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VOORWOORD
Held zonder geweld 2 is een verlengde versie van de Agressie
hanteringstherapie met 15 wekelijkse bijeenkomsten, zoals die
is beschreven in deel 1. Inclusief verlenging omvat de therapie
35 wekelijkse bijeenkomsten, drie vijfwekelijkse evaluatiebijeen
komsten en in afnemende frequentie boostersessies. De lange
versie van de Agressiehanteringstherapie ( Held zonder geweld
1 + 2 ) is bedoeld voor forensische patiënten die vooral proactief
geweld gebruiken en die relatief hoog scoren op psychopathie.
Gezien de ernst van de problematiek bij de doelgroep moet de
behandeling uitgevoerd worden door twee behandelaars met
groepservaring. Daarvan is er tenminste één een ervaren gezond
heidszorgpsycholoog die bekend is met gedragstherapeutische
methoden en technieken. Voor gewelddadige patiënten met
verslavingsproblematiek dient de Agressiehanteringstherapie
gecombineerde te worden met een behandeling voor middelen
misbruik of middelenafhankelijkheid.
Deze uitgave bestaat uit het onderhavige draaiboek voor instructie
en ondersteuning van de behandelaars, en een set separate
werkbladen die aan het werkboek van deel 1 kunnen worden toe
gevoegd. In het laatste hoofdstuk worden voor elke sociale vaar
digheid doelen ( ‘Wat wil ik bereiken?’ ) en criteria ( ‘Waar let ik op?’ )
vermeld.
Ruud H.    J. Hornsveld & Edzard T. de Vries
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BEHANDELPROGRAMMA VOOR
GEWELDDADIGE FORENSISCH
PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN
MET EEN CLUSTER B
PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijven we een programma voor patiënten
met als hoofddiagnose een cluster B persoonlijkheidsstoornis op
as II van de dsm-iv (American Psychiatric Association, 1994). Bij de
ontwikkeling namen we de aanbevelingen van Cooke en Philip
(2001) en van Hollin (2006) als uitgangspunt. Dit houdt in dat het
programma: [ 1 ]  gebaseerd is op een model dat gericht is op veran
dering, [ 2 ]  een nauw omschreven doelgroep heeft, [  3  ]  dynamische
risicofactoren centraal stelt, [ 4 ]  gebruik maakt van effectieve
methoden, [ 5 ]  gefocust is op vaardigheden, [ 6 ]  gebruik maakt van
een draaiboek en [ 7 ]  geëvalueerd wordt met betrouwbare en
valide meetinstrumenten.
De doelgroep voor het programma formuleerden we aanvankelijk
in termen van dsm-iv classificaties. Vooral de classificaties op as II
blijken echter beperkt betrouwbaar en valide (McMurran, 2001).
Zo worden bij cluster B alle vier de stoornissen gekenmerkt door
impulsiviteit en gebrekkige beheersing van emoties (Ullrich,
Borkenau, & Marneros, 2001). We kozen daarom voor een opera
tionalisering met behulp van dimensionele, op empirisch onder
zoek gebaseerde persoonlijkheidstrekken (Burke & Hart, 2000) en

[ 11 ]

inleiding

concrete probleemgedragingen (Daffern & Howells, 2007). De
modules van het programma richten zich op belangrijke dynami
sche factoren die volgens Andrews en Bonta (2003) bijdragen aan
ontstaan en voortduren van crimineel gedrag, te weten: [ 1 ]  anti
sociale attitudes, [ 2 ]  antisociaal netwerk, [ 3 ]  antisociale persoon
lijkheidstrekken en [ 4 ]  middelenmisbruik of middelenafhankelijk
heid.
Het programma bestaat uit twee onderdelen, te weten de ver
lengde Agressiehanteringstherapie en het programma Verslaving.
Voor een beschrijving van het programma Verslaving verwijzen we
naar Hornsveld, Soe-Agnie, Donker & Van der Wal (2008). In de
beschrijving van de verlengde Agressiehanteringstherapie ligt
de nadruk op methoden en klinische bevindingen. Evaluatie van
programmaonderdelen en de repercussies daarvan voor verdere
ontwikkeling van het programma worden slechts summier ver
meld. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar recente
publicaties.

Agressiehanteringstherapie
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Methode
De oorspronkelijke Agressiehanteringstherapie bestaat uit drie
modulen, te weten: Woedebeheersing, Sociale vaardigheden en
Moreel redeneren. In de laatste twee modules worden ook zelf
regulatievaardigheden geoefend (tabel 1). De therapie wordt ver
strekt aan groepen van ten hoogste acht patiënten, en omvat vijf
tien wekelijkse sessies van 1,5 uur en drie vijfwekelijkse terugkom
bijeenkomsten (Hornsveld, Van Dam-Baggen, Leenaars & Jonkers,
2004). Behandelaars beschikken over een draaiboek, en patiënten
maken hun huiswerkopdrachten in een werkboek (Hornsveld,
2004).
De module Woedebeheersing volgt de in Nederland gangbare
werkwijze, te weten die van de ‘vijf G’s’ ( gebeurtenis, gedachte,
gevoel, gedrag en gevolg ). Gewerkt wordt aan de hand van oefen
situaties en van situaties die patiënten op eerdere bijeenkomsten
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zelf hebben aangedragen. Tijdens de module Sociale vaardigheden
kiezen de patiënten vijf vaardigheden uit een lijst van twaalf,
te weten: [ 1 ]  contact maken, [ 2 ]  een situatie beëindigen, [ 3 ]  een
verzoek doen, [ 4 ]  een verzoek weigeren, [ 5 ]  reageren op een
weigering, [ 6 ]  kritiek geven, [ 7 ]  reageren op kritiek, [ 8 ]  je mening
geven, [ 9 ]  voor jezelf opkomen, [ 10 ]  een compliment geven,
[ 11 ]  waardering uitspreken over jezelf en [ 12 ]  reageren op een
compliment. Bij elke oefening ontvangen patiënten een hand-out
met potentiële doelen (‘Wat wil je bereiken?’) en criteria (‘Waar let
je op?’). Tijdens de module Moreel redeneren worden morele pro
bleemsituaties ter discussie gesteld. Met behulp van een rollen
spel wordt de probleemsituatie van één patiënt verder uitgewerkt.
Bij de Zelfregulatie vaardigheden (Van Dam-Baggen & Kraaimaat,
2000) leren patiënten voor een bepaalde activiteit eerst hun ver
wachtingen (eisen) op te sporen en zichzelf te bekrachtigen voor
de uitvoering van deze activiteit. Vervolgens wordt hen bijge
bracht te hoge of te vage eisen te identificeren en bij te stellen.
Op de drie terugkombijeenkomsten rapporteren de patiënten in
hoeverre zij de lessen uit de therapie kunnen toepassen in hun
dagelijks leven, en wordt de behandeling geëvalueerd. Ten slotte
komt het conceptverslag aan de verwijzer aan de orde.

box 1
Onderzoek naar de resultaten van de Agressiehanteringstherapie
In de periode van januari 2002 tot januari 2006 zijn vier onder
zoeken uitgevoerd bij 136 klinische patiënten (volwassenen)
en 200 poliklinische patiënten (adolescenten en volwassenen)
(Hornsveld, 2007; Hornsveld, Nijman & De Vries, 2007). Daaruit
konden de volgende conclusies worden getrokken:
[  1   ] Persoonlijkheidstrekken en probleemgedragingen. In ver
gelijking tot de normgroep bleken zowel de klinische als de
poliklinische patiënten hoger te scoren op neuroticisme en
lager op altruïsme. Bovendien scoorden de poliklinische patiën
ten lager op openheid en consciëntieusheid, en hoger op woede
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als dispositie. Beide groepen rapporteerden minder problemen
bij kritiek geven dan bij iemand complimenteren. In vergelijking
tot klinische patiënten scoorden poliklinische patiënten lager
op psychopathie maar hoger op agressief gedrag.
[   2   ] Verschillen tussen afmakers en afhakers. Zowel onder poli
klinische als klinische patiënten bleken voortijdige afhakers
hoger te scoren op factor 2 van de pcl-r, een maat voor recidive
risico. Bovendien scoorden poliklinische afhakers hoger op
neuroticisme, lager op extraversie, hoger op woede als disposi
tie en hoger op agressief gedrag dan de poliklinische afmakers.
Klinische afhakers scoorden lager op openheid dan de klinische
afmakers.
[  3   ] Resultaten. Een eerste evaluatie wees uit dat de scores
op vijandigheid en agressief gedrag van de na- en follow-upmeting significant lager waren dan die van de voormeting,
zowel bij klinische als poliklinische patiënten. Klinische patiën
ten scoorden ook significant lager op agressief gedrag gemeten
met de observatieschaal. Hierna werden twee controlecondities
toegevoegd: voor poliklinische patiënten een wachtlijst condi
tie en voor klinische patiënten een ‘care as usual’ controlegroep.
Vijandigheid en agressief gedrag onder poliklinische patiënten
bleken tijdens de wachtlijstperiode niet af te nemen, maar
tijdens de therapie wel. Bij klinische patiënten die de therapie
volgden verminderde agressief gedrag gemeten met de obser
vatieschaal significant, maar in de controlegroep niet.
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[  4   ] Individuele verschillen. Dit onderzoek vond ondersteuning
voor de bevindingen van andere auteurs: patiënten met een
lage score op psychopathie blijken vooral reactief agressief
gedrag te vertonen, terwijl patiënten met een hoge score meer
proactief agressief gedrag laten zien. Bij de eerste groep werd
een relatie gevonden tussen agressief gedrag en sociale com
petentie, bij de tweede groep bleek dit niet het geval.

Verlengde Agressiehanteringstherapie

Methode
De module Prosociaal denken moet patiënten leren gedachten die
leiden tot antisociaal gedrag om te zetten in gedachten die leiden
tot prosociaal gedrag. De volgende cognitieve vervormingen
komen aan de orde: [ 1 ]  je niet verplaatsen in een ander, [ 2 ]  ego
centrisme, [ 3 ]  bagatelliseren, [ 4 ]  achterdochtig zijn en [ 5 ]  anderen
de schuld geven. Op elke bijeenkomst wordt één cognitieve ver
vorming uitgebreid besproken, waarna wordt afgesloten met een
rollenspel.
De module Karaktervorming bestaat uit vijf bijeenkomsten, waarin
patiënten leren onderscheid maken tussen consequenties op korte
en lange termijn bij prosociaal en antisociaal gedrag. Dit geschiedt
aan de hand van de onderwerpen: [ 1 ]  verantwoordelijkheid,
[ 2 ]  dienstbaarheid, [  3 ]  respect, [ 4 ]  samenwerking en [ 5 ]  eerlijk
heid. Wederom wordt steeds één onderwerp uitgebreid besproken
en wordt afgesloten met een rollenspel.

inleiding

Nieuwe modulen
Op grond van onderzoekresultaten (zie box 1) en klinische erva
ringen is de therapie uitgebreid met vier modulen, te weten:
Prosociaal denken, Karaktervorming, Prosociaal netwerk en
Omgaan met vrouwen. De therapie beslaat daarmee in totaal
35 wekelijkse bijeenkomsten, gevolgd door 3 evaluatiebijeenkom
sten en boostersessies, die patiënten in afnemende frequentie
bijwonen ( tabel 1, pagina 16 ). Bij alle bijeenkomsten geldt als huis
werkopdracht dat patiënten de vaardigheid oefenen die in de
betreffende bijeenkomst aan de orde is geweest, en daarvan ver
slag doen in hun werkboek. Te beginnen bij de 16de bijeenkomst
moeten patiënten ook standaard verslag doen van een persoon
lijke situatie betreffende hantering van hun agressie. Incidenteel
kan binnen de groepsbehandeling ook een gesprek met een indivi
duele patiënt worden gevoerd. Als tijdens groepsbijeenkomsten
blijkt dat er onvoldoende inzicht bestaat in de determinanten van
probleemgedrag, moet daarvan een beknopte functionele analyse
gemaakt worden.
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Module  /  Onderdeel

Bijeenkomsten

Doelstelling

Woedebeheersing

1 –  5

Onderkennen van en adequaat
omgaan met gevoelens als irritatie,
boosheid, woede of agressie

Sociale vaardigheden

6 –  10

Verbeteren of uitbreiden van
relevante sociale vaardigheden

Moreel redeneren

11 –  15

Kennis nemen van gangbare
waarden en normen en leren op
lossen van morele problemen

Zelfregulatie
vaardigheden

6 –  15

Bijstellen van inadequaat aspiratie
niveau, zichzelf bekrachtigen voor
bereikte resultaten en programma’s
kunnen maken voor nieuw gedrag

Prosociaal denken

16 –  20

Antisociale cognities omzetten
in positieve cognities

Karaktervorming

21 –  25

Bij sociaal gedrag onderscheid
maken tussen positieve en negatieve
consequenties op korte en op lange
termijn

Prosociaal netwerk

26 –  30

Aangaan van prosociale
contacten en beëindigen van
antisociale contacten

Omgaan met
vrouwen

31 –  35

Omgaan met vrouwen in
contacten met verschillende
niveaus van intimiteit

Evaluatiebijeenkomsten

36, 37 en 38

Evaluatie en rapportage

Boostersessies

39 en
volgende

Controle

tabel 1
Modulen van de verlengde Agressiehanteringstherapie

inleiding

De bijeenkomsten van de module Prosociaal netwerk zijn gericht
op het aangaan van prosociale contacten en het afhouden of
beëindigen van antisociale contacten. Aan de orde komen vaardig
heden als: [ 1 ]  kennis maken, [ 2 ]  afspraak maken, [ 3 ]  contact ver
diepen, [ 4 ]  informatie verschaffen over contacten met justitie
(bijvoorbeeld: tbs ) en [ 5 ]  reageren op afwijzing. Ook hier komt
steeds één vaardigheid uitgebreid aan de orde, onder andere in
de vorm van een rollenspel.
In de module Omgaan met vrouwen leren mannelijke patiënten
zich adequaat te gedragen tegenover de andere sekse. De vijf
bijeenkomsten gaan over [ 1 ]  behoefte aan intimiteit tonen,
[ 2 ]  reageren op afwijzing, [ 3 ]  reageren op toenadering, [ 4 ]  praten
over seks en [ 5 ]  verdiepen van intimiteit. Als patiënten tijdens
de laatste twee modulen nog niet met verlof zijn, worden de
huiswerkopdrachten aangepast.
Tijdens de Boostersessies wisselen patiënten ervaringen van de
afgelopen periode uit aan de hand van verslagen in hun werkboek.
Minimaal eenmaal per week oefenen patiënten aan de hand van
een situatie die bij hen agressie oproept. Zodra een patiënt een
situatie rapporteert waarin hij zijn agressie niet onder controle
kon houden, wordt deze situatie centraal geoefend. Vervolgens
dient de betreffende patiënt tot de volgende bijeenkomst een
identieke of vergelijkbare situatie te oefenen. Indien geen verbete
ring wordt geboekt of als het agressieve gedrag te ernstig blijkt,
wordt met betrokkene een individueel gesprek gevoerd en wordt
contact opgenomen met de behandelverantwoordelijke. De boos
tersessies zijn open bijeenkomsten. Behandelaars bepalen per
patiënt de frequentie van deelname.
Sinds medio 2007 worden de patiënten tijdens de wekelijkse huis
werkbijeenkomsten begeleid door stagiaires Klinische Psychologie
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De stagiaires wonen de
bijeenkomsten in eerste instantie bij als observator; geleidelijk
voeren ze onderdelen van een bijeenkomst ook min of meer zelf
standig uit. Inzet van (mannelijke) stagiaires heeft als bijkomend
voordeel dat zij als rolmodel fungeren voor deelnemers van verge
lijkbare leeftijd.
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Toevoeging van een incidenteel gesprek met een individuele
patiënt aan de groepsbehandeling beantwoordt aan de verwach
tingen. Bijvoorbeeld dominant gedrag van een patiënt kan beter
individueel worden gecorrigeerd. Correctie tijdens groepsbijeen
komsten wordt waarschijnlijk als vernederend ervaren. Soms
kan het gesprek ook worden gebruikt voor opstelling van een
functionele analyse van gedrag waarin behandelaars nader in
zicht willen krijgen.

Tot slot
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Het behandelprogramma voor terbeschikkinggestelden met een
cluster B persoonlijkheidsstoornis is sinds kort in FPC De Kijve
landen operationeel. Hiertoe is de Agressiehanteringstherapie
gecombineerd met het programma Verslaving. Patiënten krijgen
zo een behandeling aangeboden die zich richt op belangrijke
individuele, dynamische criminogene factoren. De eerste klinische
ervaringen en onderzoeksresultaten met de verlengde Agressie
hanteringstherapie zijn positief, maar evaluatieonderzoek zal
moeten uitwijzen of deze indrukken terecht zijn.
De door ons gekozen stapsgewijze aanpak heeft praktische voor
delen. Zo kunnen modulen die zich al bewezen hebben geleidelijk
worden aangevuld met nieuwe, terwijl modulen die niet effectief
blijken kunnen worden verwijderd of bijgesteld. Overigens wordt
bij ontwikkeling van nieuwe modulen altijd aangesloten bij
recente wetenschappelijke inzichten, zodat patiënten weinig
risico lopen deel te nemen aan niet-effectieve onderdelen. De
praktijk wijst dan ook uit dat wenselijke bijstellingen voornamelijk
de uitvoering betreffen, en niet de methodiek. Zo constateerden
we dat de module Prosociaal denken beter vóór de module
Karaktervorming gegeven kan worden dan er na.
De combinatie van een groepsbehandeling met incidentele
individuele gesprekken komt tegemoet aan de wenselijkheid tot
differentiatie tussen de individuele patiënten. Patiënten die laag
scoren op psychopathie zullen zich vooral nieuwe sociale vaardig
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heden moeten eigen maken, terwijl hoogscoorders moeten wor
den aangezet hun sociale gedrag te corrigeren teneinde in de toe
komst niet opnieuw in de problemen te komen. Een gesprek kan
soms nuttig zijn om een individuele patiënt te informeren over
deze gedifferentieerde aanpak binnen de groep.
We achten het van belang dat boostersessies doorlopen tot en
met de extramurale resocialisatiefase; alleen dan kunnen behan
delaars controleren of het in de kliniek geleerde ook in de praktijk
wordt toegepast. Er zijn aanwijzingen dat patiënten in de gecon
troleerde omgeving van een kliniek hun probleemgedrag beter
kunnen beheersen dan in de ongestructureerde buitenwereld
(Nijman, De Kruijk & Van Nieuwenhuizen, 2002; Hornsveld, Nijman
& Kraaimaat, 2008). Tijdens de boostersessies doen patiënten ver
slag van persoonlijke situaties rond hun agressie.
Probleemsituaties worden zo nodig opnieuw geoefend, maar
behandelaars zullen zich bij terugval wel steeds moeten afvragen
of het probleemgedrag wel op korte termijn valt te verhelpen.
Indien terugval te ernstig is, zal moeten worden gerapporteerd
aan de behandelverantwoordelijke.
Onze ervaring met het gebruik van draaiboeken is positief. Door
inzet van draaiboeken kan in principe elke gezondheidszorg
psycholoog, samen met een ervaren groepsleider die fungeert als
cotherapeut, de behandeling uitvoeren. Verdere scholing in het
cognitief-gedragstherapeutische referentiekader achten we ech
ter raadzaam. Dit biedt behandelaars een betere basis om waar
nodig te improviseren bij uitvoering van het programma, en om
in incidentele gevallen een aanvullende functionele analyse te
maken van onverwacht probleemgedrag.

[ 19 ]
Literatuur
American Psychiatric Association ( 1994 ). Diagnostic and statistical
manual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC : APA.
Andrews, D.  A. & Bonta, J. (2003). The psychology of criminal conduct
(3rd ed.). Cincinnati, OH: Anderson.

inleiding
[ 20 ]

Burke, H. & Hart, S.  D. (2000). Personality disordered offenders:
Conceptualization, assessment and diagnosis of personality
disorder. In S. Hodgins & R. Müller-Isberner (eds.), Violence,
crime and mentally disordered offenders: Concepts and methods
for effective treatment and prevention (pp. 63-85). Chichester,
UK: Wiley.
Cooke, D.   J. & Philip, L. (2001). To treat or not to treat? An empirical
perspective. In C.  R. Hollin (ed.), Handbook of Offender
Assessment and Treatment (pp. 17-34). Chichester, UK: Wiley.
Daffern, M. & Howells, K. (2007). Antecedents for aggression and
the function analytic approach to the assessment of aggression
and violence in personality disordered patients within secure
settings. Personality and Mental Health, 1, 126-137.
Dam-Baggen, C.  M.   J. van & Kraaimaat, F.  W. (2000). Sociaalvaardig
heidstherapie: Een cognitief gedragstherapeutische groeps
behandeling. Houten, NL   /Diegem, BE: Bohn Stafleu Van Loghum.
Hollin, C.  R. (2006). Offending behaviour programmes and
contention: Evidence-based practice, manuals, and programme
evaluation. In C.R. Hollin & E.J. Palmer (eds.), Offending
behaviour programmes: Development, application, and controversies (pp. 179-207). Chichester, UK: Wiley.
Hornsveld, R.  H.   J. (2004). Held zonder geweld: Behandeling van
agressief gedrag (draai- en werkboek). Amsterdam: Boom.
Hornsveld, R.  H.   J. (2007). Assessment and treatment of violent
forensic psychiatric patients with a conduct or an antisocial
personality disorder in the Netherlands. Nijmegen: Radboud
Universiteit Nijmegen (dissertatie).
Hornsveld, R.  H.   J., Dam-Baggen, C.  M.    J. van, Leenaars, P.  E.  M.
& Jonkers, Ph.  J. (2004). Agressiehanteringstherapie voor
forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten:
Ontwikkeling en praktijk. Tijdschrift voor Psychotherapie,
30, 22-37.
Hornsveld, R.  H.   J., Nijman, H.  L.  I. & Vries, E.   T. de (2007). Assessment
en behandeling van gewelddadige forensisch psychiatrische
patiënten met een gedrags- of antisociale persoonlijkheids
stoornis. Poortugaal: De Kijvelanden.

inleiding

Hornsveld, R.  H.  J., Nijman, H.  L.  I. & Kraaimaat, F.   W. (2008).
Aggression Control Therapy for violent forensic psychiatric
patients: First results. Psychology, Crime and Law, 14, 1-18.
Hornsveld, R.  H.  J., Soe-Agnie, S., Donker, J. & Wal, L. van der (2008).
De ontwikkeling van een behandelprogramma voor geweld
dadige forensisch psychiatrische patiënten met een cluster B
persoonlijkheidsstoornis. Tijdschrift voor Psychiatrie, 50, 703711.
McMurran, M. (2001). Offenders with personality disorders.
In C.  R. Hollin (ed.), Handbook of Offender Assessment and
Treatment (pp. 467-479). Chichester, UK: Wiley.
Nijman, H.  L.  I., Kruyk, C. de & Nieuwenhuizen, C. van (2002).
Gedragsveranderingen tijdens tbs-behandeling. Tijdschrift voor
Psychiatrie, 44, 339-334.
Ullrich, S., Borkenau, P. & Marneros, A. (2001). Personality disorders
in offenders: Categorical vs. dimensional approaches. Journal of
Personality Disorders, 15, 442-449.

[ 21 ]

MODULE 4
PROSOCIAAL DENKEN

Ö

Doelen
x Nagaan of stappen voor individuele doelgedragingen
x
x
x
x
x

( A, B of C ) zijn uitgevoerd;
Nagaan hoe eigen moreel probleem is opgelost;
Aankondigen module Prosociaal denken;
Aankondigen van thema voor vandaag: Je verplaatsen
in een ander;
Oefenen met Wijnands probleemsituatie;
Huiswerkopdracht toelichten.

module 4 prosociaal denken

MODULE 4
PROSOCIAAL DENKEN
BIJEENKOMST 16

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

Agenda
0:00 uur
0:05
0:15
0:20
0:25
0:45
1:20
1:25
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Uitleg doel module Prosociaal denken;
Thema: Je verplaatsen in een ander;
Wijnands probleemsituatie;
Rollenspel;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

[ 25 ]

BIJEENKOMST

module 4 prosociaal denken

16

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

x

x
x
x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
geoefende situaties met betrekking tot individuele doel
gedragingen A, B of C;
Behandelaar vraagt één deelnemer hoe hij een moreel
probleem heeft opgelost waarmee hij werd geconfronteerd;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.

Uitleg doel module Prosociaal denken
x Behandelaar legt het doel uit van de module Prosociaal denken,
namelijk: Gedachten die leiden tot antisociaal gedrag
leren omzetten in gedachten die leiden tot prosociaal gedrag.
x Aan de orde komen de volgende cognitieve vervormingen:
Je niet verplaatsen in een ander, Egocentrisme, Bagatelliseren,
Achterdochtig zijn en Anderen de schuld geven.

[ 26 ]

Thema: Je verplaatsen in een ander
x Behandelaar vraagt alle deelnemers Wijnands probleem
situatie te lezen. Daarna worden de vragen besproken, waarbij
de deelnemers antisociale gedachten moeten omzetten
in prosociale. Bij voorkeur wordt de situatie nagespeeld. De
vragen worden eerst aan de spelers gesteld en vervolgens aan
andere deelnemers.
x Tenslotte geeft de behandelaar de definitie van je verplaatsen
in een ander. Die luidt: Je verplaatsen in een ander is de
bereidheid om je voor te stellen hoe het voor een ander is als
hem of haar iets ernstigs overkomt.

BIJEENKOMST

x

x
x

Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je je in een ander hebt verplaatst
en geef aan welke gedachten je daarbij had en  / of welke
gedachten je hebt veranderd.

16
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x

Rollenspel
Behandelaar vraagt deelnemers een situatie te omschrijven
waarin ze niet in staat waren hun agressie te beheersen;
In een rollenspel laat een deelnemer zien hoe hij zich in
een probleemsituatie gedroeg. De andere deelnemers en
behandelaars geven feedback;
De andere deelnemers laten zien hoe ze zich in de probleem
situatie zouden gedragen;
Tot slot oefent de deelnemer die de probleemsituatie heeft
ingebracht. De andere deelnemers en behandelaars geven
wederom feedback.

Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan de

bijeenkomst heeft gehad.

[ 27 ]
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OEFENING

H

Na afloop van een verjaardag brengt Wijnand zijn grootouders
naar huis. Zodra hij hun voordeur opent ziet hij direct dat er is
ingebroken. Het is binnen een enorme bende. Dierbare spullen zijn
overal op het parket gegooid, het glasservies ligt in scherven en
foto’s zijn verscheurd. Alle kasten zijn opengebroken. Een aantal
sieraden blijkt te zijn gestolen.

v1
v2
v3
v4
v5
v6

[ 28 ]

Beantwoord de vragen bij Wijnands probleemsituatie

v7
v8

Wat zou Wijnand als eerste moeten doen en waarom?
Hoe denk je dat zijn grootouders zich voelen? Heeft iemand wel
eens iets van jou gestolen en zo ja, hoe voelde je je toen?
Kan Wijnand zijn grootouders die avond wel alleen in hun huis
laten, en waarom denk je dat? Denk je dat zijn grootouders zich
wellicht onveilig voelen of overstuur zijn? Heb jij je wel eens
net zo gevoeld en zo ja, wat dacht je toen?
Denk jij dat Wijnands grootouders hun sieraden zullen
terugkrijgen? Of denk je dat de verzekering zal uitkeren?
Maakt dat uit? Leg uit waarom je dat denkt.
Wie zijn in deze situatie de slachtoffers? Wat zal het effect
zijn op de slachtoffers (lichamelijk, geestelijk, financieel, dage
lijks leven)?
Wie zijn in deze situatie de daders? Denk je dat die daders
er aan gedacht hebben dat Wijnands grootouders onder zo’n
diefstal lijden? Leg uit waarom je dat denkt.
Ben jij zelf ooit slachtoffer geweest van een misdrijf en zo ja,
van wie? Ken je anderen die slachtoffer zijn geweest? Wat was
het effect op hen (lichamelijk, geestelijk, financieel, dagelijks
leven)?
Wat dacht je toen je zelf een misdrijf pleegde en waarom?
Hoe denk je er nu over en waarom?

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  /  deed de ander? x

16
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Hv1

VOORNAAM

Wat dacht je en / of hoe voelde je je? x

Wat zei  /   deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x
[ 29 ]
Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST
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PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Hv2

x

Beschrijf een situatie op je afdeling, je werk, je school of
thuis waarin anderen iets vervelends of ernstigs overkwam.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat overkwam die anderen? x

Hoe beleefden die anderen dat? x

Wat vond jij ervan? Wat waren jouw gedachten? x

Wat heb je tegen die anderen gezegd? x

[ 30 ]

Hoe reageerden ze daarop? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

Als ik mij verplaats in een ander dan zijn de voordelen voor
mij en de ander: x

en de nadelen voor mij en de ander: x

module 4 prosociaal denken

Was je tevreden over wat je hebt gezegd en zo nee, wat had
je liever willen zeggen? x

16

Als ik mij niet verplaats in een ander dan zijn de voordelen
voor mij en de ander: x

en de nadelen voor mij en de ander: x

[ 31 ]

module 4 prosociaal denken

Ö
MODULE 4
PROSOCIAAL DENKEN
BIJEENKOMST 17
Doelen
x
x
x
x
x

Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
Nagaan of geoefend is met je verplaatsen in een ander;
Aankondigen van thema voor vandaag: Egocentrisme;
Oefenen met Susans probleemsituatie;
Huiswerkopdracht toelichten.
Voorbereiding

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

Agenda

[ 32 ]

0:00 uur
0:05
0:20
0:25
0:45
1:20
1:25
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Thema: Egocentrisme;
Susans probleemsituatie;
Rollenspel;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

BIJEENKOMST

Verloop

x

x
x
x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van
een situatie waarin dat juist niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zich verplaatst heeft in een ander;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan de
praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.

module 4 prosociaal denken

Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.
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Thema: Egocentrisme
x Behandelaar vraagt alle deelnemers Susans probleemsituatie
te lezen. Daarna worden de vragen besproken, waarbij deel
nemers antisociale gedachten (met name egocentrische) moe
ten omzetten in prosociale. Bij voorkeur wordt de situatie
nagespeeld. De vragen worden eerst aan de spelers gesteld en
vervolgens aan andere deelnemers.
x Tenslotte geeft de behandelaar de definitie van egocentrisme.
Deze luidt: Egocentrisme is het gebrek aan bereidheid om eigen
verwachtingen, behoeften en rechten op te offeren terwille van
de belangen van anderen.
Rollenspel
x Behandelaar vraagt deelnemers een situatie te omschrijven
waarin ze niet in staat waren hun agressie te beheersen;
x In een rollenspel laat een deelnemer zien hoe hij zich in een
probleemsituatie gedroeg. De andere deelnemers en behandelaars geven feedback;
x De andere deelnemers laten zien hoe ze zich in de probleemsituatie zouden gedragen;

[ 33 ]
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[ 34 ]

x Tot slot oefent de deelnemer die de probleemsituatie heeft

ingebracht. De andere deelnemers en behandelaars geven
wederom feedback.
Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je in eerste instantie dacht: ‘Ik kan
doen wat ik wil, ik hoef met niemand rekening te houden.’
Evaluatie
1 Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan de
bijeenkomst heeft gehad.

BIJEENKOMST

17

OEFENING
Beantwoord de vragen bij Susans probleemsituatie

Susan wandelt met haar dochtertje in een rustige straat. Met haar
rechterhand duwt ze de wandelwagen met haar dochtertje voort,
links draagt ze haar handtas. Peter en zijn vriend Patrick willen
een nieuw mobieltje kopen, maar ze hebben te weinig geld. Daar
om besluiten ze om iemand te beroven. Ze gaan op hun scooter op
zoek naar een geschikt slachtoffer. Opeens zien ze Susan lopen,
zwaaiend met haar handtas. Peter geeft vol gas en Patrick houdt
zich gereed om de tas uit Susans hand te trekken. Dat lukt. Susan
blijft verbijsterd achter.

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7

Waarom hebben Peter en Patrick Susan beroofd?

module 4 prosociaal denken

H

Wat zijn hun gedachten geweest toen ze besloten iemand
te beroven? Hebben ze alleen aan zichzelf gedacht of ook aan
anderen? Leg uit waarom je dat denkt.
Vind je dat je Susan kan verwijten dat ze haar handtas niet
steviger vasthield?
Vind je dat het verschil uitmaakt of je een jonge moeder met
kind berooft (zoals Susan), een oud vrouwtje of een jonge sterke
vent? En waarom vind je dat?
Zouden Peter en Patrick hebben afgezien van hun plan als
ze wisten wat het voor Susan betekent om beroofd te worden?
Leg uit waarom je dat denkt.
Wat zal het effect van de beroving zijn op Susan ( lichamelijk,
geestelijk, financieel, dagelijks leven )?
Vind je dat mensen vaak te slordig met hun spullen omgaan en
dan ook niet raar moeten opkijken als ze bestolen worden?
Ben je zelf wel eens beroofd of ken je een vriend of familielid
die beroofd is? Wat was het motief van de dader? Hoe was het
voor jou, je vriend of je familielid om bestolen te worden?

Ga verder op de volgende bladzijde }

[ 35 ]
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[ 36 ]

OEFENING [VERVOLG]

v8
v9
v10

Wat zijn de voordelen van de diefstal voor Peter en Patrick?
En wat zijn de nadelen?
Wat zijn de voordelen en nadelen voor Peter en Patrick als
Susan een gedetailleerd signalement kan geven aan de politie?
Hoe groot schat je de kans in dat Peter en Patrick door de
politie worden gearresteerd? Leg uit waarom je dat denkt.

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was : x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  /  deed de ander? x

17
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Wat dacht je en  / of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x
[ 37 ]
Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

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

Hv2

x

Beschrijf een situatie op je afdeling, je werk, je school of
thuis waarin je in eerste instantie dacht: ‘Ik kan doen wat
ik wil, ik hoef met niemand rekening te houden.’

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Welk doel wilde je bereiken? x

Wat dacht je en waarom? x

Wat heb je gedaan en  / of gezegd? x

Hoe reageerde de ander? x
[ 38 ]

Heb je je doel kunnen bereiken? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

Was je tevreden over wat je hebt gedaan of gezegd en zo nee,
wat had je liever willen doen of zeggen? x

Als je de situatie liever anders had willen aanpakken, wat
had je dan in eerste instantie beter kunnen denken? x

module 4 prosociaal denken

Wat was het effect van wat je gedaan of gezegd hebt
voor de ander? x
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Als ik alleen aan mijzelf denk dan zijn de voordelen voor mij
en de ander: x

en de nadelen voor mij en de ander: x

Als ik ook aan anderen denk dan zijn de voordelen voor mij
en de ander : x
[ 39 ]

en de nadelen voor mij en de ander : x

module 4 prosociaal denken

Ö
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Doelen
x
x
x
x
x

Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
Nagaan of geoefend is met het thema egocentrisme;
Aankondigen van thema voor vandaag: Bagatelliseren;
Oefenen met Achmeds probleemsituatie;
Huiswerkopdracht toelichten.
Voorbereiding

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

Agenda

[ 40 ]

0:00 uur
0:05
0:20
0:25
0:45
1:20
1:25
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Thema: Bagatelliseren;
Achmeds probleemsituatie;
Rollenspel;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

BIJEENKOMST

Verloop

x

x
x
x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van een
situatie waarin dat juist niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij alleen aan zichzelf dacht;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.

module 4 prosociaal denken

Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.
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Thema: Bagatelliseren
x Behandelaar vraagt alle deelnemers Achmeds probleem
situatie te lezen. Daarna worden de vragen besproken,
waarbij deelnemers antisociale gedachten (met name baga
telliserende) moeten omzetten in prosociale. Bij voorkeur
wordt de situatie nagespeeld. De vragen worden eerst aan de
spelers gesteld en vervolgens aan de andere deelnemers.
x Tenslotte geeft de behandelaar de definitie van bagatelliseren.
Deze luidt: Bagatelliseren houdt in dat iemand antisociaal gedrag
als onbelangrijk of onbenullig afschildert, en negatieve gevolgen
voor anderen ontkent.
Rollenspel
x Behandelaar vraagt deelnemers een situatie te omschrijven
waarin ze niet in staat waren hun agressie te beheersen;
x In een rollenspel laat een deelnemer zien hoe hij zich in
een probleemsituatie gedroeg. De andere deelnemers en
behandelaars geven feedback;
x De andere deelnemers laten zien hoe ze zich in de probleemsituatie zouden gedragen;

[ 41 ]
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[ 42 ]

x Tot slot oefent de deelnemer die de probleemsituatie heeft

ingebracht. De andere deelnemers en behandelaars geven
wederom feedback.
Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie ;
2 Beschrijf een situatie waarin je dacht: ‘Wat ik zeg of doe is
niet schadelijk voor de ander, want het stelt niets voor.’
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan
de bijeenkomst heeft gehad.

BIJEENKOMST

18

OEFENING
Beantwoord de vragen bij Achmeds probleemsituatie

Achmed is al jaren verslaafd aan harddrugs. Hij heeft geen werk
en het geld van zijn uitkering is inmiddels op. Daarom besluit hij
een overval te plegen. ’s Avonds laat gaat hij naar een Chinees
restaurant in een rustige straat. Hij trekt een bivakmuts over zijn
gezicht, pakt zijn imitatiepistool en rent schreeuwend naar bin
nen. Achmed beveelt de eigenaar, de serveerster en de kok onmid
dellijk plat op de grond te gaan liggen en vooral niets onverwachts
te doen. Vervolgens neemt hij al het geld uit de kas en maakt zich
uit de voeten. Maar de politie is sneller ter plaatse dan Achmed
had verwacht, en hij wordt ingerekend. Op het politiebureau
beweert hij dat de overval niets voorstelt, want zijn pistool was
immers niet echt. Bovendien heeft hij het personeel van het res
taurant met geen vinger aangeraakt.

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7

module 4 prosociaal denken

H

Waarom heeft Achmed een overval gepleegd?
Wat dacht hij toen hij besloot de overval te gaan plegen?
Leg uit waarom je dat denkt.
Vind je dat de eigenaar van het restaurant kan worden
verweten dat iedereen ’s avonds laat zomaar zijn restaurant
kan binnenlopen? Moet hij zich beter beveiligen?
Denk je dat Achmed van zijn plan had afgezien als hij van
tevoren over de gevolgen van de overval voor het personeel had
nagedacht? Leg uit waarom je dat denkt.
Wat kan het effect van de overval zijn op de eigenaar, de
serveerster en de kok van het restaurant (lichamelijk, geestelijk,
financieel, dagelijks leven)?
Vind je dat mensen vaak te weinig letten op hun eigen veilig
heid en daarmee eigenlijk een overval uitlokken?
Wat vind je ervan dat Achmed zegt dat zo’n overval met een
plastic pistool en zonder lichamelijk letsel niets voorstelt?
Ga verder op de volgende bladzijde }

[ 43 ]
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[ 44 ]

OEFENING [VERVOLG]

v8
v9
v10

Wat zijn de voordelen van de overval voor Achmed?
En wat zijn de nadelen?
Wat zijn de voordelen en nadelen voor Achmed als de politie
hem niet te pakken had gekregen?
Welke straf moet Achmed volgens jou krijgen en waarom?
Geef daarbij aan wat je Achmed aanrekent, waarom je hem niet
zwaarder straft en waarom je niet lichter straft.

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  /  deed de ander? x
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Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x
[ 45 ]
Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

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

Hv2

x

Beschrijf een situatie op je afdeling, je werk, je school
of thuis waarin je dacht: ‘Wat ik zeg of doe is niet schade
lijk voor de ander, want het stelt niets voor.’

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Welk doel wilde je bereiken? x

Wat dacht je en waarom? x

Wat heb je gedaan en  /  of gezegd? x

Hoe reageerde de ander? x
[ 46 ]
Heb je je doel kunnen bereiken? x
Wat was het effect van wat je gedaan of gezegd hebt
voor de ander? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

Als je de situatie anders had willen aanpakken, wat had je
dan in eerste instantie beter kunnen denken? x

Als ik de gevolgen van mijn daden voor anderen bagatelliseer
(onbelangrijk maak ) dan zijn de voordelen voor mij en de ander: x

module 4 prosociaal denken

Was je tevreden over wat je gedaan of gezegd hebt en zo nee,
wat had je dan liever willen doen of zeggen? x
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en de nadelen voor mij en de ander: x

Als ik de gevolgen van mijn daden voor anderen onder ogen
zie (niet onbelangrijk maak) dan zijn de voordelen voor mij en
de ander  : x

en de nadelen voor mij en de ander: x

[ 47 ]
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Doelen
x
x
x
x
x

Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
Nagaan of geoefend is met het thema bagatelliseren;
Aankondigen van thema voor vandaag: Achterdochtig zijn;
Oefenen met Stevens probleemsituatie;
Huiswerkopdracht toelichten.
Voorbereiding

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

Agenda

[ 48 ]

0 : 00 uur
0 : 05
0 : 20
0 : 25
0.45
1 : 20
1 : 25
1 : 30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Thema: Achterdochtig zijn;
Stevens probleemsituatie;
Rollenspel;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

BIJEENKOMST

Verloop

x

x

x
x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van een
situatie waarin dat juist niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij de gevolgen van zijn daden voor een
ander heeft gebagatelliseerd;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.

module 4 prosociaal denken

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

19

Thema: Achterdochtig zijn
x Behandelaar vraagt alle deelnemers Stevens probleemsituatie
te lezen. Daarna worden de vragen besproken, waarbij
deelnemers antisociale gedachten (met name achterdochtige)
moeten omzetten in prosociale. Bij voorkeur wordt de situatie
nagespeeld. De vragen worden eerst aan de spelers gesteld en
vervolgens aan de andere deelnemers.
x Tenslotte geeft de behandelaar de definitie van achterdochtig
zijn. Die luidt: Achterdochtig zijn houdt in dat je ervan uitgaat
dat anderen vijandige bedoelingen hebben.
Rollenspel
x Behandelaar vraagt deelnemers een situatie te omschrijven
waarin ze niet in staat waren hun agressie te beheersen;
x In een rollenspel laat een deelnemer zien hoe hij zich in
een probleemsituatie gedroeg. De andere deelnemers en
behandelaars geven feedback;
x De andere deelnemers laten zien hoe ze zich in de probleemsituatie zouden gedragen;

[ 49 ]
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[ 50 ]

x Tot slot oefent de deelnemer die de probleemsituatie heeft

ingebracht. De andere deelnemers en behandelaars geven
wederom feedback.
Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je dacht: ‘Wat ik zeg of doe
is zijn eigen schuld, want hij heeft het zelf uitgelokt door wat
hij zei  /  deed.’
Evaluatie
x	 
Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan

de bijeenkomst heeft gehad.

BIJEENKOMST
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OEFENING
Beantwoord de vragen bij Stevens probleemsituatie

Steven gaat met zijn vriendin en wat vrienden naar een disco
theek. Daar merkt hij dat een jongen aan de bar steeds naar zijn
vriendin kijkt. Het lijkt er sterk op dat die jongen zijn vriendin wil
versieren. Steven stapt direct op hem af, zegt dat hij zijn vriendin
met rust moet laten en deelt bij wijze van waarschuwing meteen
een paar rake klappen uit. Maar de vrienden van het slachtoffer
laten dat niet op zich zitten, en het duurt niet lang of ook Stevens
vrienden gaan zich met de ruzie bemoeien. Omdat nu een vecht
partij dreigt, worden allen door de portiers uit de disco gezet.
Buiten vliegen beide groepen elkaar in de haren. Plotseling neemt
iedereen de benen: Steven ligt bewusteloos op straat. De portiers
bellen de politie en een ambulance. Als de politie arriveert, zijn de
vechtersbazen al in geen velden of wegen meer te bekennen.

v1
v2
v3
v4
v5
v6
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Waarom heeft Steven klappen uitgedeeld?
Wat zou hij gedacht hebben toen hij besloot de jongen
aan de bar een paar tikken te verkopen? Leg uit waarom je
dat denkt.
Vind je dat Steven een goede reden had om die jongen te slaan
of denk je dat hij de situatie anders had kunnen oplossen?
Denk je dat het terecht is dat Steven meent dat die jongen zijn
vriendin wilde versieren? Of zou die jongen Stevens vriendin
ook gewoon leuk kunnen vinden, zonder dat hij verder iets van
plan is?
Zou Steven van zijn plan hebben afgezien als hij wist dat de
situatie zou uitlopen op een vechtpartij? Leg eens uit waarom
je dat denkt.
Wat zal het effect van de vechtpartij zijn op alle vechtersbazen,
en met name op Steven (lichamelijk, geestelijk, financieel,
dagelijks leven)?

Ga verder op de volgende bladzijde }
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[ 52 ]

OEFENING [VERVOLG]

v7
v8
v9

Vind je dat jongens / mannen vaak te gemakkelijk denken dat
je andermans vriendin mag versieren? Of denk je juist dat
mannen bij het minste of geringste vermoeden dat je wat met
hun vriendin van plan bent, ook als dat helemaal niet zo is?
Wat zijn de voordelen van de vechtpartij voor Steven? En
wat zijn de nadelen?
Wat zijn de voordelen en nadelen voor Steven als hij niet
bewusteloos was geraakt en ook had kunnen vluchten voordat
de politie kwam? Welke straf vind je dat de vechtersbazen
moeten krijgen en waarom?

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  /  deed de ander? x

19
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VOORNAAM

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei   /   deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

[ 53 ]
Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

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

Hv2

x

Beschrijf een situatie op je afdeling, je werk, je school
of thuis waarin je dacht: ‘Wat ik zeg of doe is zijn
eigen schuld, want hij heeft het zelf uitgelokt door
wat hij zei  /  deed’.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei of deed de ander? x

Wat dacht je en waarom? x

Wat heb je gedaan en  /  of gezegd? x

Welk doel wilde je bereiken? x
[ 54 ]
Hoe reageerde de ander? x

Heb je je doel kunnen bereiken? x

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

x

Was je tevreden over wat je hebt gedaan of gezegd en zo nee,
wat had je liever willen doen of zeggen? x

Als je de situatie liever anders had willen aanpakken, wat had
je dan in eerste instantie beter kunnen denken? x

module 4 prosociaal denken

Wat waren de gevolgen van wat je gedaan of gezegd hebt
voor de ander? x

19

Als ik anderen steeds wantrouw dan zijn de voordelen voor
mij en de ander: x

en de nadelen voor mij en de ander: x

Als ik eerst controleer wat anderen bedoelen en niet meteen
het slechtste veronderstel dan zijn de voordelen voor mij en
de ander: x

en de nadelen voor mij en de ander: x

[ 55 ]
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PROSOCIAAL DENKEN
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Doelen
x	 
Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
x	 
Nagaan of geoefend is met het thema achterdochtig zijn;
x	 
Aankondigen van thema voor vandaag: Anderen de

schuld geven;
x	 
Oefenen met Wesley’s probleemsituatie;
x	 
Huiswerkopdracht toelichten.

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

Agenda

[ 56 ]

0:00 uur
0:05
0:20
0:25
0:45
1:20
1:25
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Thema: Anderen de schuld geven;
Wesley’s probleemsituatie;
Rollenspel;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

BIJEENKOMST

Verloop

Praktijkoefeningen
x	 
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van een
situatie waarin dat juist niet is gelukt;
x	 
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van een
situatie waarin hij de bedoeling van een ander wantrouwde;
x	 
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
x	 
Behandelaar neemt de verslagen in.

module 4 prosociaal denken

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

20

Thema: Anderen de schuld geven
x	 
Behandelaar vraagt alle deelnemers Wesley’s probleem
situatie te lezen. Daarna worden de vragen besproken, waarbij
deelnemers antisociale gedachten (met name die waarbij
anderen de schuld krijgen) moeten omzetten in prosociale.
Bij voorkeur wordt de situatie nagespeeld. De vragen worden
eerst aan de spelers gesteld en vervolgens aan de andere deel
nemers.
x	 
Tenslotte geeft de behandelaar de definitie van anderen de
schuld geven. Deze luidt: Anderen de schuld geven houdt in dat je
de verantwoordelijkheid voor je daden bij een ander legt of wijt
aan de omstandigheden.
[ 57 ]
Rollenspel
x	 
Behandelaar vraagt deelnemers een situatie te omschrijven
waarin ze niet in staat waren hun agressie te beheersen;
x	 
In een rollenspel laat een deelnemer zien hoe hij zich in
een probleemsituatie gedroeg. De andere deelnemers en
behandelaars geven feedback;
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[ 58 ]

x	 
De andere deelnemers laten zien hoe ze zich in de probleem-

situatie zouden gedragen;
x	 
Tot slot oefent de deelnemer die de probleemsituatie heeft
ingebracht. De andere deelnemers en behandelaars geven
wederom feedback.
Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie ;
2 Beschrijf een situatie waarin je dacht: ‘Wat ik zeg of doe is de
schuld van anderen, want die laten het maar gebeuren’.
Evaluatie
x	 
Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan
de bijeenkomst heeft gehad.

BIJEENKOMST
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OEFENING
Beantwoord de vragen bij Wesley’s probleemsituatie

Wesley heeft sinds kort een nieuwe vriendin, Latifa. Ze hebben al
een paar keer seks gehad. Wesley’s vrienden weten dat, zij vinden
daarom dat Latifa een sletje is. Op een dag hangen Wesley en zijn
vrienden een beetje rond bij de flat waar hij woont. Zijn vrienden
vragen hem of ze ook eens seks met Latifa mogen hebben. Per slot
van rekening hebben Wesley en Latifa nog geen vaste verkering,
dus wat maakt het uit. Wesley is niet enthousiast maar durft toch
niet te weigeren. Je moet wat voor je vrienden over hebben, en of
het echt wat zal worden met Latifa weet hij nog niet.
Als Latifa verschijnt vragen een paar jongens of ze seks met haar
mogen hebben. Wesley zou het goed vinden. Latifa reageert afwij
zend, maar de jongens duwen haar een fietsenbox in en dwingen
haar tot orale seks. Wesley doet niets. Na afloop doet Latifa geen
aangifte, want de vrienden van Wesley zijn bekenden of verre
familie van haar. Wesley wil zijn vrienden niet afvallen en doet
daarom evenmin aangifte.

v1
v2
v3
v4
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Waarom heeft Wesley niet geprotesteerd toen zijn vrienden
zeiden seks met Latifa te willen hebben?
Waarom hebben Wesley’s vrienden hem gevraagd of ze seks
met Latifa mochten hebben, terwijl ze wisten dat Latifa en
Wesley met elkaar omgingen? Leg uit waarom je dat denkt.
Vind je dat Latifa de verkrachting zelf heeft uitgelokt omdat
ze al kort nadat ze hem heeft ontmoet met Wesley naar
bed is gegaan? Vind je dat ze daarom een sletje kan worden
genoemd?
Zou Wesley hebben moeten zorgen dat Latifa hem niet
opzocht nu hij van plan was wat rond te hangen met zijn
vrienden? Leg uit waarom je dat vindt.

Ga verder op de volgende bladzijde }
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[ 60 ]

OEFENING [VERVOLG]

v5
v6
v7
v8
v9
v10
v11
v12
v13
v14
v15

Wat zal het effect van de verkrachting op Latifa zijn
( lichamelijk, geestelijk, financieel, dagelijks leven)?
Wat vind je ervan dat Wesley met Latifa naar bed is geweest
kort nadat ze elkaar ontmoet hadden? En als je dat niet
goed vindt, van wie is het dan niet goed: van Wesley, van Latifa
of van beiden?
Vind je dat jongens / mannen recht hebben op seks ook als
een meisje / vrouw daar geen zin in heeft?
Op televisie zie je dat vrouwen soms toch zin in seks blijken
te hebben, ook al zeggen ze van niet. Geloof jij ook dat vrou
wen die nee zeggen eigenlijk ja bedoelen, of is dat onzin?
Vind je dat een meisje  /  vrouw die enkele relaties achter de rug
heeft of snel met iemand naar bed gaat een slet is? Wanneer is
een vrouw volgens jou een slet?
Wat zijn de voordelen van de verkrachting voor Wesley?
En wat zijn de nadelen?
Wat zijn de voordelen en nadelen voor Wesley als Latifa
aangifte doet?
Wat zijn de voordelen en nadelen voor Latifa als ze aangifte
doet?
Welke straf vind je dat de vrienden van Wesley moeten
krijgen en waarom?
Welke straf vind je dat Wesley moet krijgen en waarom?
Vind je dat Latifa met Wesley kan blijven omgaan?
En vind je dat Wesley met Latifa kan blijven omgaan?
Geef je redenen.
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PRAKTIJKOEFENINGEN 	

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of een
situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

20
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Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

[ 61 ]
Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

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

Hv2

x

Beschrijf een situatie op je afdeling, je werk, je school
of thuis waarin je dacht: ‘Wat ik zeg of doe is de schuld van
anderen, want die laten dat maar gebeuren.’

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei of deed de ander? x

Wat dacht je en waarom? x

Wat heb je gedaan en / of gezegd? x

Welk doel wilde je bereiken? x

[ 62 ]

Hoe reageerde de ander? x

Heb je je doel kunnen bereiken? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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x

Was je er tevreden over wat je hebt gedaan of gezegd en zo nee,
wat had je liever willen doen of zeggen? x

Als je de situatie anders had willen aanpakken, wat had je dan
in eerste instantie beter kunnen denken? x

module 4 prosociaal denken

Wat waren de gevolgen van wat je gedaan of gezegd hebt
voor de ander? x

20

Als ik anderen steeds de schuld geef voor wat er gebeurt dan
zijn de voordelen voor mij en de ander: x

en de nadelen voor mij en de ander: x

Als ik de schuld niet afschuif op anderen dan zijn de voordelen
voor mij en de ander: x
[ 63 ]
en de nadelen voor mij en de ander: x

		

MODULE 5
KARAKTERVORMING

Ö

Doelen
x	 
Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
x	 
Nagaan of geoefend is met het thema anderen de schuld geven;
x	 
Aankondigen module Karaktervorming;
x	 
Aankondigen thema voor vandaag: Verantwoordelijkheid;
x	 
Oefenen met Dirks probleemsituatie;
x	 
Huiswerkopdracht toelichten.

module 5 karaktervorming

MODULE 5
KARAKTERVORMING
BIJEENKOMST 21

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

Agenda
0 :00 uur
0:05
0:15
0:20
0:25
0:45
1:20
1:25
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Uitleg doel module Karaktervorming;
Thema: Verantwoordelijkheid;
Dirks probleemsituatie;
Rollenspel;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

[ 67 ]
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Verloop
Opening
x	 
Verwelkoming van de deelnemers;
x	 
Korte bespreking van het zittingsplan.

x

x
x
x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van een
situatie waarin dat juist niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van een
situatie waarin hij anderen de schuld heeft gegeven;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.

Uitleg doel module Karaktervorming
x	 
Behandelaar legt uit wat het doel is van de module Karakter
vorming, namelijk: Onderscheid leren maken tussen conse
quenties op korte en lange termijn bij prosociaal en antisociaal
gedrag.
x	 
De volgende thema’s komen aan de orde: Verantwoordelijkheid,
Dienstbaarheid, Respect, Samenwerking en Eerlijkheid.

x
x

[ 68 ]

x
x

x

Thema: Verantwoordelijkheid
Maak bij beantwoording gebruik van de flap-over.
Behandelaar vraagt deelnemers wat ze verstaan onder
verantwoordelijkheid;
Behandelaar vraagt waarom het belangrijk is je verant
woordelijkheid te nemen;
Behandelaar vraagt deelnemers voorbeelden te geven van
situaties waarin het belangrijk was hun verantwoordelijkheid
te nemen;
Tenslotte geeft de behandelaar de definitie van verantwoordelijkheid. Deze luidt: Verantwoordelijkheid is de

BIJEENKOMST

bereidheid om aanspreekbaar te zijn op je eigen gedrag
zonder anderen iets te verwijten.

Rollenspel
x	 
Behandelaar vraagt deelnemers een situatie te omschrijven
waarin ze niet in staat waren hun agressie te beheersen;
x	 
In een rollenspel laat een deelnemer zien hoe hij zich in een
probleemsituatie gedroeg. De andere deelnemers en behandelaars geven feedback;
x	 
De andere deelnemers laten zien hoe ze zich in de probleem
situatie zouden gedragen;
x	 
Tot slot oefent de deelnemer die de probleemsituatie heeft
ingebracht. De andere deelnemers en behandelaars geven
wederom feedback.

module 5 karaktervorming

Dirks probleemsituatie
x	 
Behandelaar vraagt alle deelnemers Dirks probleemsituatie
te lezen. Daarna worden de vragen besproken. Deze hebben
betrekking op de omgang met verantwoordelijkheid.

21

Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je verantwoordelijkheid hebt
genomen of juist hebt afgeschoven, en geef daarvan de
consequenties aan voor jezelf en anderen.
Evaluatie
x	 
Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan

de bijeenkomst heeft gehad.

[ 69 ]
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OEFENING

H

Als Dirk uit school komt heeft hij alleen maar zin om lekker op de
bank te liggen, muziek te luisteren of tv te kijken. Maar met zijn
ouders heeft hij de afspraak gemaakt dat hij vandaag zijn kleine
broertje Ben uit school haalt, en daarna voor hun tweeën de
maaltijd klaarmaakt. Zijn ouders werken namelijk allebei en
komen pas ’s avonds tegen een uur of acht thuis. Maar volgens
Dirk kan Ben wel op eigen kracht uit school komen en daarna
een zak patat halen. Dan kan Dirk nou lekker doen waar hij zin
in heeft en gaat alles toch goed.

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7

[ 70 ]

Beantwoord de vragen bij Dirks probleemsituatie

Wat zijn Dirks verantwoordelijkheden?
Als jij één van zijn ouders bent, waarom reken je er dan
op dat Dirk zich aan zijn afspraak houdt?
Wat kan er gebeuren als Dirk zijn afspraak niet nakomt?
Wie heeft volgens jou de schuld als Dirks broertje Ben
veel te laat thuis komt en daardoor zijn huiswerk niet meer
kan maken?
Wat vind je er zelf van dat Dirk doet waar hij zin in heeft
en zijn afspraak niet nakomt?
Wat is de invloed van Dirks gedrag op de andere gezinsleden?
Wat voor invloed kan Dirks gedrag hebben op de relatie
met zijn ouders en zijn broertje Ben?

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei / deed de ander? x

21
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Wat dacht je en  / of hoe voelde je je? x

Wat zei /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

[ 71 ]
Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

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

Hv2

x

Beschrijf een situatie op je afdeling, je werk,
je school of thuis waarin je verantwoordelijk bent
voor een bepaalde taak.

Ik ben verantwoordelijk voor: x

Ik neem mijn verantwoordelijkheid als ik: x

Ik schuif mijn verantwoordelijkheid af als ik: x

Als ik mijn verantwoordelijkheid neem, dan zijn de voordelen
voor anderen: x

en de nadelen voor anderen: x

[ 72 ]

Als ik mijn verantwoordelijkheid neem, dan zijn de voordelen
voor mezelf: x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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x
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en de nadelen voor mezelf: x

en de nadelen voor anderen: x

module 5 karaktervorming

Als ik mijn verantwoordelijkheid afschuif, dan zijn de voordelen
voor anderen: x

Als ik mijn verantwoordelijkheid afschuif, dan zijn de voordelen
voor mezelf: x

en de nadelen voor mezelf: x

[ 73 ]
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KARAKTERVORMING
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Doelen
x
x
x
x
x

Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
Nagaan of geoefend is met het nemen van verantwoordelijkheid;
Aankondigen van thema voor vandaag: Dienstbaarheid;
Oefenen met Andy’s probleemsituatie;
Huiswerkopdracht toelichten.
Voorbereiding

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

Agenda

[ 74 ]

0: 00 uur
0: 05
0: 20
0: 25
0: 45
1: 20
1: 25
1: 30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Thema: Dienstbaarheid;
Andy’s probleemsituatie;
Rollenspel;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

BIJEENKOMST

x

x
x
x

x
x
x
x
x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer een situatie te omschrijven
waarin hij zijn agressie kon beheersen of een situatie waarin
dat juist niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer een situatie te omschrijven
waarin hij zijn verantwoordelijkheid kon nemen;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.
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Verloop
		
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.

Thema: Dienstbaarheid
Maak bij beantwoording gebruik van de flap-over.
Behandelaar vraagt deelnemers wat ze verstaan onder dienstbaarheid,
Behandelaar vraagt deelnemers waarom het belangrijk kan
zijn om anderen hulp te bieden;
Behandelaar vraagt deelnemers voorbeelden te geven van
situaties waarin het belangrijk was om anderen hulp te bieden;
Tenslotte geeft de behandelaar de definitie van dienstbaar
heid. Deze luidt: Dienstbaarheid is de bereidheid om tijd en
moeite te besteden aan het helpen van anderen.

Andy´s probleemsituatie
x Behandelaar vraagt alle deelnemers Andy’s probleemsituatie
te lezen. Daarna worden de vragen besproken. Die hebben
betrekking op het thema van vandaag: Dienstbaarheid.
Rollenspel
x Behandelaar vraagt deelnemers een situatie te omschrijven
waarin ze niet in staat waren hun agressie te beheersen;
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x In een rollenspel laat een deelnemer zien hoe hij zich

in een probleemsituatie gedroeg. De andere deelnemers en
behandelaars geven feedback;
x De andere deelnemers laten zien hoe ze zich in de probleemsituatie zouden gedragen;
x Tot slot oefent de deelnemer die de probleemsituatie heeft
ingebracht. De andere deelnemers en behandelaars geven
wederom feedback.
Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je iemand hulp hebt aangeboden
en geef de consequenties daarvan voor jezelf en voor de ander.
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan

de bijeenkomst heeft gehad.
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OEFENING
Beantwoord de vragen bij Andy’s probleemsituatie

Andy werkt als vrijwilliger in het bejaardenhuis in de buurt. Hij
doet klusjes en kletst gezellig met de bewoners. Die kijken elke
week naar zijn komst uit. Andy doet zijn werk zó goed dat de staf
van het bejaardenhuis hem een betaalde baan wil aanbieden.
In het begin van het nieuwe jaar vragen Andy’s vrienden hem mee
te gaan om kerstbomen te verbranden en wat lol te trappen op
straat. Maar dat is nu juist op een avond dat hij in het bejaarden
huis werkt. Zijn vrienden dringen nogal aan omdat ze Andy een
toffe gozer vinden en hij al jaren van de partij is.

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
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H
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Wat moet Andy antwoorden en waarom?
Maakt het uit als Andy’s grootmoeder ook in het bejaardenhuis
woont en waarom?
Wat moet Andy doen als hij pas een maand in het bejaarden
huis werkt? En wat als hij er al twee jaar werkt? Zou dat
verschil uitmaken en waarom?
Wat moet Andy doen als hij in het bejaardenhuis bevriend
is geraakt met een bewoner die op sterven ligt en nog maar
een maand te leven heeft?
Wat moet Andy doen als zijn vrienden hem onder druk zetten
door te zeggen dat ze niet meer met hem omgaan als hij niet
meegaat?
Wat zijn de voordelen voor Andy als hij gewoon gaat werken
in het bejaardenhuis en niet met zijn vrienden meegaat?
Vind je het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen en waarom?

[ 77 ]
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PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie, boos
heid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of een
situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

[ 78 ]

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Beschrijf een situatie op je afdeling, je werk, je school of
thuis waarin je iemand hulp hebt aangeboden bij een
bepaalde taak.

Ik heb [  een naam invullen ] x                           
geholpen met: x
Ik heb hulp aangeboden omdat: x

22
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Hv2

x

Ik voelde me vooraf: x

Ik voelde me na afloop: x

Was het geven van hulp belangrijk en zo ja voor wie? x

Hoe zou die ander de taak hebben uitgevoerd als je niet
had geholpen? x

Als ik iemand mijn hulp aanbied dan zijn de voordelen
voor de ander: x

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

x

module 5 karaktervorming

en de nadelen voor de ander: x

Als ik iemand mijn hulp aanbied dan zijn de voordelen
voor mezelf: x

en de nadelen voor mezelf: x

Als ik iemand geen hulp aanbied terwijl hij  / zij die wel nodig
heeft dan zijn de voordelen voor de ander: x

en de nadelen voor de ander: x

Als ik iemand geen hulp aanbied terwijl hij  / zij die wel nodig
heeft dan zijn de voordelen voor mezelf: x

[ 80 ]

en de nadelen voor mezelf: x

Ö

Doelen
x
x
x
x
x

Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
Nagaan of geoefend is met hulp aanbieden;
Aankondigen van thema voor vandaag: Respect;
Oefenen met Davids probleemsituatie;
Huiswerkopdracht toelichten.
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Voorbereiding
x Klaarleggen  /-zetten van flap-over, viltstiften en ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring;
x Zo nodig videoapparatuur in gereedheid brengen.

Agenda
0:00 uur
0:05
0:20
0:25
0:45
1:20
1:25
1:30
		

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Thema: Respect;
Davids probleemsituatie;
Rollenspel;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.
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Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.

x

x
x
x

x
x

x

x
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Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van een
situatie waarin dat niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer hoe hij is omgegaan
met een situatie waarin hij iemand kon helpen;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.
Thema: Respect
Maak bij beantwoording gebruik van de flap-over.
Behandelaar vraagt deelnemers wat ze verstaan onder
respect, en vraagt deelnemers waarom het belangrijk is
fatsoenlijk om te gaan met anderen;
Behandelaar vraagt deelnemers voorbeelden te geven van
situaties waarin zij hun best hebben gedaan zich fatsoenlijk
te gedragen;
Behandelaar legt het verschil uit tussen respect, achting
en fatsoen, en geeft de volgende definities :
Respect meent iemand bij voorbaat te moeten krijgen.
Achting moet iemand bij anderen verwerven.
Fatsoen betreft algemeen aanvaarde omgangsregels die
voor iedereen gelden.

Davids probleemsituatie
x Behandelaar vraagt alle deelnemers Davids probleemsituatie
te lezen. Daarna worden de vragen besproken. Die hebben
betrekking op het thema van vandaag: Respect.

BIJEENKOMST

x

x
x

Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je je best hebt gedaan je
fatsoenlijk te gedragen en geef de consequenties aan voor
jezelf en voor anderen.
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x

Rollenspel
Behandelaar vraagt deelnemers een situatie te omschrijven
waarin ze niet in staat waren hun agressie te beheersen;
In een rollenspel laat een deelnemer zien hoe hij zich in een
probleemsituatie gedroeg. De andere deelnemers en behandelaars geven feedback;
De andere deelnemers laten zien hoe ze zich in de probleemsituatie zouden gedragen;
Tot slot oefent de deelnemer die de probleemsituatie heeft
ingebracht. De andere deelnemers en behandelaars geven
wederom feedback.

Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan

de bijeenkomst heeft gehad.
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[ 84 ]

OEFENING

H

Beantwoord de vragen bij Davids probleemsituatie

David werkt vier dagen per week bij een schildersbedrijf en zit
één dag op school. De mentor op school heeft met David een
afspraak gemaakt voor een gesprek. Zijn prestaties op school zijn
namelijk onder de maat en bovendien heeft de werkgever zich
beklaagd dat David steeds te laat komt. Op de afgesproken dag
meldt David zich een kwartier te laat bij de mentor. Tijdens het
gesprek houdt hij zijn jas aan en zijn pet op.

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9
v10

Waarom had David juist nu op tijd moeten komen?
Moet David zich verontschuldigen en zeggen waarom hij te
laat is, of moet hij afwachten hoe de mentor reageert?
Wat vind je er van dat David tijdens het gesprek zijn jas
aanhoudt en zijn pet niet afzet?
Hoe kan David reageren als de mentor het gesprek begint
met te vertellen wat naar zijn mening de problemen zijn?
Moet hij eerst goed luisteren of moet hij zich gaan verdedigen?
Hoe kan David op de opmerkingen van de mentor reageren
en waarom?
Wat kan David zeggen als de mentor hem geen gelegenheid
geeft te reageren?
Wat kan David zeggen als hij het met de mentor oneens blijft?
Wat kan David zeggen als de mentor hem van de opleiding
dreigt te verwijderen?
Hoe kan David reageren als de mentor zegt David maar
een watje te vinden omdat hij niet eens op tijd uit bed kan
komen?
Hoe kan David reageren als hij de baan bij het schildersbedrijf
hard nodig heeft omdat hij zijn grootouders financieel wil
blijven steunen?

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei / deed de ander? x

23
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Hv1

VOORNAAM

Wat dacht je en  / of hoe voelde je je? x

Wat zei /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

[ 85 ]
Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

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

Hv2

x

Beschrijf een gesprekssituatie op je afdeling,
je werk, je school of thuis waarin je erop gelet hebt
je fatsoenlijk te gedragen.

Om wie ging het? x
Wie nam het initiatief tot het gesprek en waarom? x

Waarom heb je je best gedaan je fatsoenlijk te gedragen? x

Wat wilde je bereiken? x

Hoe voelde je je vooraf? x

Wat zei of deed je? x

[ 86 ]

Hoe reageerde de ander? x

Hoe voelde je je na afloop? x

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

x

Hoe zou je zo’n situatie de volgende keer aanpakken? x

Als ik me fatsoenlijk gedraag dan zijn de voordelen voor de ander: x

module 5 karaktervorming

Heb je je doel kunnen bereiken in het gesprek en zo nee
waarom niet? x

23

en de nadelen voor de ander: x

Als ik me fatsoenlijk gedraag dan zijn de voordelen voor mezelf: x

en de nadelen voor mezelf: x

Als ik me onfatsoenlijk gedraag dan zijn de voordelen voor
de ander: x

en de nadelen voor de ander: x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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[ 88 ]

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

Als ik me onfatsoenlijk gedraag dan zijn de voordelen
voor mezelf: x

en de nadelen voor mezelf: x

Ö

Doelen
x
x
x
x
x

Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
Nagaan of geoefend is met je fatsoenlijk gedragen;
Aankondigen van thema voor vandaag: Samenwerking;
Oefenen met Marco’s probleemsituatie;
Huiswerkopdracht toelichten.
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Voorbereiding
x Klaarleggen  / -zetten van flap-over, viltstiften en ballpoints;
x Opstellen van stoelen in een kring;
x Zo nodig videoapparatuur in gereedheid brengen.

Agenda
0:00 uur
0:05
0:20
0:25
0:45
1:20
1:25
1:30
		

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Thema: Samenwerking;
Marco’s probleemsituatie;
Rollenspel;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.
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Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.

x

x

x
x
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Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van een
situatie waarin dat juist niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer een situatie te
omschrijven waarin hij zijn best heeft gedaan om zich
fatsoenlijk te gedragen;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.

Thema: Samenwerking
x Maak bij beantwoording gebruik van de flap-over.
x Behandelaar vraagt deelnemers wat ze verstaan onder
samen-werking;
x Behandelaar vraagt deelnemers waarom het belangrijk
kan zijn met anderen samen te werken;
x Behandelaar vraagt deelnemers voorbeelden te geven van
situaties waarin zij met anderen hebben samengewerkt;
x Tenslotte geeft de behandelaar de definitie van samenwerking.
Die luidt: Samenwerking is met anderen trachten een doel te
bereiken dat ieder afzonderlijk niet kan bereiken, en waarbij de
deelnemers rekening houden met elkaars talenten.
		
Marco’s probleemsituatie
x Behandelaar vraagt alle deelnemers Marco’s probleemsituatie
te lezen. Daarna worden de vragen besproken. Die hebben
betrekking op het thema van vandaag: samenwerking.

BIJEENKOMST

x

x
x

Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je met anderen hebt samen
gewerkt en geef de consequenties aan voor jezelf en voor
de ander.

24
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x

Rollenspel
Behandelaar vraagt deelnemers een situatie te omschrijven
waarin ze niet in staat waren hun agressie te beheersen;
In een rollenspel laat een deelnemer zien hoe hij zich in
een probleemsituatie gedroeg. De andere deelnemers en
behandelaars geven feedback;
De andere deelnemers laten zien hoe ze zich in de probleemsituatie zouden gedragen;
Tot slot oefent de deelnemer die de probleemsituatie heeft
ingebracht. De andere deelnemers en behandelaars geven
wederom feedback.

Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan

de bijeenkomst heeft gehad.
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OEFENING

H

Bondscoach Marco heeft voor het nationale elftal drie jonge
spelers opgeroepen: Arjan als linkerspits, Klaas-Jan als centrum
spits en Robin als rechterspits. Tijdens een verloren oefenwedstrijd
tegen Engeland weten ze geen van drieën te scoren. Klaas-Jan
beklaagt zich dat hij van Arjan en Robin geen ballen krijgt.
Arjan meent dat de aanvallen bij voorkeur over links moeten
plaatsvinden, terwijl Robin zegt dat over rechts beter is gezien
de zwakte in de Engelse verdediging. Na afloop van de wedstrijd
roept bondscoach Marco de drie spitsen bij zich omdat ze elkaar
de schuld geven van de nederlaag.

v1
v2
v3
v4
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Beantwoord de vragen bij Marco’s probleemsituatie

v5
v6
v7

Wat zou Marco tegen de spitsen kunnen zeggen om de
samenwerking te verbeteren en waarom?
Hoe denk je dat de spitsen zullen reageren en waarom?
Hoe zouden de spitsen volgens jou moeten reageren wil er kans
zijn op een betere samenwerking in de toekomst, en waarom?
Arjan en Klaas-Jan zijn afkomstig van het platteland en hebben
een nuchter karakter. Robin is opgegroeid in een grote stad en
is een driftkikker. Zal dat verschil uitmaken in hun reacties op
Marco?
Wat moet Marco doen om de spitsen voortaan goed te laten
samenwerken?
Tijdens de volgende wedstrijd blijkt dat Arjan en Klaas-Jan nu
beter samenwerken, maar Robin houdt nog steeds alle ballen
voor zichzelf. Wat moet Marco doen?
Wat kan Marco doen als Robin de daaropvolgende wedstrijd
nog steeds alle ballen voor zichzelf houdt maar wel twee doel
punten maakt?

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

OEFENING [VERVOLG]

v9

Als Robin geblesseerd raakt, roept Marco als vervanger Ruud
op. Ruud blijkt wél goed met Arjan en Klaas-Jan te kunnen
samenwerken. Wat moet Marco nu doen?
Hoe belangrijk is een goede samenwerking tussen de spelers
van het nationale voetbalelftal?
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PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen
of een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei / deed de ander? x

Wat dacht je en / of hoe voelde je je? x

Wat zei / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

[ 94 ]

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

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

Beschrijf een situatie op je afdeling, je werk,
op school of thuis waarin je met anderen hebt
samengewerkt.

Met wie heb je samengewerkt? x
Om wat voor taak of opdracht ging het? x

Waarom besloot je mee te doen? x

24
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Hv2

x

Wat wilden jullie samen bereiken? x

Hoe voelde je je vooraf? x

Wat was jouw aandeel in de samenwerking? x

Hoe reageerden de anderen daarop? x

Hoe voelde je je na afloop? x

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

x
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Hebben jullie je doel kunnen bereiken en zo nee, waarom niet? x

Hoe zou je zo’n situatie de volgende keer aanpakken? x

Als ik samenwerk dan zijn de voordelen voor de ander: x

en de nadelen voor de ander: x

Als ik samenwerk dan zijn de voordelen voor mezelf: x

en de nadelen voor mezelf: x

Als ik weiger samen te werken dan zijn de voordelen voor
de ander: x
[ 96 ]

en de nadelen voor de ander: x

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

x

en de nadelen voor mezelf: x
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Als ik weiger samen te werken dan zijn de voordelen
voor mezelf: x
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MODULE 5
KARAKTERVORMING
BIJEENKOMST 25
Doelen
x
x
x
x
x

Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
Nagaan of geoefend is met samenwerken;
Aankondigen van thema voor vandaag: Eerlijkheid;
Oefenen met Thomas’ probleemsituatie;
Huiswerkopdracht toelichten.
Voorbereiding

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

Agenda
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0:00 uur
0:05
0:20
0:25
0:45
1:20
1:25
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Thema: Eerlijkheid;
Thomas’ probleemsituatie;
Rollenspel;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.
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Verloop

x

x
x
x

x
x
x
x

x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van een
situatie waarin dat juist niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer hoe hij is omgegaan
met een situatie waarin hij heeft samengewerkt;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.
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Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.

25

Thema: Eerlijkheid
Maak bij beantwoording gebruik van de flap-over.
Behandelaar vraagt deelnemers wat ze verstaan onder
eerlijkheid;
Behandelaar vraagt deelnemers waarom het belangrijk is
eerlijk te zijn tegen anderen, ook als je dat onaangenaam vindt;
Behandelaar vraagt deelnemers voorbeelden te geven
van situaties waarin zij eerlijk waren, al vonden ze dat onaan
genaam;
Tenslotte geeft de behandelaar de definitie van eerlijkheid.
Die luidt: Eerlijkheid is de bereidheid om (op tactvolle wijze)
de waarheid te zeggen, ook als je dat onaangenaam vindt.
[ 99 ]

Thomas’ probleemsituatie
x Behandelaar vraagt alle deelnemers Thomas’ probleemsituatie te lezen. Daarna worden de vragen besproken. Die
hebben betrekking op het thema van vandaag: eerlijkheid.

BIJEENKOMST
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x
x

x
x

Rollenspel
Behandelaar vraagt deelnemers een situatie te omschrijven
waarin ze niet in staat waren hun agressie te beheersen;
In een rollenspel laat een deelnemer zien hoe hij zich in
een probleemsituatie gedroeg. De andere deelnemers en
behandelaars geven feedback;
De andere deelnemers laten zien hoe ze zich in de probleemsituatie zouden gedragen;
Tot slot oefent de deelnemer die de probleemsituatie heeft
ingebracht. De andere deelnemers en behandelaars geven
wederom feedback.

Praktijkoefeningen
1 Beschrijf een situatie waarin je je agressie beheerste;
2 Beschrijf een situatie waarin je eerlijk bent geweest tegen
iemand, ook al vond je dat onaangenaam.
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan
de bijeenkomst heeft gehad.

[ 100 ]
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OEFENING
Beantwoord de vragen bij Thomas’ probleemsituatie

Thomas moet een kasboek bijhouden zodat de instelling zo
nodig inkomsten en uitgaven kan controleren. Op een dag merkt
Thomas dat hij z’n kasboek niet kloppend krijgt: hij heeft €  2 meer
uitgegeven dan ontvangen, maar kan niet meer achterhalen
waaraan hij dat geld heeft besteed. Thomas besluit nu om één
uitgave met €  2 te verlagen, zodat z’n kasboek weer klopt.

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8

Wat zou Thomas volgens jou kunnen zeggen als de leiding
doorheeft dat z’n kasboek niet klopt?
Hoe denk je dat de leiding zal reageren en waarom?

module 5 karaktervorming
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Stel dat iedereen wel eens kleine verschillen in z’n kasboek
heeft, wat kan Thomas dan zeggen?
Stel dat de leiding er op staat dat Thomas precies uitzoekt waar
die € 2 aan is uitgegeven. Wat kan Thomas dan zeggen?
Stel dat Thomas die € 2 aan een vriend heeft geleend die
het niet direct kan teruggeven omdat hij platzak is. Wat moet
Thomas dan tegen de leiding zeggen?
En wat zou Thomas tegen die vriend moeten zeggen?
Hoe belangrijk is het in dit geval om eerlijk te zijn? Zou
het volgens jou een goed idee zijn als Thomas verzwijgt dat
hij geld heeft uitgeleend?
Vind je dat Thomas’ vriend zelf aan de leiding moet vertellen
dat hij €  2 van Thomas heeft geleend, en waarom vind je dat?

[ 101 ]
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PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

[ 102 ]

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

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

Beschrijf een situatie op je afdeling, je werk,
je school of thuis waarin je eerlijk bent geweest,
ook al vond je dat onaangenaam.

Tegen wie ben je eerlijk geweest? x
Wat was de reden om eerlijk te zijn? x

Wat wilde je bereiken? x

25
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Hv2

x

Hoe voelde je je vooraf? x

Wat zei je en  / of deed je? x

Hoe reageerde de ander? x

Hoe voelde je je na afloop? x

[ 103 ]

Heb je je doel kunnen bereiken en zo nee waarom niet? x

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

x
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Hoe zou je zo’n situatie de volgende keer aanpakken? x

Als ik eerlijk ben dan zijn de voordelen voor de ander: x

en de nadelen voor de ander: x

Als ik eerlijk ben dan zijn de voordelen voor mezelf: x

en de nadelen voor mezelf: x

Als ik niet eerlijk ben dan zijn de voordelen voor de ander: x

en de nadelen voor de ander: x
[ 104 ]
Als ik niet eerlijk ben dan zijn de voordelen voor mezelf: x

en de nadelen voor mezelf: x

MODULE 6
PROSOCIAAL NETWERK

Ö

Doelen
x
x
x
x
x
x

Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
Nagaan of geoefend is met eerlijkheid;
Aankondigen module Prosociaal netwerk;
Aankondigen van thema voor vandaag: Kennis maken;
Oefenen met Kennis maken;
Huiswerkopdracht toelichten.

module 6 prosociaal netwerk

MODULE 6
PROSOCIAAL NETWERK
BIJEENKOMST 26

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

Agenda
0:00 uur
0:05
0:15
0:30
1:20
1:25
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Uitleg doel module Prosociaal netwerk;
Oefening: Kennis maken;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

[ 107 ]
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Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.

x

x

x
x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van
een situatie waarin dat juist niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij eerlijk is geweest, ook al had hij er
moeite mee;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.

Uitleg doel module Prosociaal netwerk
x Behandelaar legt uit wat het doel is van de module
Prosociaal netwerk, namelijk: Aangaan en onderhouden
van sociale contacten met mensen zonder criminele
voorgeschiedenis.
Thema: Kennis maken
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen
en criteria voor Kennis maken.

[ 108 ]

Oefening: Kennis maken
x Behandelaar noemt drie oefensituaties van makkelijk naar
moeilijk. Bijvoorbeeld: Kennis maken met een medepatiënt,
met een groepsleider en met de behandelverantwoordelijke.
x Elke deelnemer oefent, voor zo ver de beschikbare tijd
dat toelaat, alle situaties in volgorde van moeilijkheidsgraad.
De andere deelnemers en behandelaars geven feedback.

BIJEENKOMST

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

26
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Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je met iemand kennis maakt;
3 Beantwoord de vragen bij Pascals probleemsituatie.

[ 109 ]

BIJEENKOMST

module 6 prosociaal netwerk

26

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

[ 110 ]

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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Beschrijf een situatie op je afdeling, je werk, je school
of thuis waarin je met iemand kennis maakt.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

26
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Hv2

x

Wat dacht je en  / of hoe voelde je je? x

Wat zei  / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Hoe zou je zo’n situatie de volgende keer aanpakken? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

[ 111 ]
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PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Hv3

x

Beantwoord de vragen bij Pascals probleemsituatie

Pascal gaat vier dagen in de week bij een timmerbedrijf werken.
Hij volgt één dag per week een opleiding. Op de eerste werkdag
van Pascal zijn vier collega’s tijdens de middagpauze in de kantine
aan het kaarten. Pascal wil zich aan het viertal voorstellen en gaat
daarom bij de tafel staan. De vier collega’s besteden echter geen
enkele aandacht aan hem en gaan gewoon door met kaarten.
Tenslotte geeft Pascal het op en gaat ergens anders in de kantine
alleen zijn lunch opeten.
1 Hoe had Pascal de aandacht van de vier collega’s kunnen
trekken? Wat had hij kunnen zeggen? x

2 Wat zou Pascal kunnen zeggen als hij ziet dat de vier
collega’s gestopt zijn met kaarten? x

3 Stel dat de vier collega’s Pascal uitnodigen bij hen aan tafel
te komen zitten. Hoe zou Pascal dan kunnen reageren? x

[ 112 ]
4 Stel dat een vijfde collega alleen in de kantine de lunch
gebruikt. Wat zou Pascal kunnen doen? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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x

6 De vijfde collega heeft Pascal uitgenodigd bij hem aan tafel
te komen zitten. Wat zou Pascal kunnen zeggen als ze samen
de lunch gebruiken? x

7 De vijfde collega vertelt dat de vier kaartspelende collega’s
zich niet met de andere collega’s bemoeien. Wat zou Pascal
kunnen doen? x

module 6 prosociaal netwerk

5 De vijfde collega geeft door zijn houding aan liever de lunch
alleen te gebruiken. Wat zou Pascal kunnen doen? x

26

8 De baas van Pascal komt direct na Pascal de kantine binnen.
Wat zou Pascal kunnen doen? x

9 De kantinejuffrouw ziet dat Pascal alleen zijn lunch opeet en
komt een praatje maken. Wat zou Pascal kunnen zeggen? x

10 Wat voor conclusies kan Pascal trekken als hij merkt dat de
collega’s niet erg vriendelijk zijn tegen een nieuwkomer? x

[ 113 ]
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Doelen
x
x
x
x
x

Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
Nagaan of geoefend is met Kennis maken;
Aankondigen van thema voor vandaag: Afspraak maken;
Oefenen met Afspraak maken;
Huiswerkopdracht toelichten.
Voorbereiding

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

Agenda

[ 114 ]

0:00 uur
0:05
0:30
1:20
1:25
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Oefening: Afspraak maken;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

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

BIJEENKOMST

x

x
x
x

Thema: Afspraak maken
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen
en criteria voor de vaardigheid Afspraak maken.
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x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van
een situatie waarin dat juist niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij met iemand kennis maakt;
Behandelaar bespreekt Pascals probleemsituatie;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.

Oefening: Afspraak maken
x Behandelaar noemt drie oefensituaties van makkelijk naar
moeilijk. Bijvoorbeeld: Afspraak maken met een medepatiënt,
met een familielid en met een kennis.
x Elke deelnemer oefent, voor zo ver de beschikbare tijd
dat toelaat, alle situaties in volgorde van moeilijkheidsgraad.
De andere deelnemers en behandelaars geven feedback.
Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je met iemand een afspraak maakt;
3 Beantwoord de vragen bij Rachids probleemsituatie.
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan
de bijeenkomst heeft gehad.

[ 115 ]
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PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

[ 116 ]

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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Beschrijf een situatie op je afdeling, je werk, je school
of thuis waarin je met iemand een afspraak maakt.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

27
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Hv2

x

Wat dacht je en  / of hoe voelde je je? x

Wat zei  / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Hoe zou je zo’n situatie de volgende keer aanpakken? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

[ 117 ]
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PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Hv3

x

Beantwoord de vragen bij Rachids probleemsituatie

Rachid is lid van een voetbalclub. Na afloop van een wedstrijd gaat
hij altijd in de kantine iets fris drinken. Al verschillende malen is hij
in gesprek geraakt met Andrew en zijn vrouw Rita. Rita is bij elke
wedstrijd van haar man aanwezig. Tijdens de gesprekken in de
kantine is gebleken dat ze van dezelfde soort films houden. Rachid
stelt voor om eens een keer een afspraak te maken en bij hem
naar een nieuwe film te komen kijken. Andrew en Rita vinden dat
een goed idee. Ze zullen er op terugkomen zodra ze wat meer tijd
hebben.
1 Hoe zou Rachid met Andrew en zijn vrouw een afspraak
kunnen maken? Wat zou hij kunnen zeggen? x

2 Andrew en Rita zeggen het op dit moment erg druk te hebben.
Hoe zou Rachid daarop kunnen reageren? x

3 Andrew en Rita hebben na een aantal weken nog steeds
niet aangegeven dat ze nu wel tijd hebben voor een afspraak.
Hoe zou Rachid kunnen reageren? x
[ 118 ]

4 Op een dag belt Andrew Rachid op om een afspraak te maken.
Helaas is op de dag dat Andrew en Rita kunnen Rachids zus
jarig. Wat zou Rachid kunnen zeggen? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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x

6 Rachid heeft met Andrew en Rita een afspraak gemaakt maar
nu blijkt een dag tevoren dat Rachids broer de volgende dag
in het ziekenhuis wordt opgenomen. Hoe zou Rachid kunnen
reageren? x
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5 In de kantine stellen Andrew en Rita voor nog dezelfde avond
ergens te gaan eten. Rachid weet echter niet of zijn vrouw zin
heeft om mee te gaan. Wat zou hij kunnen zeggen? x
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7 Rita belt Rachid op en zegt dat de afspraak die ze hebben
gemaakt niet kan doorgaan omdat ‘ze teveel aan hun hoofd
hebben’. Hoe zou Rachid kunnen reageren? x

[ 119 ]
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Doelen
x
x
x
x
x

Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
Nagaan of geoefend is met Afspraak maken;
Aankondigen van thema voor vandaag: Contact verdiepen;
Oefenen met Contact verdiepen;
Huiswerkopdracht toelichten.
Voorbereiding

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

Agenda

[ 120 ]

0:00 uur
0:05
0:30
1:20
1:25
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Oefening: Contact verdiepen;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

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

BIJEENKOMST

x

x
x
x

Thema: Contact verdiepen
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen
en criteria voor Contact verdiepen.

28
module 6 prosociaal netwerk

x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van
een situatie waarin dat juist niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij met iemand een afspraak heeft
gemaakt;
Behandelaar bespreekt Rachids probleemsituatie;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.

Oefening: Contact verdiepen
x Behandelaar noemt drie oefensituaties van makkelijk naar
moeilijk. Bijvoorbeeld: Contact verdiepen met een familielid,
met een vriend / maat en met een kennis.
x Elke deelnemer oefent, voor zo ver de beschikbare tijd
dat toelaat, alle situaties in volgorde van moeilijkheidsgraad.
De andere deelnemers en behandelaars geven feedback.
Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je het contact met iemand verdiept;
3 Beantwoord de vragen bij Brams probleemsituatie.
[ 121 ]
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan
de bijeenkomst heeft gehad.
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PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

[ 122 ]

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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Beschrijf een situatie op je afdeling, je werk, je school
of thuis waarin je het contact met iemand verdiept.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

28
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Hv2

x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Hoe zou je zo’n situatie de volgende keer aanpakken? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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Hv3

x

Beantwoord de vragen bij Brams probleemsituatie

Bram is al een paar keer met Chris naar de film geweest.
Meestal gaan ze na afloop nog ergens een patatje eten. Chris
is ook al een keer bij Bram op bezoek geweest en toen bleek dat
ze dezelfde interesses hebben. Bram zou vaker met Chris willen
afspreken, maar hij weet dat Chris populair is en al veel vrienden
heeft.
1 Hoe zou Bram kunnen laten merken dat hij vaker met
Chris wil afspreken? Wat zou Bram kunnen zeggen? x

2 Chris zegt dat hij het contact met Bram op prijs stelt en
het leuk vindt om zo nu en dan met hem naar de film te gaan.
Wat zou Bram kunnen zeggen? x

3 Bram en Chris hebben elkaar nu al verschillende malen
ontmoet en Chris heeft aangegeven dat hij met Bram over
de problemen met één van zijn vrienden wil praten.
Hoe zou Bram kunnen reageren? x

[ 124 ]
4 Nadat Bram en Chris een paar keer over de problemen
van Chris met één van zijn vrienden hebben gesproken,
zegt Bram dat hij ook iets persoonlijks wil vertellen, namelijk
dat hij enige tijd geleden in een psychiatrische instelling
opgenomen is geweest. Hoe zou Bram dat kunnen zeggen? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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x

6 Bram merkt dat het niet goed gaat met Chris. Chris raakt
één voor één zijn vrienden kwijt, krijgt steeds meer problemen
op zijn werk en zijn familie laat hem ook steeds meer links
liggen. Wat zou Bram kunnen doen? x
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5 Bram en Chris kennen elkaar nu een aantal maanden.
Bram heeft echter sinds kort ook een nieuwe vriendin. Wat
zou Bram tegen Chris kunnen zeggen? x
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7 Sinds kort heeft Bram weer met dezelfde problemen te kampen
waarvoor hij voorheen was opgenomen in een psychiatrische
instelling. Hij heeft de huisarts geraadpleegd en die heeft hem
doorverwezen naar een psychiatrische polikliniek. Wat zou
Bram tegen Chris kunnen zeggen? x

[ 125 ]
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Doelen
x Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
x Nagaan of geoefend is met Contact verdiepen;
x Aankondigen van thema voor vandaag: Iemand informeren

over tbs;
x Oefenen met iemand informeren over tbs;
x Huiswerkopdracht toelichten.

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

Agenda

[ 126 ]

0:00 uur
0:05
0:30
1:20
1:25
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Oefening: Iemand informeren over tbs;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

BIJEENKOMST

Verloop

x

x
x
x
x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van
een situatie waarin dat juist niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij het contact met iemand verdiept;
Behandelaar bespreekt Brams probleemsituatie;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.

module 6 prosociaal netwerk

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

29

Thema: Iemand informeren over TBS
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen
en criteria voor Iemand informeren over tbs.
Oefening: Iemand informeren over TBS
x Behandelaar noemt drie oefensituaties van makkelijk
naar moeilijk. Bijvoorbeeld: Een kennis, een vriend  / maat en
een familielid informeren over tbs.
x Elke deelnemer oefent, voor zo ver de beschikbare tijd
dat toelaat, alle situaties in volgorde van moeilijkheidsgraad.
De andere deelnemers en behandelaars geven feedback.
[ 127 ]
Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je iemand informeert over tbs;
3 Beantwoord de vragen bij Dwayne’s probleemsituatie.
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan

de bijeenkomst heeft gehad.

BIJEENKOMST
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29

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x
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Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Beschrijf een situatie op je afdeling, je werk, je school
of thuis waarin je iemand informeert over tbs.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

29
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Hv2

x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Hoe zou je zo’n situatie de volgende keer aanpakken? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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29

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Hv3

x

Beantwoord de vragen bij Dwayne’s probleemsituatie

Dwayne gaat al enige tijd om met een echtpaar, Elliott en Aicha.
Dwayne komt regelmatig bij hun op bezoek en ze hebben elkaar
goed leren kennen. Dwayne heeft hen een goed advies kunnen
geven toen de relatie tussen Elliott en Aicha verslechterde.
Het echtpaar heeft al verschillende malen gezegd dat ze dat
bijzonder op prijs hebben gesteld, omdat het daardoor met hun
relatie weer beter gaat. Dwayne vindt dat het tijd wordt om te
vertellen dat hij in een tbs-instelling heeft gezeten.
1 Wat zou Dwayne tegen Elliott en Aicha kunnen zeggen? x

2 Elliott en Aicha reageren stom verbaasd en weten niet
goed wat te zeggen. Hoe had Dwayne de situatie beter kunnen
voorbereiden? x

3 Elliott en Aicha reageren welwillend, maar hebben toch ook
een hoop vragen. Hoe zou Dwayne kunnen reageren? x
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4 Dwayne heeft een zedendelict gepleegd. Wat zou Dwayne
daarover kunnen zeggen? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

6 Elliott en Aicha hebben vaak visite en Dwayne is dan ook
vaak bij hen op bezoek. Welke afspraken zou Dwayne met
het echtpaar kunnen maken voor als het onderwerp tbs
ter sprake komt? x

module 6 prosociaal netwerk

5 Dwayne heeft tbs gekregen omdat hij een aantal gewelddadige
roofovervallen heeft gepleegd. Elliott en Aicha hebben kleine
kinderen die bij het gesprek aanwezig zijn. Ze maken zich
zorgen over wat die mogelijk van Dwayne te horen krijgen.
Hoe zou Dwayne kunnen reageren? x

29

7 Dwayne heeft een oom en tante verteld waarom hij tbs heeft
gekregen. Die hebben positief gereageerd, maar Dwayne is
bang dat binnen de kortste keren de hele familie op de hoogte
is. Wat zou hij daarover kunnen zeggen? x

8 Dwayne heeft gemerkt dat een nichtje van 15 jaar met wie
hij altijd goed overweg kon hem tegenwoordig mijdt .
Hij vermoedt dat ze door haar ouders is gewaarschuwd dat
Dwayne tbs heeft gehad. Wat zou Dwayne kunnen doen
of zeggen? x

[ 131 ]
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Ö
MODULE 6
PROSOCIAAL NETWERK
BIJEENKOMST 30
Doelen
x
x
x
x
x

Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
Nagaan of geoefend is met Iemand informeren over tbs;
Aankondigen van thema voor vandaag: Reageren op afwijzing;
Oefenen met Reageren op afwijzing;
Huiswerkopdracht toelichten.
Voorbereiding

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

Agenda
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0:00 uur
0:05
0:30
1:20
1:25
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Oefening: Reageren op afwijzing;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

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

BIJEENKOMST

x

x
x
x

Thema: Reageren op afwijzing
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen
en criteria voor Reageren op afwijzing.

30
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x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van
een situatie waarin dat juist niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij iemand informeert over tbs;
Behandelaar bespreekt Dwayne’s probleemsituatie;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan de
praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.

Oefening: Reageren op afwijzing
x Behandelaar noemt drie oefensituaties van makkelijk naar
moeilijk. Bijvoorbeeld: Reageren op afwijzing door een mede
patiënt, een vriend / maat en een familielid.
x Elke deelnemer oefent, voor zo ver de beschikbare tijd
dat toelaat, alle situaties in volgorde van moeilijkheidsgraad.
De andere deelnemers en behandelaars geven feedback.
Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je reageert op een afwijzing;
3 Beantwoord de vragen bij Fabians probleemsituatie.
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan
de bijeenkomst heeft gehad.
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30

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x
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Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Beschrijf een situatie op je afdeling, je werk, je school
of thuis waarin je reageert op een afwijzing.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

30
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Hv2

x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Hoe zou je zo’n situatie de volgende keer aanpakken? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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30

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Hv3

x

Beantwoord de vragen bij Fabians probleemsituatie

Fabian werkt vier dagen in de week bij een groot winkelbedrijf.
Alleen zijn chef weet dat hij in het verleden tbs opgelegd heeft
kregen. De chef vindt het echter tijd worden om drie collega’s
van Fabian met wie hij veel samenwerkt op de hoogte te stellen.
De collega’s en Fabian worden in het kantoor van de chef geroepen
en de chef vertelt over de tbs. Een collega, George, doet er niet
moeilijk over en zegt dat hij tot nu toe geen problemen met Fabian
heeft gehad. Een andere collega, Hassan, houdt zijn mond, maar
de derde collega, Iwan, reageert afwijzend en vraagt de chef om
ander werk. Hij zegt dat hij met Fabian niets meer te maken wil
hebben.
1 Wat zou Fabian tijdens het gesprek met de chef en
de collega’s kunnen zeggen? x

2 Hoe had Fabian het gesprek beter kunnen voorbereiden? x
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3 Na afloop van het gesprek komt George naar hem toe
om te vertellen dat het hem niks uitmaakt dat Fabian tbs
heeft gehad. Wat kan Fabian zeggen? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

5 Iwan heeft ander werk gekregen. Op een dag komt Fabian
Iwan tegen. Wat kan Fabian zeggen? Wat kan Fabian doen
als Iwan niets zegt en gewoon doorloopt? x

6 Na het gesprek gaat Fabian naar het kantoor van de chef
om hem te vertellen wat hij van het gesprek met de collega’s
vindt. Wat zou Fabian tegen de chef kunnen zeggen? x

module 6 prosociaal netwerk

4 Een paar dagen na het gesprek met de chef gaat Fabian
tijdens de lunchpauze bij Hassan aan tafel zitten. Wat zou
Fabian kunnen zeggen? x

30

7 Het is uitgelekt dat Fabian tbs heeft gekregen en er zijn
verschillende collega’s die hem uit de weg gaan. Hoe kan
Fabian reageren? x

8 Collega’s van Fabian blijken over hem te roddelen.
Hoe zou Fabian kunnen reageren? x
[ 137 ]

9 Aan het begin van een werkdag ziet Fabian dat er een papier
op zijn kastje is geplakt met de tekst: ‘tbs’er rot op’. Hoe zou
Fabian kunnen reageren? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST
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[ 138 ]

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

10 Op een dag komt de chef naar Fabian toe met het bericht dat
de toestand onhoudbaar lijkt. Er blijken steeds meer collega’s
te zijn die de chef laten weten dat hij Fabian moet ontslaan.
Hoe kan Fabian reageren? x

MODULE 7
OMGAAN MET VROUWEN

Ö

Doelen
Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
Nagaan of geoefend is met Reageren op een afwijzing;
Aankondigen module Omgaan met vrouwen;
Aankondigen van thema voor vandaag: Behoefte aan
intimiteit tonen;
x Oefenen met Behoefte aan intimiteit tonen;
x Huiswerkopdracht toelichten.
x
x
x
x

module 7 omgaan met vrouwen

MODULE 7
OMGAAN MET VROUWEN
BIJEENKOMST 31

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

Agenda
0:00 uur
0:05
0:15
0:30
1:20
1:25
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Uitleg doel module Omgaan met vrouwen;
Oefening: Behoefte aan intimiteit tonen;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.
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31

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 zijn agressie kon beheersen of van
een situatie waarin dat juist niet is gelukt;
Behandelaar bespreekt Fabians probleemsituatie;
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij reageert op een afwijzing;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.

Uitleg doel module Omgaan met vrouwen
x Behandelaar legt uit wat het doel is van de module Omgaan
met vrouwen, namelijk: Aangaan en onderhouden van intieme
contacten met vrouwen.
Thema: Behoefte aan intimiteit tonen
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen

en criteria voor Behoefte aan intimiteit tonen.
Oefening: Behoefte aan intimiteit tonen
x Behandelaar noemt drie oefensituaties van makkelijk naar

[ 142 ]

moeilijk. Bijvoorbeeld: Behoefte aan intimiteit tonen bij een
vriendin, een goede kennis, en een oppervlakkige kennis.
x Elke deelnemer oefent, voor zo ver de beschikbare tijd
dat toelaat, alle situaties in volgorde van moeilijkheidsgraad.
De andere deelnemers en behandelaars geven feedback.

BIJEENKOMST

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

31
module 7 omgaan met vrouwen

Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je je behoefte aan intimiteit toont;
3 Beantwoord de vragen bij Jelle’s probleemsituatie.

[ 143 ]
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31

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x
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Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Beschrijf een situatie waarin je je behoefte aan
intimiteit toonde.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

31
module 7 omgaan met vrouwen

Hv2

x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Hoe zou je zo’n situatie de volgende keer aanpakken? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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31

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Hv3

x

Beantwoord de vragen bij Jelle’s probleemsituatie

Jelle heeft al een paar keer met Kristi een strandwandeling
gemaakt. Toen ze elkaar net kenden, dronken ze na afloop steeds
koffie in een strandtent, maar de laatste keren ook bij Jelle thuis.
Jelle heeft behoefte aan een intiemer contact met Kristi. Hij vindt
haar leuk en seksueel aantrekkelijk. Jelle zou graag met Kristi
willen vrijen. Hij vermoedt dat zij hem ook leuk vindt. Na een
strandwandeling drinken Jelle en Kristi koffie bij Kristi thuis.
Jelle heeft zich voorgenomen Kristi zijn behoefte aan intimiteit
kenbaar te maken .
1 Wat zou Jelle kunnen doen of zeggen tijdens de strandwandelingen of na afloop om te laten zien dat hij het contact
met Kristi prettig vindt? x

2 Hoe zou Jelle kunnen merken dat Kristi hem ook aantrekkelijk
vindt? x

3 Wat zou Jelle kunnen zeggen om zijn behoefte aan een
intiemer contact met Kristi te tonen? x
[ 146 ]
4 Kristi heeft naar de wens van Jelle geluisterd, maar lijkt
niet goed te weten hoe ze daarop moet reageren. Wat zou
Jelle kunnen zeggen? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

6 Kristi zegt dat ze een intensiever contact met Jelle fijn zou
vinden, maar ook dat ze dat aan haar vriend, met wie ze
al enkele jaren een relatie heeft, moet vertellen. Hoe zou
Jelle kunnen reageren? x

module 7 omgaan met vrouwen

5 Kristi zegt dat ze ook een beter contact met Jelle zou willen
hebben, maar dat ze een goede vriendschap voorlopig
voldoende vindt. Hoe zou Jelle kunnen reageren? x

31
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Ö
MODULE 7
OMGAAN MET VROUWEN
BIJEENKOMST 32
Doelen
x
x
x
x
x

Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
Nagaan of geoefend is met Behoefte aan intimiteit tonen;
Aankondigen van thema voor vandaag: Reageren op afwijzing;
Oefenen met Reageren op afwijzing;
Huiswerkopdracht toelichten.
Voorbereiding

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

Agenda
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0:00 uur
0:05
0:30
1:20
1:25
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Oefening: Reageren op afwijzing;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

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

BIJEENKOMST

x

x
x
x

Thema: Reageren op afwijzing
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen
en criteria voor Reageren op afwijzing.
Oefening: Reageren op afwijzing
x Behandelaar noemt drie oefensituaties van makkelijk naar
moeilijk. Bijvoorbeeld: Afwijzing door een vriendin die je nog
niet zo lang kent, door een vriendin die je al lang kent maar
met wie je nog geen seksueel contact hebt gehad en door een
vriendin met wie je enkele keren seks hebt gehad.
x Elke deelnemer oefent, voor zo ver de beschikbare tijd
dat toelaat, alle situaties in volgorde van moeilijkheidsgraad.
De andere deelnemers en behandelaars geven feedback.
Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je reageert op een afwijzing;
3 Beantwoord de vragen bij Julians probleemsituatie.
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan

de bijeenkomst heeft gehad.

32
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x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van
een situatie waarin dat juist niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij behoefte aan intimiteit toont;
Behandelaar bespreekt Jelle’s probleemsituatie;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.
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32

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x
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Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

32

Beschrijf een situatie waarin je reageert op een afwijzing.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

module 7 omgaan met vrouwen

Hv2

x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x
[ 151 ]

Hoe zou je zo’n situatie de volgende keer aanpakken? x

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

Hv3

x

Beantwoord de vragen bij Julians probleemsituatie

Julian heeft al bijna een jaar verkering met Leanne. Regelmatig
zoeken ze elkaar op, zo nu en dan gaan ze samen uit, en Leanne
blijft na afloop ook wel eens bij Julian slapen. Aanvankelijk
verliep het seksuele contact goed, maar de laatste tijd krijgt
Julian de indruk dat Leanne steeds minder zin in seks heeft.
Het is zelfs al enkele malen voorgekomen dat Leanne, na een
wat minder gezellige avond, besloot om aan het eind van de avond
naar haar eigen huis te gaan en niet bij Julian te overnachten.
1 Hoe zou Julian op de situatie kunnen reageren?

2 Leanne zegt dat voor haar een gezellige avond niet per se
hoeft uit te lopen op seks. Hoe zou Julian kunnen reageren?

3 Leanne heeft al regelmatig gezegd dat ze vindt dat Julian zich
lichamelijk niet goed verzorgt. Maar haar opmerkingen hebben
geen verbetering opgeleverd. Ze merkt dat ze daardoor geen
zin meer heeft in lichamelijk contact met Julian. Hoe zou Julian
kunnen reageren?
[ 152 ]

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

x

5 Op een avond zegt Leanne dat ze met Julian moet praten. Ze
vertelt dat ze een andere jongen/man heeft ontmoet. Tot nog
toe heeft ze geen seksueel contact met hem gehad. Maar
ze maakt wel duidelijk dat ze die man eigenlijk leuker vindt
dan Julian, en verwacht dat het in de nabije toekomst wel van
seks zal komen. Ze wil met Julian wel goede vrienden blijven,
maar seksueel contact kan nu dus niet meer. Hoe kan Julian
reageren?

module 7 omgaan met vrouwen

4 Julian vindt het niet langer nodig om condooms te gebruiken,
want ze kennen elkaar lang genoeg en Leanne kan nu wel aan
de pil gaan. Leanne voelt daar niets voor, naar haar mening is
de relatie daar nog te pril voor. Hoe kan Julian reageren?

32

6 Julian vertelt Leanne dat hij een ander(e) meisje  /  vrouw is
tegengekomen. De vonk sprong direct over. Nog dezelfde avond
zijn ze met elkaar naar bed geweest. Leanne wordt kwaad en
zegt dat wat haar betreft de vriendschap hiermee beëindigd is.
Hoe kan Julian reageren?

[ 153 ]
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Ö
MODULE 7
OMGAAN MET VROUWEN
BIJEENKOMST 33
Doelen
x
x
x
x
x

Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
Nagaan of geoefend is met Reageren op afwijzing;
Aankondigen van thema voor vandaag: Reageren op toenadering;
Oefenen van de situatie Reageren op toenadering;
Huiswerkopdracht toelichten.
Voorbereiding

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

Agenda

[ 154 ]

0:00 uur
0:05
0:30
1:20
1:25
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Oefening: Reageren op toenadering;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

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

BIJEENKOMST

x

x
x
x

Thema: Reageren op toenadering
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen
en criteria voor Reageren op toenadering.
Oefening: Reageren op toenadering
x Behandelaar noemt drie oefensituaties van makkelijk naar
moeilijk. Bijvoorbeeld: Reageren op toenadering van een vrien
din met wie je enkele keren seksueel contact hebt gehad, van
een vriendin die je al lang kent maar met wie je nog geen sek
sueel contact hebt gehad en van een vriendin die je net kent.
x Elke deelnemer oefent, voor zo ver de beschikbare tijd
dat toelaat, alle situaties in volgorde van moeilijkheidsgraad.
De andere deelnemers en behandelaars geven feedback.
Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je reageert op een toenadering;
3 Beantwoord de vragen bij Koens probleemsituatie.
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan

de bijeenkomst heeft gehad.

33
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x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van
een situatie waarin dat juist niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij reageert op een afwijzing;
Behandelaar bespreekt Julians probleemsituatie;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.

[ 155 ]
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33

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

[ 156 ]

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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Beschrijf een situatie waarin je reageert op
een toenadering.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

33
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Hv2

x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Hoe zou je zo’n situatie de volgende keer aanpakken? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

[ 157 ]
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33

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Hv3

x

Beantwoord de vragen bij Koens probleemsituatie

Sinds enkele maanden heeft Koen een nieuwe vriendin: Mariska.
Ze hebben elkaar leren kennen op de atletiekvereniging. Koen
heeft een jaar in de gevangenis gezeten en is ongeveer negen
maanden geleden vrij gekomen. Koen en Mariska spreken regel
matig met elkaar af, afspraken die soms eindigen met vrijen.
Mariska geeft op een avond te kennen dat ze met Koen naar bed
wil. Koen is wel opgewonden maar heeft ook zijn bedenkingen.
Hij vraagt zich namelijk af of Mariska ook met andere mannen
naar bed gaat. Als dat zo is, hoeft het voor hem niet.
1 Hoe zou Koen kunnen reageren? x

2 Mariska geeft toe dat ze ook met andere mannen naar bed
gaat, maar altijd met mannen die een condoom gebruiken.
Ze zegt tegen Koen dat ze het contact met hem plezierig vindt
maar geen vaste relatie wil. Hoe zou Koen kunnen reageren? x

[ 158 ]

3 Op een avond zegt Mariska dat ze niet alleen met Koen wil
vrijen maar ook seks met hem wil hebben. Mariska stelt wel als
voorwaarde dat ze vanaf dat moment een vaste relatie hebben.
Hoe zou Koen kunnen reageren? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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x

5 Koen en Mariska zijn dolverliefd op elkaar geworden en kennen
elkaar inmiddels bijna een jaar. De relatie verloopt zonder
grote problemen en de seks is voor beiden fijn. Mariska
is klein behuisd, terwijl Koen een vierkamerflat heeft. Mariska
vindt dat het tijd wordt om te gaan samenwonen. Hoe zou
Koen kunnen reageren? x

module 7 omgaan met vrouwen

4 Sinds hij uit gevangenis is gekomen heeft Koen verschillende
one-night-stands gehad. Sinds enkele maanden is hij bevriend
met Mariska, maar hij heeft nog regelmatig seks met andere
vrouwen. Als Mariska op een avond aan Koen laat blijken dat ze
met hem naar bed wil, zegt Koen dat hij daar ook veel zin in
heeft. Maar, zegt hij, Mariska moet daar niet uit afleiden dat ze
vanaf nu een vaste relatie hebben. Mariska zegt dat ze die ver
wachting niet heeft, want zij gaat zo nu en dan ook met andere
mannen naar bed. Hoe zou Koen kunnen reageren? x

33
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Ö
MODULE 7
OMGAAN MET VROUWEN
BIJEENKOMST 34
Doelen
x
x
x
x
x

Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
Nagaan of geoefend is met Reageren op een toenadering;
Aankondigen van thema voor vandaag: Praten over seks;
Oefenen met Praten over seks;
Huiswerkopdracht toelichten.
Voorbereiding

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

Agenda

[ 160 ]

0:00 uur
0:05
0:30
1:20
1:25
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Oefening: Praten over seks;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

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

BIJEENKOMST

x

x
x
x

Thema: Praten over seks
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen
en criteria voor Praten over seks.
Oefening: Praten over seks
x Behandelaar noemt drie oefensituaties van makkelijk naar
moeilijk. Bijvoorbeeld: Vertellen wat je niet prettig vindt,
vertellen wat je wel prettig vindt en vertellen dat je een
seksueel probleem hebt.
x Elke deelnemer oefent, voor zo ver de beschikbare tijd
dat toelaat, alle situaties in volgorde van moeilijkheidsgraad.
De andere deelnemers en behandelaars geven feedback.

34
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x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van
een situatie waarin dat juist niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij reageert op een toenadering;
Behandelaar bespreekt Koens probleemsituatie;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.

Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je praat over seks ;
3 Beantwoord de vragen bij Maikels probleemsituatie.
[ 161 ]
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan
de bijeenkomst heeft gehad.

BIJEENKOMST
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34

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

[ 162 ]

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

34

Beschrijf een situatie waarin je praat over seks.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x
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Hv2

x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x
[ 163 ]

Hoe zou je zo’n situatie de volgende keer aanpakken? x

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

Hv3

x

Beantwoord de vragen bij Maikels probleemsituatie

Maikel en Natasja zijn al ruim een half jaar met elkaar bevriend.
Ze vrijen wel met elkaar, maar zijn nog niet met elkaar naar
bed geweest. Op een avond worden ze tijdens het vrijen zo
opgewonden van elkaar dat het er nu maar eens van moet
komen. Maikel zegt tegen Natasja dat hij graag seks met haar
wil hebben. Natasja zegt dat zij dat ook wil, maar eerst wil ze
met hem bespreken wat ze wel en niet prettig vindt.
1 Hoe zou Maikel kunnen reageren?

2 Natasja vertelt dat ze graag wil dat Maikel en zij eerst onder
de douche gaan en dat ze om te beginnen alleen orale seks wil.
Hoe zou Maikel kunnen reageren?

3 Maikel en Natasja willen enige tijd later ook met elkaar naar
bed. Maar Natasja wil absoluut niet zwanger worden en vraagt
Koen om een condoom en zaaddodende pasta te gebruiken.
Maikel heeft echter nog nooit een condoom gebruikt en ziet
dat niet zo zitten. Hoe zou Maikel kunnen reageren?
[ 164 ]

Ga verder op de volgende bladzijde }
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x

5 Voordat ze seks hebben wil Maikel graag met Natasja naar een
pornofilm kijken, omdat hij daar erg opgewonden van wordt.
Natasja ergert zich echter aan veel van die films, omdat ze de
seks veel te grof vindt en vrouwen daarin als sletten worden
voorgesteld. Ze vraagt Maikel wat ze zou kunnen doen zodat
hij opgewonden van haar wordt. Hoe zou Maikel kunnen
reageren?
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4 Natasja ergert zich aan het slaken van obscene kreten door
Maikel tijdens de seks. Al verschillende malen heeft ze hem
gevraagd daarmee te stoppen. Maikel zegt dat hem dat juist
opwindt, en dat hij alleen zó kan klaarkomen. Natasja vraagt
zich af of er geen andere manieren zijn om Maikel seksueel op
te winden. Hoe zou Maikel kunnen reageren?

34

6 Natasja heeft Maikel verteld dat ze wel met hem naar bed
wil maar dat vaginale penetratie voor haar altijd pijnlijk is.
Hoe zou Maikel kunnen reageren?

7 Maikel kan regelmatig geen erectie krijgen. Natasja vraagt
hem dan haar oraal te bevredigen. Maikel doet dat dan wel,
maar hij vindt zichzelf op zo’n moment een man van niks.
Natasja zegt dat ze het geen probleem vindt. Hoe zou Maikel
kunnen reageren?

[ 165 ]
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Ö
MODULE 7
OMGAAN MET VROUWEN
BIJEENKOMST 35
Doelen
x
x
x
x
x

Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
Nagaan of geoefend is met Praten over seks;
Aankondigen van thema voor vandaag: Verdiepen van intimiteit;
Oefenen met Verdiepen van intimiteit;
Huiswerkopdracht toelichten.
Voorbereiding

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

Agenda

[ 166 ]

0:00 uur
0:05
0:30
1:20
1:25
1:30

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Oefening: Verdiepen van intimiteit;
Opgave praktijkoefeningen;
Evaluatie van de bijeenkomst;
Sluiting.

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

BIJEENKOMST

x

x
x
x

Thema: Verdiepen van intimiteit
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen
en criteria voor Verdiepen van intimiteit.
Oefening: Verdiepen van intimiteit
x Behandelaar noemt drie oefensituaties van makkelijk naar
moeilijk. Bijvoorbeeld: Verdiepen van intimiteit bij een vrouw
met dezelfde interesses, bij een vrouw met andere interesses,
en bij een vrouw met een fulltime baan.
x Elke deelnemer oefent, voor zo ver de beschikbare tijd
dat toelaat, alle situaties in volgorde van moeilijkheidsgraad.
De andere deelnemers en behandelaars geven feedback.

35
module 7 omgaan met vrouwen

x

Praktijkoefeningen
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van
een situatie waarin dat juist niet is gelukt;
Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij praat over seks.
Behandelaar bespreekt Maikels probleemsituatie;
Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
Behandelaar neemt de verslagen in.

Praktijkoefeningen
1 Oefen in een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Beschrijf een situatie waarin je intimiteit verdiept;
3 Beantwoord de vragen bij Omars probleemsituatie.
[ 167 ]
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan
de bijeenkomst heeft gehad.
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35

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

Hv1

VOORNAAM

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

[ 168 ]

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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35

Beschrijf een situatie waarin je intimiteit verdiept.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

module 7 omgaan met vrouwen

Hv2

x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x
[ 169 ]

Hoe zou je zo’n situatie de volgende keer aanpakken? x

Ga verder op de volgende bladzijde }
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Hv3

x

Beantwoord de vragen bij Omars probleemsituatie

Sinds kort wonen Omar en Roswhita samen. Omar werkt als
verkoper bij de Mediamarkt en is ’s avonds veel bij zijn vrienden.
Roswhita werkt in de verpleging en heeft onregelmatige diensten.
Omar heeft het gevoel dat het niet goed gaat met de relatie,
onder andere omdat ze elkaar weinig zien.
1 Wat zou Omar kunnen zeggen? x

2 Roswhita blijkt het met Omar eens te zijn. Zij vindt het
vervelend dat hij vaak nog niet thuis is als ze terugkomt van
haar avonddienst. Omar baalt ervan dat hij op nogal wat dagen
zijn eigen maaltijd moet koken. Maar Roswhita zegt dat ze
haar werk niet wil opgeven voor de relatie. Hoe zou Omar
kunnen reageren? x

3 Als Roswhita van haar werk thuis komt heeft ze vaak hele
verhalen over wat ze die dag heeft meegemaakt. Omar vindt
dat hij maar een saaie baan heeft en alleen maar vervelende
ervaringen met lastige klanten. Roswhita vraagt of hij wel
eens leuke dingen meemaakt op zijn werk. Hoe zou Omar
kunnen reageren? x

4 Als de vriendin van Roswhita, Silvana, op bezoek is kletsen de
vrouwen honderd uit. Omar en de man van Silvana, Philip,
zitten er dan meestal een beetje verloren bij. Als het bezoek
weg is, zegt Omar tegen Roswhita dat hij het helemaal geen

Ga verder op de volgende bladzijde }
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x

5 Op een avond zegt Roswhita dat ze in haar vrije tijd meer
dingen samen met Omar wil doen. Op haar werk heeft ze gere
geld dat ze alleen dagdiensten hoeft te draaien en ’s avonds vrij
is. Ze vindt dat Omar niet meer elke avond of in het weekend
zijn vrienden moet opzoeken. Hoe zou Omar kunnen reageren?    x
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gezellig avondvond. Maar Roswhita zegt dat hij ook meer
belangstelling voor Philip en Silvana moet tonen. Hoe zou
Omar kunnen reageren? x

35

6 Nu Roswhita zwanger is wil Omar groter gaan wonen. Hij heeft
al een huis op het oog. Hun gezamenlijk inkomen is net genoeg
voor een hypotheek. Roswhita zegt dat Omar het te hoog in zijn
bol heeft. Ze wil voorlopig liever een huis huren, ook omdat ze
wellicht nog een tweede kind wil. Dan zouden ze misschien
opnieuw moeten verhuizen. Hoe zou Omar kunnen reageren? x

7 Roswhita merkt dat Omar vaak slecht gehumeurd uit zijn werk
komt. Direct na het eten vertrekt hij naar zijn vrienden, meestal
zonder verder iets te zeggen. Roswhita heeft al een paar keer
gezegd dat hij meer moet praten over de vervelende ervaringen
op zijn werk. Ook zegt ze dat hij moet meehelpen in de huishouding. Hoe zou Omar kunnen reageren? x

8 Als Roswhita van haar werk komt kletst ze honderd uit. Als
Omar wil vertellen wat hij die dag heeft meegemaakt, geeft

Ga verder op de volgende bladzijde }
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x

Roswhita hem nauwelijks de kans om iets te zeggen. Omar
vindt dat hij ook de gelegenheid moet krijgen om over zijn dag
te vertellen. Hoe zou Omar dat kunnen bereiken? x

9 Omar en Roswhita kunnen het maar niet eens worden over
de aanschaf van een nieuw bankstel. Zullen ze dat nu doen of
later? Roswhita vindt dat ze niet langer meer kunnen wachten
en bestookt Omar steeds met nieuwe argumenten. Op een
gegeven moment heeft Omar gezegd: ‘Hoe nou eens je kop
dicht over dat stomme bankstel’. Roswhita praat er nu niet
meer over, maar ze is wel hevig gepikeerd. Hoe zou Omar
kunnen reageren? x

10 Als Roswhita ’s avonds laat van haar werk komt heeft Omar
meestal nog niet afgewassen. Vuile kleren stopt hij niet in de
wasmand en zijn computertijdschriften laat hij overal rond
slingeren. Roswhita heeft al vaker tegen Omar gezegd dat hij
moet meehelpen in het huishouden. Volgens Omar is dat
vrouwenwerk. Vanaf dat moment ruimt Roswhita Omars
rommel niet meer op. Ze gooit alles gewoon op zijn bureautje.
Hoe zou Omar kunnen reageren? x
[ 172 ]

EVALUATIE

Ö
evaluatie

EVALUATIE
BIJEENKOMST 36
Doelen
x Nagaan of geoefend is met de beheersing van agressie;
x Nagaan of geoefend is met Verdiepen van intimiteit;
x Evalueren van de therapie.

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
1:30

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

Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.
Praktijkoefeningen
x Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van
een situatie waarin hij zijn agressie kon beheersen of van
een situatie waarin dat juist niet is gelukt;

[ 175 ]
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evaluatie

36

x Behandelaar vraagt één deelnemer verslag te doen van

een situatie waarin hij intimiteit verdiept;
x Behandelaar bespreekt Omars probleemsituatie;
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan
de praktijkoefeningen hebben gehad;
x Behandelaar neemt de verslagen in.
Evaluatie van Held zonder geweld
x Behandelaar evalueert Held zonder geweld aan de hand
van beoordelingen op de evaluatieschaal. Per item worden
de scores van alle deelnemers geïnventariseerd, waarna
zij hun scores toelichten. Behandelaar zorgt ervoor dat de
deelnemers elkaar positieve feedback geven.
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36

H EVALUATIESCHAAL

1

evaluatie

1 = helemaal niet van toepassing,
2 = niet van toepassing,
3 = neutraal,
4 = van toepassing
5 = in sterke mate van toepassing

Ik heb actief aan Held zonder Geweld
deelgenomen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

2

Ik heb veel geleerd door zelf te oefenen  . . .

1  2  3  4  5

3

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

1  2  3  4  5

Ik heb geleerd me rustiger te gedragen
en op een meer bevredigende 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 daarbij schade te
berokkenen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

4

5

6

7

8
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Ik realiseer me meer dat het soms voor
jezelf nadelig kan zijn je eigen belang
voorop te stellen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

Ik heb geleerd dat je niet alle mensen over
één kam mag scheren   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1  2  3  4  5

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

evaluatie

36

EVALUATIESCHAAL [VERVOLG]
9

10

11

12

13

14

15
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16

17

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

Ik heb het idee dat ik zelfstandig verder
kan werken met wat ik in de behandeling
heb geleerd    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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 merk nu beter op hoe mensen in mijn
omgeving problemen in de omgang met
anderen oplossen    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1  2  3  4  5

Ik vind de verstrekte informatie
duidelijk   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1  2  3  4  5

Ik was bij het begin voldoende ingelicht
over wat er in Held zonder Geweld zou
gaan gebeuren    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1  2  3  4  5

Ik vind dat de gedragingen die in de
therapie zijn geoefend goed aansloten bij
de problemen die ik heb (en had) in de
omgang met anderen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1  2  3  4  5

Ik vind de beschikbare tijd per zitting
voldoende   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1  2  3  4  5

Ga verder op de volgende bladzijde }
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EVALUATIESCHAAL [VERVOLG]
Ik vind dat er in de zittingen voldoende
geoefend is   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1  2  3  4  5

Als ik te hoge eisen aan mezelf stel kan ik
dit tegenwoordig veranderen    . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

20 In een sociale situatie vraag ik me vaker
vooraf af wat ik wil bereiken   . . . . . . . . . . . . . . 

1  2  3  4  5

19

evaluatie

18

[ 179 ]

evaluatie

Ö
EVALUATIE
BIJEENKOMST 37
Doelen
x Bespreken van rapportage.

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

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

Opening;
Bespreking van rapportage;
Uitreiking van certificaat;
Sluiting.

Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.
[ 180 ]

Rapportage
x Behandelaars delen het verslag uit. Alle deelnemers krijgen
elkaars tekst te lezen en worden uitgenodigd elkaar en de
behandelaars feedback te geven. Daarna worden er afspraken
gemaakt over aanpassing van de tekst.
Uitreiking van certificaat
x Tot slot krijgen alle deelnemers een certificaat uitgereikt

als bewijs van deelname.

Ö
Doelen

evaluatie

EVALUATIE
BIJEENKOMST 38
x Bespreken van rapportage in aanwezigheid van behandel

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

Agenda
0:00 uur
0:05
1:30

Opening;
Bespreking van rapportage;
Sluiting.

Verloop
Opening
x Verwelkoming van de deelnemers;
x Korte bespreking van het zittingsplan.
Bespreking van rapportage
Behandelaars delen de verslagen uit aan deelnemers en
behandelverantwoordelijken. Alle deelnemers krijgen elkaars
verslag te lezen en worden uitgenodigd een toelichting te
geven op hun eigen verslag. Zo nodig worden verdere afspraken
gemaakt.
Sluiting
x Behandelaars bedanken iedereen voor hun bijdrage.
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TERUGKOMBIJEENKOMSTEN

Ö

Doelen
x Controle op hanteren van agressief gedrag.

Voorbereiding

terugkombijeenkomsten

TERUGKOMBIJEENKOMSTEN
BIJEENKOMST X

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

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

Opening;
Bespreking praktijkoefeningen;
Afspraken over nieuwe oefeningen
en terugkomdata;
Sluiting.

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

Praktijkoefeningen
x Behandelaar vraagt enkele deelnemers verslag te doen van
een situatie waarin zij hun agressie konden beheersen of van
een situatie waarin dat juist niet is gelukt.
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BIJEENKOMST

terugkombijeenkomsten

X
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Rollenspel
x Een of meerdere door de deelnemers aangedragen situaties
worden nagespeeld. Daarbij worden situaties gekozen waarin
het een deelnemer niet is gelukt zijn agressie te beheersen of
waarin hij zijn doel op een betere manier had kunnen bereiken.
Praktijkoefeningen
1 Oefen een situatie met de beheersing van je agressie;
2 Oefen een tweede situatie met de beheersing van je agressie.
Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer wat hij aan

de bijeenkomst heeft gehad.

BIJEENKOMST

PRAKTIJKOEFENINGEN 	

x

Beschrijf een situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x

X

terugkombijeenkomsten

Hv1

VOORNAAM

Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x
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Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

Ga verder op de volgende bladzijde }

BIJEENKOMST

terugkombijeenkomsten

X

PRAKTIJKOEFENINGEN [VERVOLG] 	VOORNAAM

Hv2

x

Beschrijf een tweede situatie waarin je je ergernis, irritatie,
boosheid, woede of agressie hebt kunnen beheersen of
een situatie waarin dat juist niet gelukt is.

De situatie was: x

Om wie ging het? x
Waar was je? x
Wat zei  / deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  /  deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x
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Was je tevreden over hoe je de situatie hebt aangepakt? x

SOCIALE VAARDIGHEDEN:
DOELEN EN CRITERIA

Inleiding

In module 2 (Sociale vaardigheden) worden vijf van de
volgende twaalf vaardigheden geoefend:
Contact leggen;
Een situatie beëindigen;
Om hulp vragen (een verzoek doen);
Weigeren;
Reageren op een weigering;
Kritiek geven;
Reageren op kritiek;
Je mening geven;
Voor jezelf opkomen;
Waardering uiten tegen een ander (een compliment geven);
Waardering uitspreken over jezelf (positieve uitspraak
over jezelf doen);
x Reageren op waardering (een compliment aanvaarden).
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Module 6 (Prosociaal netwerk) richt zich op de volgende
sociale vaardigheden:
x
x
x
x
x

Kennis maken;
Afspraak maken;
Contact verdiepen;
Informatie over tbs;
Reageren op afwijzing.

sociale vaardigheden: doelen en criteria

Drie modulen van Held zonder geweld zijn gericht op oefening
van sociale vaardigheden, namelijk module 2 (Sociale vaardig
heden), module 6 (Prosociaal netwerk) en module 7 (Omgaan met
vrouwen). In dit hoofdstuk worden voor elke sociale vaardigheid
de doelen (‘Wat wil ik bereiken?’) en criteria (‘Waar let ik op?’)
vermeld.
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sociale vaardigheden: doelen en criteria

In module 7 (Omgaan met vrouwen) komen ten slotte aan de orde:
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x
x
x
x
x

Behoefte aan intimiteit tonen;
Reageren op afwijzing;
Reageren op toenadering;
Praten over seks;
Verdiepen van intimiteit.

Module 2 Sociale vaardigheden

2 Een situatie beëindigen
Wat wil ik bereiken?
x Het gesprek met de ander stoppen;
x De ander laten blijken dat ik binnenkort of te zijner tijd
zal terugkomen op het besprokene;
x Benadrukken dat het stoppen niet betekent dat ik het
besprokene onbelangrijk vind;
x Mezelf de tijd gunnen om over besprokene na te denken;
x De ander laten merken dat ik het voortduren van een goed
contact belangrijk vind;
x Ervoor zorgen dat de ander weet dat hij/zij ook op het
besprokene kan terugkomen.
Waar let ik op?
x Dat het duidelijk is wat ik wil overbrengen, namelijk dat ik
over het besprokene wil nadenken én dat ik het voortduren van
een goed contact belangrijk vind;

sociale vaardigheden: doelen en criteria

1 Contact leggen
Wat wil ik bereiken?
x Een gesprek beginnen met de ander;
x Iets over mezelf vertellen;
x Iets aan de ander vragen;
x Laten blijken dat ik het contact met de ander op prijs stel;
x De ander laten merken dat ik aandacht schenk aan wat
hij  / zij zegt.
Waar let ik op?
x Dat ik duidelijk laat merken waarom ik kennis wil maken;
x Dat ik direct ben door zinnen met ‘ik’ te beginnen;
x Dat ik zeg dat ik het contact op prijs stel;
x Dat ik duidelijk ben over wie ik het heb, namelijk over
ons samen;
x Dat ik kort en bondig ben;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.
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sociale vaardigheden: doelen en criteria

x Dat ik duidelijk ben door zinnen met ‘ik’ te beginnen;
x Dat ik duidelijk ben waarover en over wie ik het heb,
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namelijk over datgene waarover we zojuist met elkaar
gesproken hebben;
x Dat ik kort en bondig ben;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.
3 Om hulp vragen (een verzoek doen)
Wat wil ik bereiken?
x De ander vragen me bij een bepaalde activiteit te helpen;
x De ander laten blijken dat ik het alleen niet kan, en dat ik
het belangrijk vind dat de activiteit toch plaats vindt;
x Benadrukken dat ik helpen iets vanzelfsprekends
vind;
x De ander na afloop bedanken voor zijn  / haar hulp;
x Ervoor zorgen dat de ander weet dat hij  /  zij zo nodig ook
een beroep op mij kan doen.
Waar let ik op?
x Dat het duidelijk is waarvoor ik hulp vraag;
x Dat ik direct ben door zinnen met ‘ik’ te beginnen;
x Dat ik duidelijk ben waarover en over welke activiteit ik
het heb en hoe de ander mij zou kunnen helpen;
x Dat ik kort en bondig ben;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.
4 Weigeren
Wat wil ik bereiken?
x Doen wat ik zelf wil;
x Voorkomen dat ik dingen doe die ik niet wil;
x Voorkomen dat ik te veel hooi op mijn vork neem;
x De ander leren zelf te zoeken naar een oplossing;
x Voorkomen dat ik verwachtingen wek bij de ander,
waardoor deze eventueel te veel en onredelijke verzoeken
aan me gaat doen;
x Voorkomen dat ik iets tegen mijn zin doe;
x Voorkomen dat mensen van me profiteren;

x Ervoor zorgen dat de ander rekening houdt met mijn

x
x
x
x
x

5 Reageren op een weigering
Wat wil ik bereiken?
x Laten merken dat ik heb begrepen dat de ander weigert
en waarom;
x Accepteren dat mijn verzoek wordt afgewezen en niet mijn
persoon;
x Duidelijk maken dat ik ervan uit ga dat de weigering alleen
dit verzoek betreft;
x Onderzoeken of ik op een andere manier mijn doel kan
bereiken.
Waar let ik op?
x Dat ik mijn gevoelens van teleurstelling uit;
x Dat ik rustig blijf en niet bij de ander blijf aandringen;
x Dat ik vraag of ik in andere situaties wel een beroep op hem
kan doen;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.
6 Kritiek geven
Wat wil ik bereiken?
x De ander inzicht geven in zijn  / haar gedrag met de bedoeling
een vervelende gewoonte te doorbreken;
x Door mijn kritiek aan de ander iets duidelijk maken;
x Aan de ander de consequenties laten zien van zijn gedrag;

sociale vaardigheden: doelen en criteria

x

interesses en belangstelling;
De ander duidelijk maken dat ik zijn  / haar verzoek en niet
zijn  / haar persoon afwijs.
Waar let ik op?
Dat ik duidelijk weiger of ‘nee’ zeg;
Dat de weigering direct is, dat wil zeggen dat ‘ik’ iets niet wil;
Dat de weigering specifiek is, dus duidelijk aangeven wat
ik weiger;
Dat de weigering beslist is, namelijk zonder smoesje,
terwijl ik me evenmin hoef te verdedigen;
Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.
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x De ander alternatieven geven voor zijn  / haar gedrag;
x De ander duidelijk maken dat mijn kritiek gericht is op
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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zijn  / haar gedrag en niet op zijn  / haar persoon;
Mijn gevoel luchten over iets, in plaats van het opkroppen;
Een ander laten weten wat deze aan mij heeft;
Voorkomen dat men met mij solt;
Tevredenheid bewerkstelligen bij mezelf over een bereikt doel.
Waar let ik op?
Dat ik duidelijk uitspreek dat ik ontevreden ben met iemands
gedrag of manier van doen;
Dat mijn kritiek een bewering is en geen vraag;
Dat ik direct zeg dat ‘ik’ er hinder of last van heb;
Dat mijn kritiek gericht is op de ander door ‘jij’, ‘jullie’ of
‘u’ te zeggen;
Dat ik beknopt en bondig ben;
Dat ik concreet ben in waarover ik het heb en mijn kritiek
niet koppel aan andere situaties;
Dat mijn kritiek eventueel gepaard gaat met een verzoek
om verandering in positieve richting;
Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.

7 Reageren op kritiek
Wat wil ik bereiken?
x De ander laten merken dat ik geluisterd heb;
x De ander de ruimte geven voor zijn kritiek, ook al ben ik het
er niet mee eens;
x Me serieus afvragen of ik iets in mijn gedrag moet veranderen;
x De ander vragen aan welke alternatieven hij/zij denkt;
x Duidelijk maken dat ik de kritiek niet opvat als gericht op
mijn persoon maar op mijn gedrag of activiteit.
Waar let ik op?
x Dat ik laat merken dat ik heb begrepen op welk gedrag
of activiteit de kritiek betrekking heeft (bijvoorbeeld door
samen te vatten wat de ander heeft gezegd);
x Dat ik kort en bondig zeg wat ik van de kritiek vind;
x Dat ik eventuele gevoelens van teleurstelling uit;

x Dat ik eventueel de ander bedank voor zijn  / haar opmerk

9 Voor jezelf opkomen
Wat wil ik bereiken?
x Krijgen wat ik vind dat mij toekomt;
x Zorgen dat een ander zich aan zijn afspraken houdt;
x Mezelf het gevoel bezorgen dat ik iets heb bereikt;
x De ander duidelijk maken dat ik vind dat ik ergens recht
op heb;

sociale vaardigheden: doelen en criteria

zaamheid;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.
		
8 Mening geven
Wat wil ik bereiken?
x Duidelijk maken wat mijn standpunt is;
x Het standpunt van de ander uitlokken;
x Laten zien dat ik een standpunt heb;
x Mijn denkbeelden geven ook al weet ik er misschien
niet alles van af;
x Ruimte geven aan het standpunt van de ander;
x Trachten de relatie met de ander te verbeteren;
x De ander trachten ergens van te overtuigen;
x Een discussie uitlokken met de ander, omdat dat interessant is;
x Zorgen dat anderen rekening met mij of mijn mening houden;
x Laten zien wie ik ben;
x Iets leren, wijzer worden.
Waar let ik op?
x Dat ik duidelijk maak dat het om mijn standpunt gaat,
door te zeggen: ‘Ik vind’, ‘Ik ben het met je eens, omdat  ……’,
‘Ik ben het niet met je eens, want ……’, ‘Ik denk dat ……’,
‘Ik ben van mening dat ……’ enzovoorts;
x Dat ik kort en bondig zeg wat mijn mening is;
x Dat ik duidelijk ben in wat ik precies vind;
x Dat ik luister naar wat de ander zegt en dit eventueel
samenvat;
x Dat ik de ander laat uitpraten;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.
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x De ander duidelijk maken dat ik graag wil dat deze voortaan
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

uit zichzelf teruggeeft wat van mij is;
Ervoor zorgen dat de ander rekening met mij houdt;
De ander duidelijk maken dat ik het vervelend vind dat deze
me tekort doet;
Mijn eigen doelen bereiken;
Voorkomen dat ik me laat gebruiken of misbruiken.
Waar let ik op?
Dat ik concreet en specifiek aangeef wat ik wil;
Dat ik concreet en specifiek aangeef wanneer ik wil dat
iets gebeurt;
Dat ik direct ben door te zeggen dat ‘ik’ iets wil;
Dat ik kort en bondig zeg wat ik wil;
Dat ik mijn verzoek niet doe als een bevel of opdracht, dus
bij-	 voorbeeld: ‘Ik wil graag …’ in plaats van: ‘Doe dit of doe dat’;
Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.

10 Waardering uiten tegen een ander
(iemand een compliment geven)
Wat wil ik bereiken?
x De ander een prettig gevoel bezorgen;
x De relatie met een ander verbeteren;
x Bevorderen dat de ander ook iets voor mij doet;
x De ander laten merken dat ik aandacht schenk aan wat
hij / zij zegt of doet;
x Bevorderen dat de ander minder hoge eisen aan zichzelf stelt;
x Mijzelf de ruimte laten een positieve mening te geven,
ook al is de ander het daar niet mee eens.
Waar let ik op?
x Dat het duidelijk positief is wat ik zeg;
x Dat ik direct ben door zinnen met ‘ik’ te beginnen;
x Dat duidelijk is waarover en over wie ik het heb, namelijk
over de ander;
x Dat ik kort en bondig ben;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.

12 Reageren op waardering
(een compliment aanvaarden)
Wat wil ik bereiken?
x Mijn gevoel tonen over de waardering die de ander uit;
x Laten merken dat de waardering mij goed doet;
x Ervoor zorgen dat een ander vaker zijn  / haar waardering uit;
x De ander een prettig gevoel bezorgen;
x Zorgen dat ik doorga met wat ik deed  / doe;
x De ander laten merken dat ik aandacht schenk aan wat
hij / zij zegt;
x De ander laten merken dat ik heb geluisterd;
x Mezelf een prettig gevoel bezorgen;
x Eventueel mijn hoge eisen aanpassen naar aanleiding
van het compliment van de ander;
x De ander de ruimte laten zijn positieve mening te geven,
ook al ben ik het daar niet mee eens.

sociale vaardigheden: doelen en criteria

11 Waardering uitspreken over jezelf
(positieve zelfuitspraken doen)
Wat wil ik bereiken?
x Mezelf een prettig gevoel bezorgen;
x Mezelf belonen met het doel de activiteit in de toekomst
vaker uit te voeren;
x Het prettige gevoel dat ik heb meedelen aan anderen;
x Bij de ander een compliment uitlokken over mezelf;
x Een ander laten merken dat ik tevreden ben over mezelf;
x Aan een ander laten merken dat ik voldaan heb aan de
eisen die ik aan mezelf stelde.
Waar let ik op?
x Dat het duidelijk positief is wat ik over mezelf zeg;
x Dat ik direct ben, namelijk dat ‘ik’ iets vind;
x Dat ik duidelijk ben, dus precies zeg waarover ik het heb
en over wie ik het heb, namelijk over mezelf;
x Dat ik kort en bondig ben;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.

[ 199 ]

sociale vaardigheden: doelen en criteria
[ 200 ]

		
Waar let ik op?
x Dat het duidelijk positief is wat ik zeg, over het feit dat de
ander het compliment geeft en   / of dat ik instem met datgene
wat de ander zegt;
x Dat ik direct ben door zinnen met ‘ik’ te beginnen;
x Dat ik duidelijk ben waarover en over wie ik het heb,
namelijk over mezelf;
x Dat ik kort en bondig ben;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.

Module 6 Prosociaal netwerk

2 Afspraak maken
Wat wil ik bereiken?
x Een afspraak maken om de ander beter te leren kennen;
x De ander laten weten waar mijn belangstelling naar uitgaat;
x De ander vragen waar zijn/haar belangstelling naar uitgaat;
x Nagaan of we gemeenschappelijke interesses hebben;
x Laten blijken dat ik het contact met de ander op prijs stel;
x De ander eventueel laten merken dat ik verder contact op
prijs stel.
Waar let ik op?
x Dat ik duidelijk zeg waarom ik kennis wil maken;
x Dat ik direct ben door zinnen met ‘ik’ te beginnen;
x Dat ik zeg dat ik het contact op prijs stel;
x Dat ik duidelijk ben over wie ik het heb, namelijk over
ons samen;

sociale vaardigheden: doelen en criteria

1 Kennis maken
Wat wil ik bereiken?
x Een gesprek beginnen met de ander;
x Iets over mezelf vertellen;
x Iets aan de ander vragen;
x Laten blijken dat ik het contact met de ander op prijs stel;
x De ander laten merken dat ik aandacht schenk aan wat
hij  / zij zegt.
Waar let ik op?
x Dat ik vooraf een onderwerp voor een kort gesprek
heb bedacht;
x Dat ik duidelijk zeg waarom ik kennis wil maken;
x Dat ik direct ben door zinnen met ‘ik’ te beginnen;
x Dat ik zeg dat ik het contact op prijs stel;
x Dat ik open vragen stel;
x Dat ik kort en bondig ben;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.
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x Dat ik de tijd neem om iets over mijn interesses te vertellen
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en om de ander iets over zijn/haar interesses te laten vertellen;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.

3 Contact verdiepen
Wat wil ik bereiken?
x Een beter contact met de ander krijgen;
x Over bepaalde voor mij vertrouwelijke onderwerpen vertellen;
x De ander over voor hem  / haar vertrouwelijke onderwerpen
laten vertellen;
x Laten blijken dat ik het contact met de ander wil intensiveren;
x De ander laten merken dat ik hem/haar een interessant
persoon vind;
x De ander laten merken dat ik de ander in de toekomst regel
matig wil blijven zien.
Waar let ik op?
x Dat ik duidelijk laat merken een beter contact met de ander
te willen;
x Dat ik geleidelijk aan vertrouwelijke onderwerpen ter sprake
breng;
x Dat ik laat merken het op prijs te stellen als de ander ook
voor hem  / haar vertrouwelijke onderwerpen ter sprake brengt;
x Dat ik direct ben door zinnen met ‘ik’ te beginnen;
x Dat ik laat blijken het op prijst te stellen dat de ander in mij
geïnteresseerd is;
x Dat ik duidelijk ben over wie ik het heb, namelijk over ons samen;
x Dat ik de tijd neem om rustig over vertrouwelijke onderwerpen
te kunnen praten;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.
4 Informatie over TBS
Wat wil ik bereiken?
x De ander informeren over het feit dat ik tbs heb (gehad);
x Laten blijken dat ik het waardeer als de ander mijn verhaal
wil aanhoren;
x Eventuele misvattingen over tbs rechtzetten;

x De ander in staat stellen vragen over mijn voorgeschiedenis

x

x
x
x
x
x
x
x
x

5 Reageren op afwijzing
Wat wil ik bereiken?
x Laten merken dat ik heb begrepen dat de ander mijn
voorgeschiedenis niet accepteert;
x Accepteren dat alleen de ander mijn persoon afwijst en
niet iedereen;
x Duidelijk maken dat ik ervan uit ga dat de ander het
contact wil verbreken.
Waar let ik op?
x Dat ik mijn gevoelens van teleurstelling uit;
x Dat ik rustig blijf en niet bij de ander blijf aandringen;
x Dat ik vraag om desondanks met de door mij verstrekte
informatie vertrouwelijk om te gaan;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.
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x

te stellen;
Laten blijken dat ik het op prijs zou stellen als het contact
niet verbroken wordt;
Laten merken dat ik moeite van de ander met mijn voor
geschiedenis begrijpelijk vind.
Waar let ik op?
Dat ik van te voren aankondig dat een moeilijk onderwerp
ter sprake wil brengen;
Dat ik de ander op een directe manier en zonder rancune
vertel dat ik tbs heb (gehad);
Dat ik duidelijk zeg begrip te tonen voor eventuele moeite
die de ander kan hebben met mijn achtergrond;
Dat ik op vragen over mijn voorgeschiedenis precies vertel
wat er gebeurd is;
Dat ik zeg het op prijs te stellen dat de ander mijn verhaal
heeft willen aanhoren;
Dat ik zeg te hopen dat het contact niet wordt verbroken;
Dat ik de ander vraag met de informatie die ik heb verstrekt
vertrouwelijk om te gaan;
Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.
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Module 7 Omgaan met vrouwen
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1 Behoefte aan intimiteit tonen
Wat wil ik bereiken?
x Een intiemer contact met mijn vriendin;
x Iets vertellen over mijn seksuele voorkeuren;
x Van de ander weten wat haar seksuele voorkeuren zijn;
x Mogen aanraken, zoenen en vrijen;
x Laten blijken dat ik niets zal opdringen;
x De ander laten blijken dat je haar seksueel aantrekkelijk
vindt.
Waar let ik op?
x Dat ik duidelijk zeg waaraan ik behoefte heb, namelijk
intimiteit;
x Dat ik direct ben door zinnen te beginnen met ‘ik zou graag …’;
x Dat ik zeg hoe aantrekkelijk ik haar vind;
x Dat ik niets forceer als mijn vriendin afwijzend reageert;
x Dat ik tijdens of na het aanraken, zoenen en vrijen mijn
vriendin vraag of ze het prettig vond;
x Dat ik duidelijk ben over wie ik het heb, namelijk over
ons samen;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.
2 Reageren op afwijzing
Wat wil ik bereiken?
x Laten merken dat ik heb begrepen dat de ander mijn behoeften
op dat moment niet deelt;
x Accepteren dat ik wellicht te voortvarend te werk ga en dat
mijn initiatief op dat moment wordt afgewezen, maar niet mijn
persoon;
x Duidelijk maken dat ik ervan uit ga dat mijn vriendin aangeeft
wanneer zij wel behoefte heeft aan meer intimiteit.
Waar let ik op?
x Dat ik mijn gevoelens van teleurstelling uit;
x Dat ik rustig blijf en niet bij mijn vriendin blijf aandringen;

x Dat ik mijn vriendin vraag het moment aan te geven waarop

3 Reageren op toenadering
Wat wil ik bereiken?
x Laten merken dat ik de toenadering op prijs stel;
x De ander zeggen dat ik haar aantrekkelijk vind;
x Zeggen dat ik zelf sterke gevoelens heb en  / of opgewonden
raak;
x Laten blijken dat ik graag seksueel contact wil;
x Laten blijken dat ik met de ander rekening zal houden als
die vindt dat ik te heftig reageer.
Waar let ik op?
x Dat ik duidelijk zeg de toenadering prettig te vinden;
x Dat ik duidelijk zeg de ander (seksueel) aantrekkelijk te
vinden;
x Dat ik aangeef behoefte aan seksueel contact te hebben;
x Dat ik direct ben door zinnen met ‘ik’ te beginnen;
x Dat ik de mening van de ander respecteer als die vindt dat
ik te hard van stapel loop;
x Dat ik ruim de tijd neem om op de toenadering in te gaan en
te zeggen wat ik er van vind;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.
4 Praten over seks
Wat wil ik bereiken?
x Uitwisselen van ervaringen met prettige en onprettige seksuele
handelingen;
x Uitwisselen van gewoonten rondom seks;
x Bespreken van het gebruik van voorbehoedsmiddelen;
x Bespreken van eventuele seksuele problemen als voortijdige
zaadlozing, erectieproblemen, geen orgasme kunnen
bereiken;
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zij behoefte heeft aan meer intimiteit;
x Dat ik mijn vriendin geen verwijten maak, maar haar mening
respecteer;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.

[ 205 ]

sociale vaardigheden: doelen en criteria

x Bespreken van eventuele hulpmiddelen als pornofilms,
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x
x
x
x
x

x
x

uitdagende kleding en dergelijke.
Waar let ik op?
Dat ik duidelijk zeg wat mijn seksuele voorkeuren zijn
Dat ik ervoor zorg dat mijn vriendin ook duidelijk kan zeggen
wat haar seksuele voorkeuren zijn
Dat ik ruim de tijd neem voor het bespreken van onderwerpen
als het gebruik van voorbehoedmiddelen
Dat ik begrip toon voor de eventuele seksuele problemen
van mijn vriendin
Dat ik aangeef niets te willen forceren en dat ik mijn vriendin
vraag het meteen te zeggen als ik iets doe wat zij niet prettig
vindt
Dat ik mijn vriendin meteen vertel van mijn eventuele seksuele
problemen en verwacht dat zij daar begrip voor zal tonen
Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg

5 Verdiepen van intimiteit
Wat wil ik bereiken?
x De relatie met mijn vriendin verder verbeteren
x Zeggen dat ik behoefte heb aan meer en intiemer contact
x Bespreken van mogelijkheden om de relatie verder te
verbeteren
x Vragen of mijn vriendin ook behoefte heeft aan meer intimiteit
x Bespreken van de voorwaarden om tot een betere relatie te
kunnen komen
x De ander laten merken dat ik er veel voor over heb om de relatie
verder te verbeteren
Waar let ik op?
x Dat ik duidelijk zeg dat het voor mij belangrijk is dat de relatie
verder verbetert
x Dat ik duidelijk aangeef er veel voor over te hebben om dat te
bereiken
x Dat ik aan mijn vriendin vraag hoe zij erover denkt
x Dat ik aan mijn vriendin vraag welke mogelijkheden zij ziet
om de relatie verder te verbeteren
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x Dat ik direct ben door zinnen met ‘ik zou graag …’ te beginnen
x Dat ik voor de gesprekken ruim de tijd neem zeg
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg
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