou
geven als Jan het zou vertellen?

[ 150 ]
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v4

Wat als Jan en Philip niet goed met elkaar over weg
kunnen en geen vrienden zijn? Wat als Philip een echte
lastpost geweest is? Zou Jan het dan moeten vertellen?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

OEFENING [VERVOLG]
Wat als Jan niet de kamergenoot van Philip is, maar wel
weet heeft van scheermesjes en ook weet waar die zijn?
De groepsleider vermoedt dat Jan iets weet en vraagt hem
naar de scheermesjes. Zou Jan het dan moeten vertellen?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v6

Hoe streng moet een gevangenis optreden tegen
smokkelwaar?
erg streng | streng | niet streng
[ omcirkel je antwoord ]

v7
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v5

15

Hoe belangrijk is het te leven zelfs als je dat niet wilt?
erg belangrijk | belangrijk | niet belangrijk
[ omcirkel je antwoord ]

[ 151 ]
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15

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Oefen de eerste stap van je programma voor
individueel doelgedrag C. Maak hiervan een verslag
door de onderstaande vragen te beantwoorden:

De eerste stap was x
Mijn eisen waren x
Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  /  deed je? x
Wat zei  / deed die ander? x
Vergelijk de uitvoering met je eisen x

Ga door naar de tweede stap of oefen de eerste stap
nog een keer x

[ 152 ]

Hv2

Oefen de derde stap van je programma voor
individueel doelgedrag B. Maak hiervan een verslag
door de onderstaande vragen te beantwoorden:

De derde stap was x
Mijn eisen waren x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

Waar was je? x
Wat zei  /  deed je? x
Wat zei  / deed die ander? x
Vergelijk de uitvoering met je eisen x

Ga door naar de vierde stap of oefen de derde stap
nog een keer x

Hv3
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Om wie ging het? x

15

Oefen de vijfde stap van je programma voor
individueel doelgedrag A. Maak hiervan een verslag
door de onderstaande vragen te beantwoorden:

De vijfde stap was x
Mijn eisen waren x
[ 153 ]

Wat deed je? x
Vergelijk de uitvoering met je eisen x

Oefen eventueel de vijfde stap nog een keer x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

module 3 moreel redeneren

15

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Hv4

x

Beschrijf hoe je een moreel probleem waarmee je
te maken kreeg, hebt opgelost.

Hoe zag de probleemsituatie eruit [ waar, wanneer, met wie ]? x

Tussen welke twee mogelijkheden moest je kiezen? x
1 x
en 2 x
Welke mogelijkheid heb je gekozen en waarom? x

Hoe heb je het probleem ten slotte opgelost? x

Was je achteraf wel  /niet tevreden over je oplossing en waarom? x

[ 154 ]

Hv5

Beschrijf de komende week een situatie waarin je
vaardigheid 1, 2, 3, 4 of 5 hebt toegepast, door de onderstaande vragen te beantwoorden:

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Welke dag was dat? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Wat zei / deed die ander? x
Wat deed je goed? x

Wat zou je nog kunnen verbeteren? x

15
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Wat zei  / deed je? x

x

[ 155 ]

Ö

[EERSTE TERUGKOMBIJEENKOMST]

Doelen
x Nagaan of vijfde stap van programma voor individueel

doelgedrag A is uitgevoerd;
x Nagaan of derde stap van programma voor individueel
x
x
x
x

doelgedrag B is uitgevoerd;
Nagaan of eerste stap van programma voor individueel
doelgedrag C is uitgevoerd;
Nagaan hoe een eigen moreel probleem is opgelost;
Uitvoeren van programma’s voor individuele doelgedragingen A, B en C;
Leren oplossen van een eigen moreel probleem.

module 4 terugkombijeenkomsten

MODULE 4
TERUGKOMBIJEENKOMSTEN
BIJEENKOMST 16

Voorbereiding
x Klaarleggen   /-zetten van flap-over, viltstiften en ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring;
x Eventueel videoapparatuur in gereedheid brengen.

Agenda
0:00   uur
0:05
0:35
1:15

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
André’s probleemsituatie;
Opgave praktijkoefeningen;

[ 157 ]
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16

1:20
1:30

Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.

x
x
x
x
x
x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van de
vijfde stap van zijn programma voor individueel doelgedrag A.
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van de
derde stap van zijn programma voor individueel doelgedrag B.
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van de
eerste stap van zijn programma voor individueel doelgedrag C.
Behandelaar vraagt één deelnemer hoe hij een moreel
probleem waarmee hij werd geconfronteerd, heeft opgelost.
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan de
praktijkoefeningen gehad hebben.
Behandelaar neemt de verslagen in.

André’s probleemsituatie  
x Behandelaar vraagt alle deelnemers André’s probleem
situatie te lezen. Daarna worden vragen hierover besproken
en wordt één situatie in een rollenspel geoefend. Behandelaar
benadrukt dat het bij deze oefening niet gaat om goede of
foute reacties.
[ 158 ]
Bij André’s probleemsituatie gaat het weer om de druk
van leeftijdgenoten. De meeste deelnemers zullen vinden
dat André niet moet toestaan dat Ed zijn antwoorden
overschrijft [ 1 tot en met 3 en 6 ], dat de leraar niet kan
toestaan dat er wordt gespiekt [ 4 ], dat het niet mogelijk is
een goede relatie te hebben met iemand die je bedriegt [ 5 ],

BIJEENKOMST

Praktijkoefeningen
1 Oefen de tweede en derde stap van je programma voor
individueel doelgedrag C;
2 Oefen de vierde en vijfde stap van je programma voor
individueel doelgedrag B;
3 Beschrijf hoe je een moreel probleem waarmee je te maken
kreeg, hebt opgelost.

16
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dat het erg belangrijk is niet te bedriegen [ 7 ] en dat leraren
bedriegers moeten straffen [ 8 ].
Groepsleden met afwijkende standpunten als ‘er is niets
mis mee een vriend te helpen’ (minimaliseren  / mislabelen) en ‘het is de schuld van de leraar want die verlaat het
lokaal’ (schuld geven aan anderen) zullen door de anderen
gecorrigeerd worden.

Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan de bijeen-

komst gehad heeft.

[ 159 ]

BIJEENKOMST

module 4 terugkombijeenkomsten

16

OEFENING

H  ANDRÉ ’S PROBLEEMSITUATIE

2

André is bezig met het maken van een examen. Plotseling
zegt de leraar: ‘Ik ben even weg voor een paar minuten.’
Nadat de leraar is vertrokken, fluistert Ed, André’s vriend,
tegen hem: ‘Laat me je antwoorden eens zien, André.’

Wat zou André kunnen zeggen of doen?

v1

Moet André Ed zijn antwoorden laten overschrijven?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v2

Wat als Ed fluistert dat spieken niet erg is en dat hij
een heleboel mensen kent die het altijd doen? Moet André
dan Ed laten spieken?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v3

Wat als André weet dat Ed zal zakken omdat hij niet
studeert? Moet André dan Ed laten spieken?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

[ 160 ]

v4

Wat als jij de leraar was? Zou jij dan willen dat André
Ed laat spieken?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v5

Is het mogelijk een goede vriendschap te hebben met
iemand die vaak spiekt?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

OEFENING [VERVOLG]
Laten we de situatie een beetje veranderen. Wat als André
Ed nauwelijks kent? Moet André dan Ed laten spieken?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

v7

Hoe belangrijk is het in het algemeen om niet te bedriegen?
erg belangrijk | belangrijk | niet belangrijk
[ omcirkel je antwoord ]

v8

Is het juist dat leraren bedriegers straffen?
ja | nee | geen mening  [ omcirkel je antwoord ]

module 4 terugkombijeenkomsten

v6

16

[ 161 ]
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PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Oefen de vierde stap van je programma voor
individueel doelgedrag B. Maak hiervan een verslag
door de onderstaande vragen te beantwoorden:

De vierde stap was x
Mijn eisen waren x
Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed je? x
Wat zei  / deed die ander? x
Vergelijk de uitvoering met je eisen x

Ga door naar de vijfde stap of oefen de vierde stap nog een keer x

[ 162 ]

Oefen de vijfde stap van je programma voor
individueel doelgedrag B. Maak hiervan een verslag
door de onderstaande vragen te beantwoorden:
De vijfde stap was x
Mijn eisen waren x
Om wie ging het? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

Wat zei  / deed je? x
Wat zei  / deed die ander? x
Vergelijk de uitvoering met je eisen x

Oefen eventueel de vijfde stap nog een keer x

Hv2
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Waar was je? x

16

Oefen de tweede stap van je programma voor
individueel doelgedrag C. Maak hiervan een verslag
door de onderstaande vragen te beantwoorden:

De tweede stap was x
Mijn eisen waren x
Om wie ging het? x
Waar was je? x
[ 163 ]

Wat zei  / deed je? x

Wat zei  / deed die ander? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST
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PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

Vergelijk de uitvoering met je eisen x

Ga door naar de derde stap of oefen de tweede stap
nog een keer x

Oefen de derde stap van je programma voor
individueel doelgedrag C. Maak hiervan een verslag
door de onderstaande vragen te beantwoorden:

De derde stap was x
Mijn eisen waren x
Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed je? x

[ 164 ]

Wat zei  / deed die ander? x
Vergelijk de uitvoering met je eisen x

Ga door naar de vierde stap of oefen de derde stap nog een keer x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Beschrijf hoe je een moreel probleem waarmee
je te maken kreeg, hebt opgelost.

Hoe zag de probleemsituatie eruit [ waar, wanneer, met wie ]? x

Tussen welke twee mogelijkheden moest je kiezen? x
1 x
en 2 x
Welke mogelijkheid heb je gekozen en waarom? x

16
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Hv3

x

Hoe heb je het probleem ten slotte opgelost? x

Was je achteraf wel  /niet tevreden over je oplossing en waarom? x

[ 165 ]
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Ö
MODULE 4
TERUGKOMBIJEENKOMSTEN
BIJEENKOMST 17
[TWEEDE TERUGKOMBIJEENKOMST]

Doelen
x Nagaan of vierde en vijfde stap van programma voor

individueel doelgedrag B is uitgevoerd;
x Nagaan of tweede en derde stap van programma voor
individueel doelgedrag C is uitgevoerd;
x Nagaan hoe een eigen moreel probleem is opgelost;
x Evalueren van de therapie.
Voorbereiding
x Klaarleggen  /-zetten van flap-over, viltstiften en ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring.

Agenda

[ 166 ]

0:00   uur
0.05
0.35
1.30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Evaluatie van Held zonder geweld;
Sluiting.

Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.

BIJEENKOMST

x

x
x
x

Evaluatie van Held zonder geweld
x Behandelaar evalueert Held zonder geweld aan de hand van
beoordelingen op de evaluatieschaal. Daartoe worden eerst per
item de scores van alle deelnemers geïnventariseerd, waarna
deze hun scores toelichten. Behandelaar zorgt ervoor dat de
deelnemers elkaar positieve feedback geven.

17
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x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
de vierde of vijfde stap van zijn programma voor individueel
doelgedrag B.
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
de tweede of derde stap van zijn programma voor individueel
doelgedrag C.
Behandelaar vraagt één deelnemer hoe hij een moreel
probleem waarmee hij werd geconfronteerd, heeft opgelost.
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan de
praktijkoefeningen gehad hebben.
Behandelaar neemt de verslagen en het schema in.

[ 167 ]
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H  EVALUATIESCHAAL

module 4 terugkombijeenkomsten

1 = helemaal niet van toepassing  5 = in sterke mate van toepassing

1

Ik heb actief meegedaan aan Held
zonder geweld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

2

Ik heb veel geleerd door zelf te oefenen

1  2  3  4  5

3

Ik heb geleerd beter te letten op wat
anderen zeggen en doen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik heb geleerd me rustiger te gedragen
en op een bevredigender manier met
anderen om te gaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik heb nu beter door wat het effect
van mijn gedrag is op korte en op lange
termijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik heb geleerd mijn doelen te bereiken
zonder anderen schade te doen. . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik begrijp nu beter dat het soms 
nadelig voor jezelf kan zijn om je eigen
belang voorop te stellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik heb geleerd dat je niet iedereen
even hard mag beoordelen. . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik heb beter in de gaten welke
schade je met agressief gedrag bij
anderen aanricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik weet nu dat je in de omgang met
anderen niet altijd je zin kan krijgen. . . . . 

1  2  3  4  5

4

5

6

7

8
[ 168 ]
9

10

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

17

12

13

14

15

16

17

Ik heb geleerd programma’s te maken
om zelfstandig te oefenen op sociale
vaardigheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik heb het idee dat ik zelfstandig
kan verder werken aan wat ik op de
behandeling geleerd heb. . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik vind de informatie die ik gekregen heb
duidelijk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik heb aan het begin genoeg informatie
gekregen over wat er in Held zonder
geweld zou gaan gebeuren. . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik vind dat de dingen die in de therapie
zijn geoefend goed passen bij de
problemen die ik heb (en had) bij het
omgaan met anderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik vind dat we op de bijeenkomsten
genoeg tijd hadden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik vind dat er voldoende geoefend is. . . . . 

1  2  3  4  5

module 4 terugkombijeenkomsten

11

[ 169 ]
18

Ik heb er veel aan gehad dat ik voor
mijzelf een gedrag kon kiezen om
speciaal op te oefenen ( individueel
doelgedrag ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5
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Ö
MODULE 4
TERUGKOMBIJEENKOMSTEN
BIJEENKOMST 18
[DERDE TERUGKOMBIJEENKOMST]

Doelen
x Evalueren van Held zonder geweld.

Voorbereiding
x Klaarleggen  /-zetten van flap-over, viltstiften en ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring.

Agenda
0:00 uur
0:05
1:00
1:25
1:30

Opening;
Evaluatie van Held zonder geweld;
Bespreking van verslag aan verwijzer;
Uitreiking van certificaat;
Sluiting.

[ 170 ]
Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.

BIJEENKOMST

Verslag aan verwijzer
x Behandelaars delen de verslagen aan de verwijzer uit.
Alle deelnemers krijgen elkaars verslag te lezen en worden
uitgenodigd elkaar en de behandelaars feedback te geven.
Ten slotte worden er afspraken gemaakt over aanpassingen
van de tekst.
Uitreiking van certifcaat
x Tot slot krijgen alle deelnemers een certificaat uitgereikt

als bewijs van deelname.

18
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Evaluatie van Held zonder geweld
x Behandelaar evalueert Held zonder geweld aan de hand van
beoordelingen op de evaluatieschaal. Daartoe worden eerst per
item de scores van alle deelnemers geïnventariseerd, waarna
zij hun scores toelichten. Behandelaar zorgt ervoor dat de deelnemers elkaar positieve feedback geven.

[ 171 ]
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18

H  EVALUATIESCHAAL
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1 = ik ben nog aan het begin  5 = ik heb mijn einddoel bereikt

1

2

3

4

5

6

[ 172 ]

7

8

Ik heb nog steeds voordeel van de
situaties die ik in Held zonder geweld
geoefend heb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik heb het idee dat ik zelfstandig
verder kan uitwerken wat ik in Held
zonder geweld geleerd heb . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik kan zelf een programma opstellen
voor sociale vaardigheden die ik nog
wil oefenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik vertoon nu minder agressief gedrag
dan aan het eind van de wekelijkse
zittingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik heb nu beter in de gaten hoe
mensen in mijn omgeving problemen bij
het omgaan met anderen oplossen . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik pas nog steeds de oefeningen toe
die ik tijdens Held zonder geweld geleerd
heb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik heb minder snel vooroordelen over
anderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik weet beter hoe ik met anderen moet
omgaan en hoe ik mijn doel moet
bereiken, terwijl ik toch rustiger ben. . . . . 

1  2  3  4  5

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST
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10

Als ik te hoge eisen aan mezelf stel,
kan ik die aanpassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

In een sociale situatie vraag ik
me van tevoren vaker af wat ik wil
bereiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

module 4 terugkombijeenkomsten

9
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DEEL III
BIJLAGEN
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3

1 Wat is observeren?

bijlage 1  observeren

BIJLAGE 1
OBSERVEREN

Dit onderdeel van de therapie gaat over de omgang met andere
mensen. Eerst besteden we aandacht aan wat jezelf doet en zegt,
daarna aan wat anderen doen en zeggen. Om goed te kunnen
reageren, is het belangrijk goed naar je eigen gedrag en dat van
anderen te kijken. We noemen dit ‘observeren’.

Observeren is wat je ziet en hoort

Iemand die naar deze tekening kijkt,
kan zeggen dat het mannetje blij is.
Wat hij echt ziet, is een verzameling
lijntjes en balletjes. Iemand die zegt ‘Het
is een blij mannetje’, die ‘interpreteert’
eigenlijk. Dat wil zeggen dat hij niet
beschrijft wat hij echt in deze tekening
ziet, maar wat hij dénkt dat hij ziet.

Interpreteren is wat je dénkt dat je ziet en hoort
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Een aantal voorbeelden van observaties en interpretaties:

[ 178 ]

Observaties

Interpretaties

Jan heeft de hele tijd niets
gezegd

Jan zit te piekeren

Patrick zei geen woord
tegen zijn baas

Patrick is boos op
zijn baas

Mohammed loopt fluitend
door het huis

Mohammed is vrolijk

Ellen slaat haar kind
vaak

Ellen is een slechte
moeder

Chantal huilde bij
de tandarts

Chantal is een aanstelster

Fatima wiebelt met
haar been

Fatima is gespannen

Je zult misschien zeggen: ‘Als Patrick boos is, dan kan je dat toch
aan z’n gezicht zien?’ Maar eigenlijk weet je niet zeker of hij boos
is. Misschien is hij wel bang voor zijn baas. Wat je wél ziet, is dat
hij geen woord zegt (observaties).
Dus: je kunt niet zien dat Patrick boos is. Als je zegt dat hij boos is,
dan gaat het om wat je denkt dat zijn gedrag betekent, dus wat
je denkt dat je ziet en hoort (interpretatie). Een nadeel van interpretaties is dat er vaak verschillende tegelijk mogelijk zijn. In het
geval van Patrick betekent dat dus dat hij boos is óf bang is.

2 Observeren in situaties waarbij jezelf
betrokken bent
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In situaties waarin je je onzeker, boos, bang of teleurgesteld voelt,
is het vaak nóg moeilijker om goed te observeren. Laten we nu
eens kijken wat Wesley, die net op een feest geweest is, zegt:
‘Moet je nu eens horen. Ik was op de verjaardag van mijn zwager
en niemand zag me staan’. Het is duidelijk dat Wesley niet letterlijk vertelt wat hij daar gehoord of gezien heeft. Het is onwaarschijnlijk dat niemand hem zag staan. Wesley interpreteert dus.
Wat gebeurde er precies? ‘Nou ik kreeg me daar de pest in. Ik
kwam binnen en feliciteerde m’n zwager. Toen zag ik dat er zo’n
twintig mensen in de kamer zaten of stonden, die met elkaar
praatten. Niemand keek op toen ik binnenkwam en niemand
kwam naar mij toe. Ik voelde me vreselijk opgelaten. Na vijf minuten ben ik weggegaan zonder gedag te zeggen.’
Dit is een beschrijving van wat Wesley op de verjaardag gehoord
en gezien heeft. Daarnaast staan er uitspraken in als ‘Ik kreeg
de pest in’ en ‘Ik voelde me vreselijk opgelaten’. Deze laten zien
hoe Wesley zich toen voelde. Ook je eigen gevoelens vallen onder
observaties.

Onder observaties verstaan wij wat je ziet,
hoort én zelf voelt.

Enkele voorbeelden van observaties die te maken hebben
met wat je zelf voelt:
x
x
x
x

‘Ik voelde mij tijdens dat examen onzeker.’
‘Ik ben misselijk.’
‘Gisteravond was ik boos op mijn vader.’
‘Dat geschreeuw van de kinderen irriteert mij op dit moment.’
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In bovenstaande voorbeelden wordt het gevoel benoemd.
Er wordt duidelijk gezegd dat het om mijn gevoel gaat en ook
wanneer het was.
In het volgende voorbeeld beschrijft Marcel wat hij tijdens het
boodschappen doen, heeft meegemaakt. Marcels uitspraken zijn
zowel observaties als interpretaties. Alleen de observaties zijn
schuin gedrukt: ‘In de winkel was het weer raak. De mevrouw
achter mij duwde haar karretje tegen mij aan. Daar kan ik niet
tegen. Ik werd nijdig. Ik raakte de man die voor mij stond. Die
draaide zich om en vroeg: ‘Heb je haast?’ Ik werd link, kreeg het
warm en ben de winkel uitgestapt. De andere winkels waren al
gesloten. Deze dingen overkomen mij nu altijd. Daar word je toch
niet goed van?’

3 Oefeningen
Oefen nu zelf in het herkennen van observaties door ze te
onderstrepen.

1 Ik zag het alweer. Nooit leert ze het, dat mens. Altijd staat alles
weer door elkaar in het vak. Ik liep naar haar toe. Ze keek niet
op en ging door met haar werk. Ik tikte haar op de schouder en
zei ‘goedendag’. Ze keek nog steeds niet op en toen ik het nog
een keer harder zei, vroeg ze: ‘Wat is er?’ Ik werd meer en meer
[ 180 ]

geïrriteerd. Ik wees naar de spullen in het vak en zei dat ik niet
kon vinden wat ik hebben moest. Ze antwoordde dat ze het vak
wel opnieuw zou inrichten. Je kunt ook nooit van haar op aan.

2 Gisteren kwam ik mijn buurmeisje op straat tegen. Dat gaat
altijd mis. Ze kijkt altijd straal langs mij heen. Ik dacht: even

proberen of ze toch wil kijken. Ik zei: ‘Hoi’. Zij keek op en toen
keek ze meteen weer de andere kant op. Ik ben niet interessant

3 Altijd hetzelfde. Voor je het weet zit je weer tegen een berg
werk op te kijken. Hij wil me blijkbaar jennen. Hij komt naar me
toe en vraagt of ik even tijd heb voor een spoedklus. Bedoelt hij
natuurlijk dat ik er uitvlieg als ik het niet doe. Want hij vindt
toch al dat ik te langzaam werk. Dat merk je zo aan hem.
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genoeg voor haar.

4 Niemand geeft om mij. Gisteren kreeg ik een brief van mijn
moeder, waarin ze niets anders schreef dan: ‘Eet je wel
genoeg?’, ‘Studeer je wel genoeg?’, ‘Heb je je tante al een
bedankbriefje geschreven?’ Niets leuks. Alsof er niets anders
op de wereld is. Ik heb nu al veertien dagen iedere avond
alleen op mijn kamer gezeten, en nu moet je niet denken dat
ook maar iemand eraan denkt om bij mij op bezoek te komen.
In ieder geval heb ik die veertien dagen niemand gezien.
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BIJLAGE 2
WOEDE BEHEERSEN
Inleiding
Hieronder vertellen we je hoe woede kan leiden tot onaangepast
(agressief  ), maar ook tot aangepast (assertief   ) gedrag. Woede is
een gevoel. Je bent woedend op iemand, omdat niet gebeurt wat
je graag zou willen, omdat je vindt dat je onrecht is aangedaan
of omdat je meent dat die ander je beledigd heeft. Woede is een
erg sterk gevoel; boosheid, ergernis of irritatie zijn minder sterk.
Als je je woede zo onder controle kan krijgen dat je aangepast
reageert, bereik je vaker je doel en voel je je minder opgefokt.
Om het verband tussen woede en (on)aangepast gedrag duidelijk te maken, maken we gebruik van de vijf G’s: Gebeurtenis,
Gedachten, Gevoelens, Gedrag, Gevolgen. We spreken van de
gedragsketen. In onderstaande keten is aan de vijf G’s nog ‘Spanning’ toegevoegd. De volledige gedragsketen is als volgt:
Gebeurtenis  ›  Gedachten  ›  Spanning  › Gevoelens  
›  Gedrag  ›  Gevolgen
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1 Gedrag
Agressief gedrag is gedrag waarmee je voor jezelf opkomt ten
koste van anderen. Het directe resultaat is vaak positief, maar op
de lange duur kom je in moeilijkheden. Je roept ergernis op bij

Bij assertief gedrag handel je in je eigen belang zonder anderen in hun rechten aan te tasten. Assertief gedrag is aangepast
gedrag. Voor het omgaan met elkaar gelden in onze maatschappij
bepaalde normen en waarden.
Normen en waarden zijn maatschappelijke regels die ervoor
zorgen dat mensen prettig, beleefd en fatsoenlijk met elkaar
omgaan. We spreken van assertief gedrag als je rekening houdt
met die waarden en normen, zelfs als je opkomt voor jezelf.
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anderen of komt, in het ergste geval, in aanraking met justitie.
We noemen agressief gedrag dan ook ‘onaangepast gedrag’.
Beter is om op een assertieve manier voor jezelf op te komen.

2 Gebeurtenis
Gevoelens als woede hebben meestal te maken met wat een
ander zegt of doet. We spreken van een gebeurtenis als het
gedrag van een ander aanleiding kan geven om je geïrriteerd,
boos of woedend te voelen. En deze gevoelens kunnen er weer
voor zorgen dat je je agressief gaat gedragen bijvoorbeeld door
te schelden, dreigen of slaan.
Om je aangepast te kunnen gedragen, is het belangrijk dat je
begrijpt wat er precies gebeurt: ‘Wat doet of zegt die ander?’. Bij
een gebeurtenis kan je het beste eerst goed observeren wat je
hoort of ziet en wat je zelf voelt. We noemen dit ‘observaties’.
Gedragsketen gebeurtenis  › gedrag
Voorbeeld Wesley heeft net koffie gezet, maar de bus met
koffie staat nog op het aanrecht. Maar Nancy wil de afwas
doen. Nancy zegt tegen Wesley op boze toon: ‘Kun je die koffie
niet meteen in de kast opbergen? Dan kan ik tenminste de
afwas doen.’
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Voorbeeld gedragsketen Bus met koffie staat op
aanrecht  › Nancy scheldt Wesley uit.
Alternatieve gedragsketen Bus met koffie staat op
aanrecht  › Nancy vraagt Wesley de koffie op te bergen.

3 Gedachten
Observaties worden gevolgd door gedachten (interpretaties). In
‘Observeren’ heb je kunnen lezen dat het belangrijk is een onderscheid te maken tussen wat je observeert (gebeurtenis) en de
interpretaties die je maakt (gedachten). Bij interpretaties gaat het
om gedachten die je hebt over de gebeurtenis. Zulke gedachten
kunnen zijn: ‘Zij heeft het op mij voorzien’ of ‘Hij is weer vergeetachtig’.
Gedragsketen gebeurtenis  › gedachten  › gedrag
Voorbeeld Daphne is om zeven uur ’s avonds nog niet thuis,
terwijl ze altijd om half zes stopt met werken. Dennis kijkt op
de klok en denkt: ‘Ze gaat vreemd’. Zodra Daphne thuiskomt,
scheldt Dennis haar uit.
Voorbeeld gedragsketen Daphne is om zeven uur nog niet
thuis  › Dennis denkt: ‘Ze gaat vreemd’  › Dennis scheldt
Daphne bij thuiskomst uit.
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Alternatieve gedragsketen Daphne is om zeven uur nog niet
thuis  › Dennis denkt: ‘Die loopt niet in zeven sloten tegelijk,
ik hoor zo wel wat er aan de hand was’  › Dennis ontspant
zich  › Dennis vraagt Daphne als ze weer thuis is of ze voortaan wil bellen als ze later thuiskomt.

4 Spanning

Gedragsketen gebeurtenis  › gedachten  › spanning  
› gedrag
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Als mensen gedrag van iemand als een bedreiging opvatten,
worden ze meestal niet meteen boos of woedend. Het duurt even
voordat ze precies in de gaten hebben wat er gebeurt. Wel merken
ze direct dat hun lichamelijke spanning toeneemt. Die spanning
kan verschillende vormen hebben: snellere hartslag, transpireren,
spieren spannen, trillen, rood worden en dergelijke. Een toename
in lichamelijke spanning is volkomen normaal in sociale situaties
waarin naar onze mening iets vervelends gebeurt.

Voorbeeld Patrick loopt in de gang met een tas vol boodschappen. Voor hem uit loopt Marian. Marian houdt de deur niet
voor Patrick open. Patrick denkt ‘Wat een trut’ en raakt helemaal opgefokt. De eerstvolgende keer houdt Patrick de deur
voor Marian niet open.
Voorbeeld gedragsketen Marian houdt de deur niet open
voor Patrick  › Patrick denkt: ‘Wat een trut’  › Patrick raakt
opgefokt  › Patrick gooit de eerstvolgende keer de deur voor
de neus van Marian dicht.
Alternatieve gedragsketen Marian houdt de deur niet open
voor Patrick  › Patrick denkt: ‘Die is er met haar gedachten
niet bij’  › Patrick ontspant zich  › Patrick zegt er wat van dat
Marian de deur niet voor hem heeft opengehouden en vraagt
haar de volgende keer rekening met hem te houden.
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5 Gevoelens
Gedrag wordt ook bepaald door de gevoelens die daaraan voorafgaan. Negatieve gevoelens kunnen leiden tot onaangepast
gedrag: neerslachtigheid tot dadenloosheid, woede tot agressie,
argwaan tot sociaal isolement. Negatieve gevoelens zijn overigens niet altijd verkeerd: bij overlijden hoort verdriet en bij bedrog
hoort verbittering. Deze gevoelens zijn als het goed is tijdelijk.
Gedragsketen gebeurtenis  › gedachten  › spanning  
› gevoelens  › gedrag
Voorbeeld Gerard staat in een bakkerij op zijn beurt te wachten. Na hem komt een vrouw binnen die direct de verkoopster
aanspreekt en een brood bestelt. De verkoopster durft hier
niets van te zeggen, want zij lijkt de vrouw goed te kennen.
Gerard denkt: ‘Wat een onbeschoft mens, kennissen mogen
hier voor.’ Hij krijgt het helemaal warm. Gerard voelt zich volledig uit het veld geslagen en loopt kwaad de winkel uit.
Voorbeeld gedragsketen vrouw dringt voor in bakkerij  
› Gerard denkt: ‘ Wat een onbeschoft mens, kennissen mogen
hier voor’  › Gerard krijgt het warm  › Gerard voelt zich genegeerd en kwaad  › Gerard loopt de winkel uit.
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Alternatieve gedragsketen vrouw gaat voor haar beurt  ›
Gerard denkt: ‘Die heeft mij niet in de gaten’  › Gerard
ontspant zich  › Gerard voelt zich tamelijk rustig  › Gerard
zegt dat hij eerst aan de beurt is.

6 Gevolgen

Agressief gedrag heeft vrijwel altijd direct positieve gevolgen. Je
krijgt meteen je zin, de ander druipt af of bindt in. Je hebt wraak
kunnen nemen, je prestige in de groep wordt groter en dergelijke. De gevolgen op de langere termijn zijn op het moment zelf
nauwelijks zichtbaar. Pas na enige tijd bestaat de kans dat die
ander zijn vrienden mobiliseert en het je op zijn beurt betaald zet.
In het ergste geval kom je in aanraking met justitie. Vaak duurt
het maanden voordat je veroordeeld wordt en nog weer langer
als je een straf moet uitzitten. Op de langere termijn is agressief
gedrag áltijd nadelig voor alle betrokkenen. Agressie leidt vaak tot
nog sterkere agressie, tot maatschappelijk isolement en tot criminaliteit.
Gedragsketen gebeurtenis  › gedachten  › spanning  
› gevoelens  › gedrag  › gevolgen
Voorbeeld Dwight staat bij de supermarkt in een rij voor de
kassa. De vrouw voor hem vraagt na het afrekenen aan de
caissière hoe het met haar kinderen gaat. Dwight denkt: ‘Zo
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Gedrag wordt vooral bepaald door de gevolgen die het heeft. Het
is daarbij belangrijk een onderscheid te maken tussen [ a ] gevol
gen direct na afloop en [ b] gevolgen na enige tijd. Sommige gedragingen leveren direct een positief resultaat op, maar hebben
pas later negatieve gevolgen. Zo kan lekker eten leiden tot te dik
worden. Bij weer andere gedragingen is het gevolg meteen daarna
negatief, maar het resultaat na maanden of jaren positief. Naar
school gaan betekent dat je niet de hele dag met je vrienden kan
optrekken. Het betekent wel dat je op een gegeven moment een
diploma hebt en een vervolgopleiding kunt volgen. Het maken van
een keuze is niet altijd even eenvoudig. Dit komt onder andere
omdat je van een direct gevolg zekerder kunt zijn dan van een
gevolg op lange termijn. Veel mensen vinden het dan ook moeilijk
verder te kijken dan hun neus lang is.
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sta ik hier morgen nog’ en wordt gespannen. Hij ergert zich en
zegt tegen de vrouwen: ‘Kunnen jullie niet opschieten. Ik heb
wel wat anders te doen dan naar jullie praatjes te luisteren.’
De caissière schrikt en zegt: ‘Ik zal u meteen helpen.’ Dwight
wordt direct geholpen, maar voelt zich later onprettig want hij
had helemaal geen haast.
Gedragsketen voorbeeld vrouw gaat staan praten
met caissière  › Dwight denkt: ‘Zo sta ik hier morgen
nog’  › Dwight wordt gespannen  › Dwight ergert zich en
maakt een boze opmerking tegen de caissière  › Dwight wordt
meteen geholpen, maar voelt zich later onprettig.
Alternatieve gedragsketen vrouw gaat staan praten
met caissière  › Dwight denkt: ‘Ik heb wel wat tijd, als het
maar niet te lang duurt’  › Dwight ontspant zich en blijft
rustig  › Dwight zegt tegen de vrouwen: ‘Willen jullie het niet
te lang maken?’  › Dwight voelt zich prettig omdat de vrouwen hem vriendelijk aankijken en rekening met hem houden.

4

Je neemt je voor aan iets nieuws te beginnen of om iets wat
je nu al doet verder te verbeteren. Maar na een paar keer o
 efenen,
houd je er al mee op. Je baalt ervan en geeft de activiteit de
schuld. Wat ging er nou eigenlijk mis? Hieronder vind je op die
vraag een antwoord.

1 Hoe kan je tevreden zijn met wat je doet?
Of je met een bepaalde activiteit doorgaat hangt af van wat
je ermee bereikt, dus van de gevolgen. Bereik je er een positief
resultaat mee (bijvoorbeeld een goed gevoel), dan ga je er mee
door. Bij een negatief resultaat (bijvoorbeeld een gevoel van
teleurstelling) hou je er mee op. Als jijzelf of anderen tevreden
zijn over wat je doet, ga je eerder door dan als jij of anderen er
ontevreden over zijn.
Tevredenheid heeft te maken met de eisen die je aan jezelf stelt
én met het resultaat. Zo ben je:
x ontevreden, als het resultaat minder is dan je eis;
x tevreden, als het resultaat gelijk is aan je eis;
x tevreden, als het resultaat beter is dan je eis.

Mensen doen een bepaalde activiteit vaker en beter als ze na
afloop tevreden zijn over het resultaat. Maar we stellen vaak te
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BIJLAGE 3
EISEN, ACTIVITEITEN
EN WAARDERING
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hoge eisen aan onszelf als we ergens aan beginnen. Als je gemiddeld twintig sigaretten per dag rookt en je neemt je voor om
in het vervolg niet meer te roken, kom je geheid van een koude
kermis thuis. Zelfs al zou je vijftien sigaretten minder roken, dan
nóg heb je niet voldaan aan wat je wilde bereiken (namelijk geen
enkele sigaret meer roken). Dan heb je dus gefaald.

2 Wat je tegen jezelf zegt (‘zelfuitspraken’)
Tevredenheid of ontevredenheid gaat vaak samen met wat je
tegen jezelf zegt. Als je ontevreden bent over het resultaat van
een activiteit, doe je negatieve zelfuitspraken over jezelf. Enkele
voorbeelden van zo’n negatieve zelfuitspraak zijn:
x ‘Ik kan niet ophouden met roken’ (of drinken,

gokken, enzovoort ).
x ‘Ik begrijp niets van wat mijn leraar zegt.’
x ‘Op mijn werk maak ik altijd fouten.’
Negatieve zelfuitspraken zijn vaak overdreven. Zo is de uitspraak:
‘op mijn werk maak ik altijd fouten’ beslist niet waar, omdat
er altijd werkzaamheden zullen zijn die je wél goed doet. Over
dreven zelfuitspraken kun je vaak herkennen aan het gebruik van
woorden als ‘nooit’, ‘alles’, ‘iedereen’, ‘allang’ en ‘altijd’. Een paar
voorbeelden daarvan zijn:
x ‘Ik had allang een goede baan kunnen hebben, als ik
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maar had doorgezet.’
x ‘Waarom kan ik nou nooit eens gemakkelijk meedoen?’
x ‘Iedereen heeft een hekel aan mij.’
x ‘Het lukt me maar niet.’
Negatieve zelfuitspraken leiden ertoe dat we met een activiteit
stoppen, terwijl we er eigenlijk juist mee willen doorgaan.

3 Wat is er aan de hand als je te vroeg
ophoudt met een activiteit?

a Je hebt veel te hoge eisen aan jezelf gesteld. Stel je eisen
eens lager en probeer het einddoel met kleinere stappen te
bereiken.
b Tijdens het uitvoeren van de activiteit heb je ongemerkt je
eisen verhoogd en word je ontevreden over het resultaat.
c Je beschrijft je eis met vage woorden, zodat je niet precies weet
of je wel tevreden kunt zijn over het resultaat. Probeer je eis
zo te beschrijven dat iedereen weet wat hij moet doen bij het
uitvoeren van de activiteit.
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Stop je met een bepaalde activiteit vóórdat je je einddoel hebt
bereikt, dan heb je een vastloopregel toegepast. Vastloopregels
zijn:

4 Voorbeelden van vastloopregels
in het dagelijks leven
John heeft last van straatvrees en voelt zich erg gespannen als hij
op straat loopt. Op dit moment kan hij het vijf minuten volhouden. Blijft hij langer op straat, dan voelt hij zich zo gespannen
worden dat hij weer naar binnen gaat. Bij de eerste keer oefenen
neemt hij zich voor om een kwartier op straat te lopen (zijn ‘eis’).
Het verloop van de oefening ziet er als volgt uit:
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Oefening

Uitvoering

Waardering

Beginsituatie		

5 min.

Eerste oefening

15 min.

7 min.

Negatief

Tweede oefening

15 min.

8 min.

Negatief

Derde oefening

15 min.

5 min.

Negatief

Vierde oefening

15 min.

5 min.

Negatief

John geeft het op. Hij zegt tegen zichzelf: ‘Zie je wel dat ik het
niet kan, ik deug zelfs niet voor zo’n eenvoudige oefening.’
Oefeningen
x Welke vastloopregel heeft John toegepast?
x Hoe zou je de eisen bij de eerste en tweede oefening

kunnen veranderen?
Robin vindt dat hij wat sterker moet worden. Op de sportschool
lukt het hem maar niet om net als zijn vrienden 100 kilo omhoog
te drukken. Hij komt niet verder dan 80. Robin heeft zich voor
genomen om in zes weken tijd ook op de 100 te komen. Zijn oefeningen verlopen als volgt:
Oefening
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Eis

Eis

Uitvoering

Waardering

Beginsituatie		

80 kg

Eerste week

82 kg

85 kg

Positief

Tweede week

85 kg

87,5 kg

Positief

Derde week

87,5 kg

90 kg

Positief

Vierde week

92,5 kg

90 kg

Negatief

Vijfde week

95 kg

92,5 kg

Negatief

Zesde week

95 kg

90 kg

Negatief

Robin stopt met oefenen en baalt enorm.

5 Richtlijnen voor het uitbreiden of verbeteren
van activiteiten
Hieronder vind je een manier om negatieve zelfuitspraken en
vastlopen tegen te gaan. Beschrijf de activiteit waaraan je wilt
gaan werken (bijvoorbeeld wat, hoe, hoe lang, hoe vaak).
1
2
3
4
5
6

7
8

Verdeel de activiteit in stappen of onderdelen.
Schrijf op welk einddoel je wilt bereiken.
Op welke manier voer je de activiteit op dit moment uit?
Je stelt je eerste stap niet hoger dan de manier waarop
je de activiteit nu uitvoert.
Je voert deze eerste stap uit.
Je vergelijkt de uitvoering van de activiteit met de eis die je
erbij aan jezelf hebt gesteld. Is de uitvoering van de activiteit
lager  / minder dan de eis, dan ga je terug naar regel 5.
Je stelt nu een nieuwe stap op door deze iets hoger
te stellen dan je uitvoering van de activiteit.
Je herhaalt achtereenvolgens de regels 6, 7 en 8 tot je
je einddoel bereikt hebt.

Je kunt het effect van bovenstaande richtlijnen nog vergroten
door een positieve zelfuitspraak te doen als de uitvoering van de
activiteit gelijk of hoger is dan de gestelde eis. Enkele voorbeelden
van positieve uitspraken over jezelf zijn:
x ‘Dat heb ik goed gedaan.’
x ‘Ik zal mezelf nu eens trakteren op …’
x ‘Dat gaat tof.’
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Oefeningen
x Welke vastloopregels heeft Robin toegepast?
x Hoe zou je de door Robin gestelde eisen kunnen veranderen?
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6 Een voorbeeld van de toepassing
van de richtlijnen
Latifa is sinds kort met haar gezin verhuisd. Een probleem
van Latifa is dat ze het moeilijk vindt om hulp te vragen (verzoek
doen) en dat dan ook meestal niet doet.
1 Beschrijving van de activiteit waaraan Latifa wil gaan werken,
namelijk om hulp vragen. Dit bestaat uit:
x de persoon die ze om hulp vraagt; dat is (van makkelijk naar
moeilijk) haar man, haar buren, collega’s en onbekenden;
x het soort hulp; moeilijk vindt ze die hulp waarbij ze van de
ander extra tijd of inspanning vraagt voor zichzelf.
2 Verdeling van de activiteit in stappen:
x aan haar man vragen een schilderijtje dat ze pas gekocht
x
x
x
x
x
x
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x

hebben, op te hangen;
aan de buurman een tijdschrift te leen vragen;
aan de buurvrouw vragen groenten mee te brengen als ze
naar de markt gaat;
op de cursus Nederlands aan een andere cursist vragen of
hij het gezamenlijke cadeautje voor de docent wil kopen;
een collega op het werk vragen of zij haar na werktijd naar
huis wil brengen;
op de Nederlandse cursus een andere cursiste vragen haar
in haar vrije tijd met het huiswerk te helpen;
in een winkel vragen of zij haar boodschappen kunnen
thuisbezorgen omdat ze haast heeft.
enzovoort.

3 Haar einddoel na drie maanden oefenen: op elk passend
moment hulp durven vragen, zowel aan bekenden als aan
onbekenden, ook als die hulp hun extra tijd of inspanning kost.

5 Haar eerste eis  /stap wordt dan: aan haar man vragen een
karweitje in huis te doen (een schilderijtje op te hangen)
6 Ze voert de activiteit uit; ze zegt tegen haar man: ‘Patrick,
wil jij dat schilderijtje dat we pas gekocht hebben ophangen?’
Ze praat duidelijk en kijkt hem daarbij aan.
7 Latifa vergelijkt de uitvoering van de activiteit met haar eis;
ze heeft haar man gevraagd het schilderijtje op te hangen, wat
hij heeft gedaan.
8 Ze stelt nu haar tweede stap op: aan een van haar buren
(genoemd onder regel 2) vraagt ze om hulp.
9 Ze gaat zo verder met de volgende stappen tot ze haar
einddoel bereikt heeft.
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4 Op dit moment vraagt Latifa vrijwel nooit om hulp. Als ze
het doet, praat ze heel aarzelend en zacht, en kijkt ze de ander
daarbij niet aan.

[ 195 ]

bijlage 4  overeenkomst

BIJLAGE 4
OVEREENKOMST
In Held zonder geweld ga je leren beter om te gaan met gevoelens
van irritatie, boosheid, woede of agressie. Daarnaast leer je op
te komen voor je eigen belangen, zonder anderen te benadelen.
Het is daarbij belangrijk dat je als deelnemer weet wat je wilt
bereiken. Ook is het belangrijk dat je met inzet werkt aan het
veranderen van je gedrag, want veranderen kost moeite en gaat
niet vanzelf. We verwachten dan ook dat je actief meedoet,
initiatieven neemt en afspraken nakomt. Zo vergroot je je kans
op een goed resultaat. In deze overeenkomst zetten we een aantal
afspraken op schrift.

Doel
Doel van Held zonder geweld is dat je goed leert omgaan met
gevoelens van irritatie, boosheid, woede of agressie en dat je je
doel bereikt zonder dat anderen daar schade van ondervinden.
Dit willen we als volgt bereiken:
x bijeenkomst 1 t  / m 5 leren omgaan met gevoelens van
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i rritatie, boosheid, woede of agressie;
x bijeenkomst 6 t  / m 10 verbeteren en/of uitbreiden van
sociale vaardigheden die je hiervoor nodig hebt;
x bijeenkomst 11 t  / m 15 kennisnemen van waarden en
normen en leren morele problemen op te lossen;
x bijeenkomst 6 t  / m 15 leren zelf programma’s te maken
voor het oefenen van nieuw gedrag.
Om deze doelen te bereiken, krijg je een werkboek met informatie
en oefeningen.

Werkwijze

De bijeenkomsten worden gehouden op ............... dag,
van . . . . . . . . . . tot .......... uur op  /  in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De eerste bijeenkomst is op ................ ...................................
Held zonder geweld vindt plaats in een groep van vier tot acht
deelnemers en wordt geleid door twee behandelaars:
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Held zonder geweld bestaat uit achttien bijeenkomsten
van anderhalf uur; vijftien bijeenkomsten vinden wekelijks
plaats, daarna zijn er drie terugkombijeenkomsten met een
tussenperiode van telkens ..... weken.

. . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................
en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aanwezigheid
Om iets aan Held zonder geweld te hebben, is het belangrijk
om elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Als je vanwege een
dringende reden niet kunt komen, meld je dan af bij een van
de behandelaars. De verwijzer wordt van je afwezigheid op de
hoogte gesteld.
[ 197 ]
Oefeningen
Je krijgt in de bijeenkomsten oefeningen mee die bedoeld zijn
om dat wat je geleerd hebt zelf in het dagelijks leven toe te
passen. Nadat je de oefeningen hebt gedaan, moet je er een kort
verslag van maken in je werkboek.
Bij het maken van de praktijkoefeningen krijg je hulp. Als blijkt
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dat je de praktijkoefeningen zelfstandig kan maken, kunnen de
behandelaars je vrijstelling van die hulp geven.

Evaluatie
Aan het begin van Held zonder geweld worden vragenlijsten
bij je afgenomen. Dit gebeurt nog een keer na afloop en een aantal
weken later. Doel hiervan is om zo goed mogelijk de resultaten
vast te stellen.

Verslag aan verwijzer
Aan het eind van Held zonder geweld wordt hiervan een verslag
gemaakt voor de verwijzer. De tekst van dit verslag wordt op
de laatste bijeenkomst met je besproken. Op die bijeenkomst
ontvang je ook een bewijs van deelname.

Plaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum . . . . . . . . . . .......................... ..
Handtekening deelnemer
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..................................
Handtekening behandelaar 1         Handtekening behandelaar 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inleiding
Mensen met agressieproblematiek hebben vaker en heviger last
van woede, missen de vaardigheden om deze woede adequaat
te hanteren en beschikken over minder aangepaste normen en
waarden dan de meeste Nederlanders. Door agressief gedrag,
zoals schelden, dreigen en /of geweld, komen ze voor zichzelf op
ten koste van anderen. Ze missen het vermogen om te handelen overeenkomstig hun eigen belangen, zonder de rechten van
anderen aan te tasten. Indien hun agressie verband houdt met
psychische problemen en ze door grensoverschrijdend gedrag met
Justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen, wordt
een behandeling op een forensisch-psychiatrische polikliniek
aanbevolen.
Voor poliklinische patiënten met agressieproblematiek is de
Agressiehanteringstherapie (aht) ontwikkeld, een cognitiefgedragstherapeutische groepsbehandeling van vijftien wekelijkse
bijeenkomsten en drie terugkombijeenkomsten van anderhalf uur.
Doel
Het doel van Held zonder geweld is dat de deelnemers beter met
hun gevoelens van irritatie, boosheid, woede of agressie leren om
te gaan en hun doel leren te bereiken zonder anderen schade te
berokkenen. De opzet van de behandeling is als volgt:
x Woedebeheersing: herkennen van en adequaat omgaan
met gevoelens als irritatie, boosheid, woede of agressie;
x Sociale vaardigheden: verbeteren of uitbreiden van relevante
sociale vaardigheden;
x Moreel redeneren: kennisnemen van gangbare waarden
en normen en leren oplossen van morele problemen;

bijlage 5  informatie voor verwijzers

BIJLAGE 5
INFORMATIE VOOR VERWIJZERS
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x Zelfregulatievaardigheden: veranderen van inadequaat

 spiratieniveau, zichzelf bekrachtigen voor bereikte resultaten
a
en programma’s;
x Terugkombijeenkomsten: evaluatie en rapportage.
Bijeenkomsten
Held zonder geweld omvat achttien bijeenkomsten van anderhalf uur ; vijftien daarvan vinden wekelijks plaats, daarna zijn er
drie terugkombijeenkomsten met een tussenperiode van telkens
. . . . . weken. Een groep telt vier tot acht deelnemers. Na afloop
wordt een bewijs van deelname uitgereikt.
Doelgroep
Held zonder geweld is bedoeld voor jongens en mannen van vijftien jaar en ouder met frequent agressief gedrag als reactie op een
(vermeende) provocatie, bestaande uit verbale bedreiging, fysieke
mishandeling, openlijk geweld, diefstal met geweld, weerspannigheid, vandalisme en brandstichting met gevaar voor personen. De
deelnemers hieraan doen dat bij voorkeur in een verplicht kader.
Held zonder geweld is niet bedoeld voor personen met de volgende
kenmerken:
x acute en  /of instabiele psychotische problematiek;
x acute verslavingsproblematiek;
x zwakbegaafdheid;
x slechte beheersing van de Nederlandse taal;
x niet (na enige tijd) kunnen functioneren in een groep.
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Overeenkomst
Aan het begin van Held zonder geweld sluiten de deelnemer en
behandelaars een overeenkomst waarin de rechten en plichten
van de betrokkenen zijn vastgelegd.
Huiswerk
De deelnemers krijgen aan het eind van elke bijeenkomst huiswerk mee in de vorm van praktijkoefeningen. Deze oefeningen

moeten worden gemaakt in een werkboek, dat aan het begin
van Held zonder geweld wordt uitgereikt.

Rapportage
Na afloop van Held zonder geweld wordt voor elke deelnemer ten
behoeve van de verwijzer een rapport opgesteld. In het rapport
komen aan de orde:
x aanwezigheid  /  op tijd komen bij de bijeenkomsten;
x maken van de praktijkoefeningen;
x indruk van de behandelaars over de vorderingen.
Het rapport wordt, na overleg met de betreffende deelnemer,
naar de verwijzer gezonden.
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Behandelaars
Held zonder geweld wordt gegeven door behandelaars met
ervaring in gestructureerde groepsbehandelingen van personen
met agressieproblematiek.

Wetenschappelijk onderzoek
Held zonder geweld wordt geëvalueerd in het kader van een
wetenschappelijk onderzoek. Voor het verkrijgen van data worden
de deelnemers geacht mee te werken aan het invullen van zelfrapportagevragenlijsten op een drietal momenten. Doel van het
onderzoek is ook om op een meer objectieve wijze de resultaten
van Held zonder geweld vast te stellen.
Aanmelding van deelnemers
Potentiële deelnemers aan Held zonder geweld kunnen voor
een intakegesprek aangemeld worden bij ..............................
De aanwezigheid van de verwijzer tijdens het intakegesprek
wordt bijzonder op prijs gesteld.
Informatie voor deelnemers
Voor deelnemers is een aparte folder beschikbaar met informatie
over Held zonder geweld.
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BIJLAGE 6
INFORMATIE VOOR CLIËNTEN
Deze folder geeft je informatie over het doel en de werkwijze
van Held zonder geweld.
Doel
Doel van Held zonder geweld is dat je goed met gevoelens van
irritatie, boosheid, woede of agressie leert omgaan en dat je je
doel bereikt zonder dat anderen daar schade van ondervinden. Dit
willen we als volgt bereiken:
x bijeenkomst 1 t  /m 5 leren omgaan gevoelens als irritatie,

boosheid, woede of agressie;
x bijeenkomst 6 t  /m 10 verbeteren en/of uitbreiden van
sociale vaardigheden die je hiervoor nodig hebt;
x bijeenkomst 11 t  /m 15 kennisnemen van waarden en
normen en leren morele problemen op te lossen;
x bijeenkomst 6 t  /m 15 leren zelf programma’s te maken
voor het oefenen van nieuw gedrag.
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Om deze doelen te bereiken, krijg je een werkboek met informatie
en oefeningen.
Werkwijze
Held zonder geweld bestaat uit achttien bijeenkomsten van
anderhalf uur; vijftien bijeenkomsten vinden wekelijks plaats,
daarna zijn er drie terugkombijeenkomsten met een tussen
periode van telkens ..... weken. Een groep telt meestal vier tot
acht deelnemers.

Oefeningen
Je krijgt in de bijeenkomsten oefeningen mee, die bedoeld zijn
om dat wat je geleerd hebt zelf toe te passen in het dagelijks
leven. Nadat je de oefeningen hebt gedaan, moet je er een kort
verslag van maken in je werkboek.
Bij het maken van de praktijkoefeningen krijg je hulp. Als blijkt
dat je de praktijkoefeningen zelfstandig kan maken, kunnen de
behandelaars je daarvan vrijstelling geven.
Evaluatie
Aan het begin van Held zonder geweld worden vragenlijsten bij
je afgenomen. Dit gebeurt nog een keer na afloop en een aantal
weken later. Doel hiervan is om zo goed mogelijk de resultaten
vast te stellen.
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Held zonder Geweld wordt gegeven door twee behandelaars
op /  in . . . . . . . . ...................................... .............................
Aan het begin van Held zonder geweld sluiten de behandelaars
een overeenkomst met je af, waarin ieders rechten en plichten
zijn vastgelegd.

Verslag aan verwijzer
Aan het eind van Held zonder geweld wordt er een verslag
gemaakt voor de verwijzer. De tekst van dit verslag wordt op de
laatste bijeenkomst met je besproken. Op die bijeenkomst wordt
ook een bewijs van deelname aan je gegeven.
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BIJLAGE 7
MEETINSTRUMENTEN
VOOR EVALUATIE
Voor het evalueren van Held zonder geweld kan gebruikgemaakt
worden van meetinstrumenten voor persoonlijkheidskenmerken
en voor de verschillende componenten van agressief en sociaal
competent gedrag. Bij sommige meetinstrumenten ontbreken
Nederlandse normen; weer andere instrumenten zijn bedoeld
voor personen van achttien jaar en ouder. De hieronder genoemde
instrumenten worden daarom alleen genoemd voor gebruik in het
kader van wetenschappelijk onderzoek.

Persoonlijkheidskenmerken
Zelfrapportage-vragenlijsten
x neo Five Factor Inventory (neo-ffi: Hoekstra, Ormel
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& De Fruyt, 1996), voor het meten van persoonlijkheids
kenmerken volgens de ‘big five’: neuroticisme, extraversie,
openheid, altruïsme (agreeableness) en conciëntieusheid.
x Zelfanalyse vragenlijst (zav: Van der Ploeg, Defares & Spiel
berger, 1982): voor het meten van boosheid en woede als
dispositie.
Risk assessment bij forensisch psychiatrische patiënten
x Psychopathy Checklist-Revised (pcl-r: Hare, 1991; V
 ertommen,
Verheul, De Ruiter & Hildebrand, 2002): een checklist ter

Aspecten van agressief en sociaal competent gedrag
Zelfrapportage-vragenlijsten
x Agressie vragenlijst (avl: Meesters, Muris, Bosma, Schouten
& Beuving, 1996): de Nederlandse versie van de Aggression
Questionnaire (aq: Buss & Perry, 1992), voor het meten van
verschillende vormen van agressief gedrag.
x Inventarisatielijst ‘Omgaan met Anderen’ (ioa: Van DamBaggen & Kraaimaat, 2000): voor het meten van sociale angst
(spanning) en sociale vaardigheden (frequentie).
Enkele zelfrapportage-vragenlijsten bevinden zich nog
in een experimenteel stadium:
x Novaco Anger Scale (nas: Novaco, 1994): voor het meten van
boosheid en woede. Van de Engelstalige versie bleek de interne
betrouwbaarheid goed te zijn, evenals de concurrente en voorspellende validiteit. Van een Nederlandse versie moeten de
psychometrische eigenschappen nog worden onderzocht.
x Attributie vragenlijst (atv: Hornsveld, Nijman, Lammers,
Van Dam-Baggen & Kraaimaat, 2002): een vragenlijst ter bepaling van vijandigheid, waarbij gebruikgemaakt wordt van
17 plaatjes van de Rosenzweig Picture-Frustration Study (rpfs:
Hörmann & Moog, 1957).
x Bermond-Vorst Alexithymia Vragenlijst (bvaq: Bermond &
Vorst, 1996): voor het meten van het omgaan met gevoelens.
Een lagere score wordt verondersteld te wijzen op een adequater omgaan met gevoelens dan een hogere score.
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bepaling van psychopathie met de volgende twee factoren:
‘egoïstisch, ongevoelig en zonder wroeging gebruikmaken
van anderen’ (factor 1) en ‘chronisch instabiel en antisociaal
gedrag’ (factor 2).
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Observatieschalen voor gebruik in gesloten settings
In gesloten settings kunnen tevens observatieschalen
gebruikt worden:
x Forensic Inpatient Observation Scale (fios; Timmerman,
Vastenburg & Emmelkamp, 2001), met als subschalen: zelf
verzorging, sociaal gedrag, oppositioneel gedrag, inzicht,
verbale vaardigheden en onwelbevinden.
De volgende schaal bevindt zich nog in een experimenteel
stadium:
x Observatieschaal voor Gedrag in Conflictsituaties (ogc;
Hornsveld, Nijman, Kraaimaat & Van Dam-Baggen, 2003)
met de volgende subschalen: aanleidingen, emoties, agressieve
gedragingen, sancties, sociaal competente gedragingen.
Behandelaars die een eenvoudig opgezet onderzoek willen
uitvoeren, wordt aangeraden de Agressie Vragenlijst (avl) en de
Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (ioa) te gebruiken.

1 Inleiding
In deze bijlage wordt een aanzet gegeven tot een (dag)klinisch
behandelprogramma voor jongens en mannen met agressief gedrag. De totstandkoming van een volledig uitgewerkt
programma voor de doelgroep zal meerdere jaren in beslag
nemen. Beschreven worden die onderdelen waarvoor draaiboeken
voor behandelaars en werkboeken voor deelnemers in verschillende stadia van ontwikkeling bestaan. Hoewel in een aantal
Nederlandse instellingen programma’s voor deze doelgroep al
operationeel zijn, zijn gepubliceerde handleidingen voor onder
delen van deze programma’s nog schaars.
Na een beknopte bespreking van de relevante literatuur over
bestaande programma’s, wordt ingegaan op het behandel
programma Agressief gedrag en de onderdelen daarvan.
Voor de ontwikkeling en uitvoering van effectieve behandelprogramma’s is het begrip treatment integrity van belang, wat
inhoudt dat ‘een programma wordt uitgevoerd volgens theorie en plan’. Hollin (1995) introduceerde dit begrip. Treatment
integrity vereist naar de mening van Cooke & Philip (2001 ) onder
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andere: [ a ] een empirisch getoetste theorie, [ b ] een gedetailleerde programmahandleiding, [ c ] een ervaren programmastaf en
[ d ] een systematische programma-evaluatie. Treatment integrity
is vooral voor programma-ontwikkeling in relatief kleine instellingen van belang. We moeten immers over veel data, en dus
een groot aantal deelnemers beschikken, om het effect van een
programma te kunnen meten. Daarom lijkt uniforme uitvoering
van programma’s en identieke opzet van de programma-evaluatie binnen deze instellingen geboden (Hornsveld, Nijman & Kavelaars, 2003).

2 Literatuur
Overheidsbeleid
De overheid bepleit al jaren de ontwikkeling en implementatie
van effectieve (behandel)programma’s voor delinquenten. Voorbeelden daarvan zijn de nota’s Jeugd terecht (2002), ‘Vasthoudend
en effectief: Versterking van de aanpak van jeugdcriminaliteit’
en het literatuuronderzoek van Beenakkers (2001 ).
Programma’s
Cooke & Philip (2001 ) constateerden op grond van verschillende
gepubliceerde meta-analyses dat behandelprogramma’s voor
delinquenten leiden tot een afname van het recidiverisico met
gemiddeld tien tot twaalf procent. Cognitief-gedragstherapeutische interventies bleken hierbij het meest succesvol met een
afname van twaalf tot vijfentwintig procent, naast aanzienlijke
klinische verbeteringen. Bij deze meta-analyses ging het hoofd
zakelijk om effectstudies bij adolescente delinquenten, was er ook
sprake van andere dan geweldsdelicten, waren de behandelingen
niet bij uitstek gericht op afname van het agressieve gedrag en
bleken de onderzoeken van wisselende kwaliteit.
In ons land is tot nog toe weinig onderzoek verricht naar het
effect van behandelprogramma’s zowel bij volwassen als bij

Modellen
Wat betreft de theoretische uitgangspunten voor hulpverlening
aan probleemjongeren pleiten enkele Nederlandse auteurs voor
het competentiemodel (Bartels, 2001; Slot & Spanjaard, 2004).
Dit model omvat leertheoretische principes en elementen uit de
ontwikkelingspsychologie. Jongeren worden als competent gezien
als ze over voldoende vaardigheden beschikken om leeftijds
fasegerelateerde taken op adequate wijze te kunnen uitvoeren.
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jeugdige delinquenten (Bartels, Schuursma & Slot, 2001 ). Alleen
Van Gageldonk & Bartels (1991) voerden een metastudie uit op het
gebied van de jeugdhulpverlening en kinder- en jeugdpsychiatrie
in Nederland. Zij concludeerden dat vooral gedragstherapeutische
bevordering van sociale competentie, zowel ambulant als residentieel, effectief is. Wat betreft onderzoek naar het effect van interventies bij volwassen delinquenten is een van de weinige studies
verricht door Märker (1996). Zij deed gecontroleerd onderzoek
naar de effecten van een zeer korte sociaalvaardigheidstraining
bij veertig Nederlandse delinquenten in de leeftijd van negentien tot zestig jaar. Op vier van de zeven uitkomstvariabelen werd
een significant verschil in de verwachte richting gevonden. Het
onderzoek strekte zich echter uit over een korte periode, zodat
niet duidelijk is of er ook op lange termijn klinische verbeteringen
waren. Het lijkt er echter op dat gedragstherapeutische interventies bij sommige volwassen delinquenten een verandering in sociaal competent gedrag kunnen bewerkstelligen.
Bij evaluatie- of effectonderzoek van behandelprogramma’s voor
delinquenten wordt tot op heden weinig rekening gehouden met
de diversiteit van de onderzochte populatie. Prins (1994) stelde
dat heterogeniteit van de gedragsproblematiek bij kinderen moet
leiden tot een meer gedifferentieerde conceptualisering van
gedragsstoornissen en een specifieker behandelingsaanbod. Het
ligt in de verwachting dat dit ook geldt voor adolescenten met een
gedragsstoornis of volwassenen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis.
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Competentie wordt in dit model negatief beïnvloed door stressoren (bijvoorbeeld zakken voor een examen) en psychopathologie (bijvoorbeeld agressief gedrag), maar positief door protectieve factoren (bijvoorbeeld ondersteunende ouders). Coid (2003)
spreekt in dezelfde zin van een (verstoorde) balans tussen risico
en protectieve factoren.
Nietzel, Hasemann & Lynam (1999) ontwikkelden een multifacto
rieel gedragsmodel voor gewelddadig gedrag waarin aandacht
wordt besteed aan predisposities (bijvoorbeeld impulsiviteit),
vroege indicatoren (bijvoorbeeld gedragsstoornissen), ontwikkelingsprocessen (bijvoorbeeld omgang met delinquente leeftijdgenoten) en instandhoudende factoren (bijvoorbeeld een hogere
status in het sociale milieu).
Ook Andrews en Bonta (2003) namen crimineel gedrag als
uitgangspunt en ontwikkelden daarvoor hun PIC-R model (Personal, Interpersonal, and Community-Reinforcement), een combinatie van persoonlijkheidsleer met een sociaal-psychologische
benadering. Behandelprogramma’s met als doel afname van
recidiverisico moeten zich volgens deze auteurs richten op criminogene factoren, onder te verdelen in [ a ] algemene factoren als
middelenafhankelijkheid, beperkte zelfcontrole, tekort aan sociale vaardigheden, antisociale attitudes en antisociaal netwerk, en
eventueel op [ b] specifieke factoren als psychotische symptomen
en deviante seksuele voorkeuren.
Binnen het competentiemodel, het multifactoriële gedragsmo
del en het PIC-R model wordt echter geen onderscheid gemaakt
tussen personen die agressief reageren op provocaties (reactieve
agressie) en personen die agressief gedrag gebruiken om anderen te manipuleren (instrumentele agressie). Deze laatste groep
lijkt relatief hoog te scoren op psychopathie (Quinsey, Skilling,
Lalumière & Craig, 2004). Waarschijnlijk spelen bij de totstandkoming en instandhouding van reactief en instrumenteel agressief gedrag verschillende factoren een rol en zijn voor hoogscoorders op psychopathie andere programma’s nodig dan voor
medium- en laagscoorders. Harris, Rice & Cormier (1994) meen-

3 Programma
Deelnemers
Het programma dat hier besproken wordt, is bedoeld voor:
x Adolescente en volwassen delinquenten met geweldsdelicten
als diefstal met geweld, eenvoudige of zware mishandeling,
doodslag en verzet tegen een ambtenaar in functie.
x Adolescente en volwassen poliklinische forensisch psychiatri
sche patiënten met geweldsdelicten en een (oppositionele)
gedragsstoornis op as i of een antisociale persoonlijkheidsstoornis op as ii van de dsm-iv (American Psychiatric Association, 1994) als hoofddiagnose.
x Adolescente en volwassen klinische forensisch psychiatrische
patiënten met geweldsdelicten en een antisociale persoonlijkheidsstoornis op as ii van de dsm-iv als hoofddiagnose. Daarnaast kunnen patiënten met zowel een psychotische stoornis
op as I als een antisociale persoonlijkheidsstoornis op as ii
deelnemen, indien het psychotische toestandsbeeld zodanig is
gestabiliseerd dat de persoonlijkheidsstoornis op de voorgrond
komt te staan.

x
x
x
x
x
x

Contra-indicaties zijn:
acute of instabiele psychotische problematiek;
acute verslavingsproblematiek (voor ambulante deelnemers);
zwakbegaafdheid;
psychopathie;
onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal;
niet (na enige tijd) kunnen functioneren in een groep.
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den dat vaardigheidstherapieën zelfs gecontraïndiceerd zijn voor
‘psychopaten’, omdat deze personen hierdoor hun repertoire aan
vaardigheden om anderen te misleiden en te manipuleren juist
kunnen uitbreiden.
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Doel
Het programma heeft als doel patiënten te leren beter met
conflictsituaties om te gaan en hun doel te bereiken zonder anderen schade te berokkenen.
Programmaonderdelen
De in deze bijlage genoemde programmaonderdelen richten zich
op criminogene factoren als middelenafhankelijkheid, beperkte
zelfcontrole, tekort aan sociale vaardigheden, antisociale attitudes, en antisociaal netwerk. Het betreft vooral psychologische en
non-verbaal therapeutische interventies. Onderdelen als medischpsychiatrische behandeling, psychosociale hulpverlening en
milieutherapie op de afdeling worden vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Er is dan ook niet gestreefd naar volledigheid: de
totstandkoming van een volledig uitgewerkt programma voor de
doelgroep zal zoals gezegd meerdere jaren in beslag nemen.
Voor de volgende onderdelen bestaan handleidingen in verschillende stadia van ontwikkeling:
x Agressie: Held zonder geweld, onderwijs, psychomotore
therapie en bewegingsagogie;
x Verslaving: psycho-educatie;
x Seksualiteit en relaties: psycho-educatie;
x Ouderlijk gezin: empowerment voor ouders (van adolescenten).

4 Agressief gedrag
4.1 Held zonder geweld
[ 212 ]
Doel
Doel is beter om te kunnen gaan met gevoelens van irritatie,
boosheid, woede of agressie en individuele doelen te bereiken
zonder anderen schade te berokkenen.

Werkwijze
Held zonder geweld omvat vijftien wekelijkse bijeenkomsten
plus drie terugkombijeenkomsten van anderhalf uur en wordt
gegeven door twee behandelaars, waarvan ten minste één
klinisch psycholoog.

4.2 Onderwijs (huiswerkbegeleiding)
Doel
Deelnemers aan Held zonder geweld leren zelfstandig huiswerk
te maken.

x
x
x
x

Thema’s
Een huiswerkopdracht begrijpen;
Een opdracht planmatig uitvoeren;
Hierover kunnen rapporteren in het werkboek;
Zelfstandig huiswerk maken.

Werkwijze
De huiswerkbegeleiding wordt in principe wekelijks door een
docent gegeven en is bedoeld voor individuele deelnemers aan
Held zonder geweld. Als blijkt dat een deelnemer het huiswerk
zelfstandig kan uitvoeren, wordt de frequentie van de begeleiding
geleidelijk verminderd.
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x
x
x
x
x

Thema’s
Woedebeheersing;
Sociale vaardigheden;
Moreel redeneren;
Zelfregulatie vaardigheden;
Follow-up en evaluatie.
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4.3 Psychomotorische therapie
Doel
x Verlagen van lichamelijk spanningsniveau;
x Herkennen van lichamelijke sensaties bij verschillende

emoties;
x Observeren en interpreteren van non-verbaal gedrag.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Thema’s
Uitleg over ademhaling en ontspanning;
Buikademhaling;
Uitleg van de methode Jacobson;
Ontspanningsoefening volgens Jacobson;
Sensorelaxatie: oefeningen in twee- of drietallen;
Uitleg over observeren en interpreteren;
Spelopdracht waarbij gericht wordt geobserveerd;
Opdracht met een krachtelement in drietallen:
twee werken, één observeert;
Boksopdracht met een stootkussen;
Herhaling van boksopdracht met actief ontspannen;
Herhaling van boksopdracht met zoeken naar
(gecontroleerde) grens.

Werkwijze
De behandeling omvat ten minste zes wekelijkse bijeenkomsten
van anderhalf uur en wordt gegeven door twee psychomotorische
therapeuten.
[ 214 ]
4.4 Bewegingsagogie
Doel
x Verlagen van spanningsniveau door lichamelijke activiteit.
Eigen maken van een sportieve instelling;
x Samenwerken in groepsverband;
x Plezier hebben in beweging.

x

x
x

Werkwijze
De behandeling omvat ten minste twaalf wekelijkse thema
bijeenkomsten van anderhalf uur en wordt gegeven door twee
bewegingsagogen.

5 Misbruik van middelen
5.1 Psycho-educatie (Sins & Verbrugge, 2001)
Doel
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x
x
x

Thema’s
Activiteiten als frisbeespelen, voetbal, tennis, tjoekbal,
judo, zwemmen en atletiek;
Ringhockey: verdedigend, actief en passief spelen;
Ringhockey: actief / passief verdedigen; vermoeidheid;
Judovormen: warming-up, samen opstaan, duwen  / trekken
(staand en zittend) en voorwerp verdedigen /  verwerven;
Atletiekvormen: kogelstoten, verspringen, bal slingeren
en sprint;
Klimmen: instructie, veiligheid, zekeren en zelf klimmen
versus zelf zekeren.

x Overbrengen van kennis over verslavingsproblematiek, zodat

deelnemers zich bewust worden van de complexiteit van die
problematiek.

x
x
x
x
x
x
x
x

Thema’s
Cirkels van Van Dijk;
dsm-iv en afhankelijkheid/misbruik;
Indeling en effecten van middelen;
Somatische aspecten;
Neurologische aspecten;
Fysiologische aspecten;
Verslavingsgedrag;
Psychologische en psychiatrische aspecten;
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x Sociale aspecten: omgeving en familie;
x Behandelmethoden;
x Justitie, politie en maatschappij.

Werkwijze
De psycho-educatie omvat tien tot twaalf bijeenkomsten van
anderhalf uur en wordt gegeven door twee behandelaars met
verschillende disciplines, afhankelijk van het te bespreken thema.

6 Seksualiteit en relaties
6.1 Psycho-educatie (Van den Broek & Prillwitz, 2003)
Doel
x Overbrengen van kennis over seksualiteit en intimiteit,

en de rol van beide in relaties.
Thema’s
x Seksuele en intimiteitontwikkeling van 0 tot 8 jaar;
x Seksuele en intimiteitontwikkeling van 8 tot 11 jaar, 
x
x
x
x
x
x
x

man-vrouwrollen;
Biologie;
Seksuele en intimiteitontwikkeling van 11 tot 18 jaar;
soa en voorbehoedsmiddelen;
Seksuele en intimiteitontwikkeling vanaf 18 jaar en ouder;
Hetero-, homo-, en biseksualiteit;
Porno, seksuele beleving, opwinding, lust, aantrekkelijkheid;
Vormen van seksueel misbruik, gevolgen voor daders,
gevolgen voor slachtoffers.

Werkwijze
De psycho-educatie omvat tien tot twaalf bijeenkomsten van
anderhalf uur en wordt gegeven door twee behandelaars met
verschillende disciplines, afhankelijk van het te bespreken thema.

7 Ouderlijk gezin

Doel
x Ouders in staat stellen hun kind op te voeden;
x Verbeteren van functioneren van kind op school of werk;
x Reduceren van dagelijkse spanningen tussen ouders en kind.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Thema’s
Non-verbale sociale vaardigheden;
Leren luisteren;
Herkennen van gevoelens;
Omgaan met een beschuldiging;
Omgaan met andermans woede;
Uitvoeren van opdrachten;
Woedebeheersing;
Respect;
Empathie;
Verantwoordelijkheid.

Werkwijze
Vijf tot tien bijeenkomsten van anderhalf uur, gegeven door
twee behandelaars, waarvan tenminste één klinisch psycholoog.
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7.1 Empowerment voor ouders (Salmon, 2003)

[ 217 ]

bijlage 00  titel
[ 218 ]

LITERATUUR

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and
statistical manual of mental disorders (vierde druk).
Washington, dc: apa
Andrews, D. A. & J. Bonta (2003). The psychology of criminal
conduct. Cincinnati, oh: Anderson Publishing Co
Bartels, A. A. J. (2001). Behandeling van jeugdige delinquenten
volgens het competentiemodel. Kind & Adolescent,
22 (4), 211-226
Bartels, A. A. J., S. Schuursma & N. W. Slot (2001). Interventies.
In: R. Loeber, N. W. Slot & J. A. Sergeant (red.), Ernstige
en gewelddadige jeugddelinquentie (pp. 291-318).
Houten / Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum
Beenakkers, E. M. Th. (2001). Effectiviteit van sanctieprogramma’s: Op zoek naar interventies die werken.
Den Haag: Ministerie van justitie, wodc
Bermond, B. & H. C. M. Vorst (1996). Alexithymia Vragenlijst.
Amsterdam: Psychologisch Adviesbureau Bermond
& Psychometric Services Interope
Broek, E. van den & M. Prillwitz (2003). Draaiboek Seksuele
Voorlichting. Poortugaal: De Kijvelanden, interne notitie
Buss, A. H. & M. Perry (1992). The aggression questionnaire.
Journal of Personality and Social Psychology, 63, 452-459
Coid, J. W. (2003). Formulating strategies for the primary
prevention of adult antisocial behaviour: ‘High risk’ or
‘population’ strategies? In: D. P. Farrington & J. W. Coid,
Early prevention of Adult Antisocial Behaviour (pp. 32-78).
Cambridge, uk: Cambridge University Press

literatuur

Cooke, D. J. & L. Philip (2001). To treat or not to treat? An
emperical perspective. In: C. R. Hollin (red.), Handbook of
Offender Assessment and Treatment (pp. 17-34). Chichester:
John Wiley & Sons, Ltd.
Dam-Baggen, R. van & F. W. Kraaimaat (1979). Assertieve
training. In: J. W. G. Orlemans e.  a. (red.), Handboek voor
Gedragstherapie (hfdst. b 7, pp. 1-76). Deventer: Van Loghum
Slaterus
Dam-Baggen, C. M. J. van & F. W. Kraaimaat (2000).
Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (IOA). Handleiding
(tweede geheel herziene druk). Lisse: Swets Test Services
Dam-Baggen, C. M. J. van & F. W. Kraaimaat (2000).
Sociaalvaardigheidstherapie: Een cognitief gedragstherapeutische groepsbehandeling. Houten / Diegem:
Bohn Stafleu Van Loghum
Gageldonk, A. & A. A. J. Bartels (1991). Evaluatieonderzoek in de
jeugdhulpverlening. Kind & Adolescent, 2, 1-18
Goldstein, A. P., B. Glick & J. C. Gibbs (1998). Aggression
Replacement Training: A comprehensive intervention for
aggressive youth. Champaign, Ill.: Research Press
Hare, R. D. (1991). The Hare Psychopathy Checklist-Revised.
Toronto: Multi-Health Systems
Harris, G. T., M. E. Rice & C. A. Cormier (1994). Psychopaths:
Is a therapeutic community therapeutic? Therapeutic
Communities, 15, 283-299
Hollin, C. R. (1995), The meaning and implications of
“programme integrity”. In: J. McGuire (red.), What works:
Reducing reoffending-guidelines from research and practice
(pp. 195-208). Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
Hörmann, H. & W. Moog (1957). Der Rosenzweig P-F test:
Form für Erwachsene. Göttingen: Verlag für Psychologie
Dr. C. J. Hogrefe
Hornsveld, R. H. J. (2004). Rapportage deelonderzoek. I:
Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie
(AHT) voor forensisch psychiatrische patiënten. Nijmegen:
Katholieke Universiteit Nijmegen, afdeling Medische

[ 219 ]

literatuur
[ 220 ]

Psychologie, publicatie ten behoeve van het Ministerie van
Justitie
Hornsveld, R. H. J., C. M. J van Dam-Baggen, P. E. M. Leenaars
& Ph. J. Jonkers (2004). Agressiehanteringstherapie voor
forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten:
ontwikkeling en praktijk. Tijdschrift voor Psychotherapie,
30 (1), 22-37
Hornsveld, R. H. J., S. M. M. Lammers, F. W. Kraaimaat &
C. M. J. van Dam-Baggen (2001). Observatieschaal voor
Gedrag in Conflictsituaties (OGC). Rijswijk (eigen beheer)
Hornsveld, R. H. J., H. L. I. Nijman & M. M. Kavelaars (2003).
Evaluatie van een cognitief-gedragstherapeutisch
programma voor chronisch psychotische terbeschikkinggestelden. Gedragstherapie, 36 (3), 165-177
Hornsveld, R. H. J., H. L. I. Nijman, S. M. M. Lammers,
C. M. J. van Dam-Baggen & F. W. Kraaimaat (2002). Attributie
Vragenlijst. Rijswijk (eigen beheer)
Märker, N. (1996). Goldsteintraining in detentie. Nijmegen:
Wetenschapswinkel Nijmegen
Meesters, C., P. Muris, H. Bosma, E. Schouten & S. Beuving
(1996). Psychometric evaluation of the Dutch version of the
Aggression Questionnaire. Behaviour Research and Therapy,
34 (10), 839-843
Ministerie van Justitie (2002). Jeugd terecht: Programma aanpak
jeugdcriminaliteit. Den Haag
Ministerie van Justitie. Vasthoudend en affectief: Versterking
van de aanpak van jeugdcriminaliteit. Den Haag
Nietzel, M. T., D. M. Hasemann & D. R. Lynam (1999). Behavioral
perspectives on violent behavior. In: V. B. Van Hasselt &
M. Hersen (eds.), Handbook of psychological approaches
with violent offenders: Contemporary strategies and issues
(pp. 39-66). New York: Kluwer Academic  /Plenum
Novaco, R. W. (1994). Anger as a risk factor for violence among
the mentally disordered. In: J. Monahan & H. J. Steadman
(red.), Violence and Mental Disorder (pp. 21-59). Chicago: The
University of Chicago Press

literatuur

Ploeg, H. M. van der, P. B. Defares & C. D. Spielberger (1982).
Handleiding bij de Zelf-Analyse Vragenlijst, ZAV. Lisse: Swets &
Zeitlinger
Prins, P. J. M. (1994). Gedragsstoornissen bij kinderen.
Gedragstherapie (themanummer Gedragsstoornissen bij
kinderen en jongeren), 27, (3), 187-214
Quinsey, V. L., T. A. Skilling, M. L. Lalumière & W. M. Craig (2004).
A taxonomy of juvenile delinquency and an integrated
theoretical perspective. In: V. L. Quinsey, T. A. Skilling,
M. L. Lalumière & W. M. Craig, Juvenile Delinquency:
Understanding the Origins of Individual Differences
(pp. 93-114). Washington DC: American Psychological
Association
Salmon, S. J. (2003). Parent Empowerment Program. Erie, co:
Center for Safe Schools and Communities, Inc.
Sins, A. & F. Verbrugge (2001). Doel treffen zonder middelen.
Methodiek intramurale hulpverlening aan verslaafde
terbeschikkinggestelden. In: W. R. Buisman, E. A. Noorlander,
G. M. Schippers & W. de Zwart (red.), Handboek Verslaving,
B 6320 (pp. 1-45). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
Slot, N. W. & H. J. M. Spanjaard (2004). Competentievergroting
in de residentiële jeugdzorg. Hulpverlening voor kinderen en
jongeren in tehuizen. Baarn: HB Uitgevers
Timmerman, I. G. H., N. C. Vastenburg & P. M. G. Emmelkamp
(2001). The Forensic Inpatient Observation Scale (fios):
development and validity. Criminal Behaviour and Mental
Health, 11, 144-162
Vertommen, H., R. Verheul, C. de Ruiter & M. Hildebrand (2002).
De herziene versie van Hare’s Psychopathie Checklist (PCL-R).
Lisse: Swets Test Publishers

[ 221 ]

literatuur

NOTEN
1

Met toestemming van
Bohn Stafleu Van Loghum,
Houtem /Diegem.

2

Overgenomen uit J. C. Gibbs,
G. B. Potter & A. P. Goldstein
(1995). The EQUIP Program:
Teaching Youth to Think and
Act Responsibly through a
Peer-Helping Approach.
Champaign, Ill.: Research
Press. Copyright 1995 by the
authors. Used by permission.

3

[ 222 ]

Deze tekst is een aangepaste
versie van de brochure
‘Observeren’ uit C. M. J. van
Dam-Baggen & F. W. Kraaimaat

(2000). Sociaalvaardigheids
therapie: een cognitief gedrags
therapeutische groepsbehan
deling. Houten: Bohn Stafleu
Van Loghum.
4

Deze tekst is een aangepaste
versie van de brochure ‘Eisen,
activiteiten en waardering’
uit C. M. J. van Dam-Baggen &
F. W. Kraaimaat (2000). Soci
aalvaardigheidstherapie: een
cognitief gedragstherapeutische
groepsbehandeling. Houten:
Bohn Stafleu Van Loghum.

OVER DE AUTEURS
drs. r. h. j. hornsveld is als klinisch psycholoog  /onderzoeker
verbonden aan FPI De Kijvelanden /poli- en dagkliniek Het Dok
en als onderzoeker aan de afdeling Medische Psychologie van
de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij doet in het bijzonder
onderzoek naar de assessment en behandeling van agressief
gedrag bij gewelddadige delinquenten en forensisch psychiatrische patiënten, zowel adolescenten als volwassenen.
E-mail-adres: r.hornsveld @ tiscali.nl
dr. c. m. j. van dam-baggen is klinisch psycholoog en na haar
fpu nog als gast-senior-onderzoeker verbonden aan de
Programmagroep Klinische Psychologie van de Universiteit
van Amsterdam. In haar onderzoek ligt de nadruk op de
assessment en behandeling van sociale angst en sociale vaardigheden bij patiënten met diverse psychiatrische stoornissen.
E-mail-adres: rien.van.dam-baggen @ 12move.nl

[ 223 ]

AANBEVELINGEN
x Ruud Hornsveld began his corres
pondence in 1999 with my late
husband, Arnold Goldstein, the
creator of Aggression Replacement
Training ( art). Dr. Goldstein was
impressed with Ruud’s ideas, and he
encouraged him to continue with
his adaptation of art to violent
forensic psychiatric patients with
violent offenses. The results with
Hero without Violence / Aggression
Control Therapy show that art,
with modifications, is applicable to
diverse violent populations.
Susan Striepling-Goldstein

x Based on the work of the late
Arnold P. Goldstein a group of
educators in Colorado developed
the peace curriculum for aggressive
and social incompetent kids on
elementary, middle and high
schools. I have learned to know Ruud
Hornsveld as an enthusiastic clinician
and researcher, who demonstrated
that adapted versions of art are
applicable to violent forensic patients
as well as aggressive college students.
Sara J. Salmon, Ph. D.
Executive Director Center for
Safe Schools and Communities,
Erie (Colorado)

x The widespread use of Aggression

[ 224 ]

Replacement Training ( art ) across
Europe and North America, along
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clinician and a researcher, to mould
an existing programme into a new
and effective format. This book is to
be welcomed by all those working
to reduce aggression and violence.
Clive R. Hollin Ph. D.
Professor of Criminological
Psychology, University of Leicester
& Co-Chairperson, ICART

x In 2000 begon Ruud Hornsveld
in FPI De Kijvelanden te Poortugaal
met de ontwikkeling van de
Agressiehanteringstherapie voor
forensisch psychiatrische patiënten
met geweldsdelicten, enkele
jaren later gevolgd door een
ambulante versie voor patiënten
van poli- en dagkliniek Het Dok te
Rotterdam. De eerste resultaten zijn
veelbelovend. Ruud Hornsveld heeft
met zijn Agressiehanteringstherapie
een waardevolle bijdrage geleverd
aan de programmaontwikkeling in
de forensische psychiatrie.
Drs. M. A. Polak
Bestuurder FPI De Kijvelanden  /
poli-en dagkliniek Het Dok

