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Held zonder seksueel geweld 4 is een draaiboek voor de groeps
behandeling van seksueel geweldplegers volgens het Good Lives 
Model. Deelnemers kunnen zich recidiverisico gerelateerde pro
sociale vaardigheden eigen maken en leren hoe ze toekomstige 
 risicosituaties kunnen hanteren. Deze behandeling is bedoeld  
voor zowel kindermisbruikers als verkrachters. Uitgangspunt  
bij de ontwikkeling van de behandeling waren recente weten
schappelijke publicaties, eigen wetenschappelijk onderzoek en  
ervaring met de klinische praktijk. 

De gedetailleerdheid en concreetheid van het draaiboek maakt  
het behandelaars mogelijk de behandeling in hun eigen setting  
te introduceren. Per bijeenkomst zijn de doelstellingen en inter
venties uitgewerkt in voorbeelden en oefeningen. Voordeel van 
een uniforme werkwijze is dat op langere termijn meer kennis over 
het effect van de behandeling wordt verkregen. Instellingen kunnen 
zo aan derden het profijt van de behandeling voor de deelnemers 
tonen.

VOORWOORD
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Deel 4 van Held zonder geweld is een draaiboek voor de behande
ling van een tekort aan recidive gerelateerde prosociale vaardig
heden bij seksueel geweldplegers. Daarnaast oefenen deelnemers 
hoe toekomstige risico situaties te hanteren. De behandeling om
vat minimaal 26 groepsbijeenkomsten voor maximaal acht deel
nemers (kindermisbruikers en verkrachters). Deel 4 van Held zonder 
geweld is ontwikkeld voor opgenomen forensisch psychiatrische 
patiënten die veroordeeld zijn voor een seksueel geweldsdelict, 
maar kan ook toegepast  worden bij seksueel geweldplegers in 
 andere settingen.  In ambulante settingen dient de behandeling  
in een verplicht kader gegeven te worden, zodat de kans op voor
tijdig afhaken tot een minimum beperkt blijft.
De behandeling dient bij seksueel gewelddadige delinquenten  
of forensisch psychiatrisch patiënten te worden uitgevoerd door 
gekwalificeerde behandelaars met groepservaring. Naar onze 
 mening dient een van de behandelaars een ervaren klinisch 
 psycholoog te zijn, bij voorkeur gewoon lid van de Vereniging van 
Gedragstherapie en Cognitieve therapie ( VGCt ). In het draaiboek 
worden de verschillende disciplines niet meer genoemd, maar 
wordt steeds gesproken van ‘behandelaar’.
Behandelaars moeten zich erop voorbereiden dat de behandeling 
soms moeizaam verloopt. Alvorens hun tekort aan recidive ge
relateerde prosociale vaardigheden te kunnen veranderen zullen 
de deelnemers moeten leren om dat tekort te identificeren en te 
verbaliseren. De praktijk heeft geleerd dat dit nogal eens verzet 
 oproept. Seksueel geweldplegers beseffen vaak niet welk tekort 
aan prosociale vaardigheden een bijdrage hebben geleverd aan 

RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIKERS
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hun delict of ze vinden dat er helemaal geen sprake is van een 
 tekort. Zo zijn kindermisbruikers er soms oprecht van overtuigd 
dat seksueel contact van een volwassene met een minderjarige 
goed is voor de emotionele ontwikkeling van de jongere. Dergelijke 
opvattingen kunnen er soms toe leiden dat tijdelijk een on aan
gename sfeer in de groep ontstaat. Behandelaars moeten hun  
confrontaties dus zodanig kunnen doseren dat de continuïteit  
van de groep niet in gevaar komt. Bij sommige deelnemers leidt 
deelname aan de groep nauwelijks tot probleeminzicht of gedrags
verandering, maar resulteert slechts in nader inzicht van de be
handelaar in de ernst van het probleemgedrag van de betreffende 
deelnemer.

Deze uitgave bestaat uit het onderhavige draaiboek voor instructie 
en ondersteuning van de behandelaars en een werkboek voor 
 gebruik door de deelnemers.
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Achtergrond

In het afgelopen decennium is door empirisch onderzoek steeds 
meer inzicht verkregen in de psychologische risicofactoren van 
 crimineel gedrag in het algemeen en van seksueel gewelddadig 
 gedrag in het bijzonder. 
Andrews en Bonta (2010) formuleerden op basis van een groot 
 aantal studies over crimineel gedrag acht factoren (‘Central Eight’) 
die gerelateerd zijn aan recidiverisico, te weten antisociale voor
geschiedenis, antisociale persoonlijkheid, antisociale cognities, 
 antisociaal netwerk, familie en  /  of relatieproblemen, beperkte 
 opleiding en  /  of geen werk, onvoldoende prosociale tijdsbesteding 
en middelenmisbruik. Hanson en MortonBourgon (2005) voerden 
een metaanalytische studie uit specifiek bij seksueel geweld
plegers en vonden dat deviante seksuele oriëntatie en antisociale 
attitudes de belangrijkste voorspellers van recidive zijn. Seksuele 
preoccupaties, instabiele leefstijl/impulsiviteit, delictondersteu
nende attitudes en problemen in intieme relaties lijken in mindere 
mate bij te dragen tot het recidiverisico. Seksueel geweldplegers 
blijken hoger te scoren op zelfgerapporteerd neuroticisme (psychi
sche labiliteit) dan nietklinische vrijwilligers. Verkrachters rap
porteren over het algemeen meer agressief gedrag op vragenlijsten 
dan kindermisbruikers en ze scoren doorgaans hoger op psycho
pathie, gemeten met de PsychopathyChecklistRevised (PCLR; 
Hare, 1991, 2003; Vertommen, Verheul, De Ruiter, & Hildebrand, 

ACHTERGROND,  
BEHANDELPROGRAMMA  
& PRAKTIJK 
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2002). Impliciete associatie tests laten zien dat kindermisbruikers 
kinderen sterker met seks associëren en onderdanigheid meer
met seksuele aantrekkingskracht dan verkrachters of nietseksueel
geweldplegers (Hornsveld e. a., 2015).
Onderzoek naar de effecten van behandelprogramma’s heeft wel
iswaar significante resultaten opgeleverd, maar klinische effecten 
bleken bescheiden (Veen & De Ruiter, 2008). Dit geldt zowel voor 
de studies waarbij een vergelijking werd gemaakt tussen een be
handelde en een onbehandelde groep seksueel geweldplegers 
als voor de studies waarbij de verschillen tussen een voor en 
 nameting van een behandelprogramma werden gerelateerd aan 
recidiverisico na ontslag. Als een behandelde groep seksueel ge
weldplegers werd vergeleken met een onbehandelde groep, waren 
de behandelprogramma’s meestal gebaseerd op het ‘terugval
preventiemodel’ (Pithers, Kashima, Cumming, Beal, & Buell, 1988), 
waarbij vooral gekeken werd naar de risicofactoren die tot het 
 delictgedrag geleid hebben. Bij studies naar de relatie tussen 
 gedragsverandering en recidive ging het vaak om behandel
programma’s die uitgaan van het ‘RiskNeedResponsivity model’ 
(  Andrews & Bonta, 2010) en die gericht waren op risicofactoren 
welke het gedrag in stand houden (Hornsveld e.a., 2015). 

Behandelprogramma

In Nederland worden mannelijke, seksueel gewelddadige ter
beschikkinggestelden vaak onderverdeeld in twee subgroepen, 
te weten kindermisbruikers en verkrachters (De Vogel, De Ruiter, 
Van Beek, & Mead, 2004). Bij kindermisbruikers gaat het om 
 seksueel misbruik als aanranding of verkrachting van slachtoffers 
jonger dan 16 jaar, bij verkrachters betreft het seksueel misbruik 
van slachtoffers die 16 jaar of ouder zijn. 
Op basis van twee heuristische modellen voor kindermisbruikers 
en verkrachters werd een cognitiefgedragstherapeutisch pro
gramma voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden 
ontwikkeld met de volgende onderdelen (Hornsveld e.a., 2016).
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(Risk) assessment — Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft 
voor de risicotaxatie bij terbeschikkinggestelden de Historische, 
Klinische en ToekomstigeRevisie (HKTR; Spreen, Brand, Ter Horst, 
& Bogaerts, 2013) verplicht gesteld. De Psychopathie Checklist 
Revised (PCLR; Hare, 1991, 2003; Nederlandse versie: Vertommen, 
Verheul, De Ruiter, & Hildebrand, 2002) moet eveneens bij deze 
 patiënten worden afgenomen. Daarnaast dient bij seksueel ge
welddadige terbeschikkinggestelden de Sexual Violence Risk20 
(SVR20, Boer, Wilson, Gauthier, & Hart, 1997; Nederlandse versie: 
Hildebrand, De Ruiter, & Van Beek, 2001) te worden ingevuld. De 
scores op de dynamische items van de HKTR en de SVR20 kunnen 
samen met de informatie van zelfrapportage vragenlijsten en 
 observatieschalen, gebruikt worden voor het opstellen van indivi
duele behandelplannen. Aan het einde van een programma, worden 
de genoemde instrumenten opnieuw gebruikt om wijzigingen  
in het recidiverisico en de probleemgedragingen vast te stellen.  
Dan kan ook de Structured Assessment of PROtective factors  
(SAPROF; De Vogel, De Ruiter, Bouman, & De Vries Robbé, 2007)  
afgenomen worden. 

Basistraining — Omdat kindermisbruikers veelal kampen met een  
beperkt repertoire aan sociale vaardigheden in intieme relaties  
en verkrachters nogal eens over vijandige attitudes jegens vrouwen 
beschikken (Mann, Hanson, & Thornton, 2010) begint het program
ma met een groepsbehandeling in de vorm van een aparte basis
training voor elk van de twee subgroepen. Voor de verkrachters 
 bestaat de basistraining uit Held zonder geweld 1 (Hornsveld, 2004) 
met de modulen Woedebeheersing, Sociale vaardigheden en 
 Moreel redeneren, aangevuld met de modulen Prosociaal denken 
en Consequenties van gedrag op korte en op lange termijn van 
Held zonder geweld 2 (Hornsveld & De Vries, 2009). De basistraining 
voor de kindermisbruikers is een variant op Held zonder geweld 1, 
waarbij ook andere emoties dan woede aan de orde kunnen 
 komen, bijvoorbeeld angst of somberheid. Het onderdeel Sociale 
vaardigheden omvat bij deze subgroep 15 bijeenkomsten zodat 
desgewenst alle vaardigheden geoefend kunnen worden die 
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van belang zijn voor het aanknopen en onderhouden van intieme 
relaties met volwassenen.

Specifieke training — Na de basistraining volgen de kindermis
bruikers en verkrachters samen de specifieke training met drie 
groepsbehandelingen, te weten Psychoeducatie, Cognitieve ver
vormingen en Prosociale Vaardigheden. De module Psychoeducatie 
(Hornsveld, Kanters, Van der Wal, & Zwets, 2016) heeft als doel 
de kennis van de deelnemers over verschillende aspecten van 
 seksualiteit en relaties te verbeteren en hen te informeren over 
 bijbehorende Nederlandse waarden en normen. Bij dit onderdeel 
krijgen de deelnemers een publicatie met informatie over seksua
liteit uitgereikt (De Vries & Hornsveld, 2010). Doel van de module 
Cognitieve vervormingen (Hornsveld & Kanters, 2016a) is deel
nemers te leren antisociale cognities om te zetten in prosociale. 
De ongeveer 20 bijeenkomsten zijn gewijd aan de bij seksueel 
 geweldplegers meest voorkomende cognitieve vervormingen. 
De modules Prosociale vaardigheden en Hanteren van risico - 
situaties (Hornsveld & Kanters, 2016b) worden in de volgende  
paragraaf beschreven. 

Aanvullende interventies op indicatie — Deelname aan de groeps
behandelingen kan samengaan met een op andere doelen gerichte 
behandeling, individueel of in groepsverband, zoals trauma,  
depressie en afhankelijkheid of misbruik van middelen. 

Opzet & werkwijze Held zonder geweld 4

Prosociale vaardigheden — De bedoeling van dit onderdeel is deel
nemers recidiverisico gerelateerde prosociale vaardigheden te 
 leren die toegepast kunnen  /  moeten worden na terugkeer in de 
maatschappij. Tijdens de ongeveer 20 groepsbijeenkomsten komen 
de volgende aandachtsgebieden aan de orde: het opbouwen van 
een kennissenkring, de (intieme) omgang met vrouwen en het 
 vinden (en houden) van werk of een zinvolle dagbesteding. Deel
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nemers oefenen prosociaal gedrag door middel van rollenspelen, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van videoapparatuur en van 
een actrice.

Hanteren van risicosituaties — De laatste zes bijeenkomsten wor
den besteed aan het hanteren van de risicosituaties zoals die bij de 
assessment en tijdens het volgen van het programma naar voren 
zijn gekomen. Tijdens deze bijeenkomsten moeten de deelnemers 
in rollenspelen duidelijk kunnen maken dat ze in staat zijn om 
 allerlei verschillende risicosituaties adequaat op te lossen. Indien 
nodig kan het aantal bijeenkomsten worden uitgebreid

Evaluatie en rapportage — Aan het eind van het programma 
 worden enkele bijeenkomsten gewijd aan de behandelevaluatie. 
Daartoe worden dezelfde instrumenten afgenomen als aan het 
 begin van het programma en wordt de kans op recidive getaxeerd. 
Op grond van de resultaten op de meetinstrumenten en op basis 
van klinische indrukken wordt vervolgens voor elke deelnemer 
een behandelverslag gemaakt. In dit verslag wordt beschreven 
op welke manier een deelnemer het programma heeft gevolgd, 
welke resultaten dat op de meetinstrumenten heeft opgeleverd 
en  welke klinische indrukken de behandelaars hebben van de 
 vorderingen die de deelnemer heeft gemaakt. Alvorens dit verslag 
naar de behandelverantwoordelijke te sturen wordt het met be
trokkene besproken.

Tot slot

Seksueel gewelddadig gedrag is buitengewoon hardnekkig en 
 seksueel geweldplegers vinden een behandeling vaak overbodig. 
Het is daarom noodzakelijk deelname aan Held zonder geweld 4 
verplicht te stellen. Die verplichting moet ook gelden voor de weke
lijkse huiswerkbijeenkomsten die geleid worden door één van de 
behandelaars. Nogal wat deelnemers hebben moeite met het 
 maken van de huiswerkopdrachten. Idealiter werken deelnemers 
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dus tweemaal per week aan hun behandeling: eenmaal per week 
tijdens de groepsbehandeling en eenmaal per week tijdens  
de huiswerkbegeleiding. Op deze manier wordt het effect van  
de  behandeling vergroot.



PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
BEHANDELDOELEN
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 Doelen

x Aankondigen onderdeel Prosociale vaardigheden; 
x Kennismaking met reden van deelname. 

 Agenda
 
 0:00 uur Opening;
 0:05  Afspraken over rechten en plichten;
 0:15 Uitleg onderdeel Prosociale vaardigheden;
 0:25  Kennismaking en korte delictpresentatie;
 1:20 Opgave huiswerk;
 1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
 1:30  Sluiting.

 Verloop
 
 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Afspraken over rechten en plichten
x Bevestigen van afspraken over geheimhoudingsplicht van  

deelnemers en over rapportage door de behandelaars.
 
 Uitleg doel onderdeel Prosociale vaardigheden
x Behandelaar legt uit wat het doel is van het onderdeel Pro

sociale vaardigheden, namelijk het aanleren van ontbrekende 
of corrigeren van inadequate vaardigheden, ter voorkoming 

Ö
PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
BEHANDELDOELEN
BIJEENKOMST 1
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 1
 BIJEEN-
KOMST 

van een nieuw seksueel delict door bevordering van  prosociaal 
gedrag. Aan de orde komen de volgende thema’s: Behandel
doelen, Prosociaal netwerk, Omgaan met vrouwen en Werk en 
vrije tijd. 

 Kennismaking en korte delictpresentatie
x Elke deelnemers stelt zich voor, verschaft informatie over het 

delict waarvoor hij is aangemeld en vertelt over de belangrijkste 
gebeurtenissen uit zijn voorgeschiedenis.

     
 Huiswerk
x Beschrijf aan de hand van de besproken thema’s de behandel

doelen die je zelf belangrijk vindt.

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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VOORNAAM  x 

 Beschrijf aan de hand van de besproken thema’s de  
behandeldoelen die je zelf belangrijk vindt.

Prosociaal netwerk (bijvoorbeeld: familie, vrienden en
kennissen): x 

Omgaan met vrouwen (bijvoorbeeld: vaste relatie of vrijgezel): x 

Werk en vrije tijd (bijvoorbeeld: hobby’s, dagbesteding 
en vrijwilligerswerk): x 

 1
 BIJEEN-
KOMST 

BIJEENKOMST 1 —  HUISWERK
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 Doelen

x Thema: Voorlopige behandeldoelen;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda
 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:30  Voorlopige behandeldoelen;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25 Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 Verloop
 
 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt alle deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk.

 Voorlopige behandeldoelen
x Aan de hand van het huiswerk en de volgens het dossier / de staf 

nog aanwezige probleemgedragingen worden per deelnemer 
voorlopige behandeldoelen opgesteld: Welke vaardigheden  
op het gebied van Prosociaal netwerk, Omgaan met vrouwen  

PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
BEHANDELDOELEN
BIJEENKOMST 2

Ö
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2
 BIJEEN-
KOMST 

en Werk en vrije tijd moet een deelnemer aanleren of veran
deren om met een aanvaardbaar recidiverisico terug te kunnen 
keren in de maatschappij.

 
 Huiswerk 
x Beschrijf aan de hand van de besproken thema’s wat belangrijke 

anderen zinvolle behandeldoelen vinden.
 
 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt op 

afgelopen bijeenkomst.
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VOORNAAM  x 

2
 BIJEEN-
KOMST 

BIJEENKOMST 2 —  HUISWERK

 Beschrijf aan de hand van de besproken thema’s wat belang
rijke anderen zinvolle behandeldoelen vinden.

Prosociaal netwerk (bijvoorbeeld: familie, vrienden en
kennissen): x 

Omgaan met vrouwen (bijvoorbeeld: vaste relatie of vrijgezel): x

Werk en vrije tijd (bijvoorbeeld: hobby’s, dagbesteding 
en vrijwilligerswerk): x 
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 Doelen

x Thema: Definitieve behandeldoelen;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05 Bespreken van huiswerk;
0:30 Definitieve behandeldoelen;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 Verloop 

 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt alle deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk.

 Definitieve behandeldoelen
x Aan de hand het huiswerk en de voorlopige behandeldoelen 

worden definitieve behandeldoelen opgesteld: Welke vaar
digheden op het gebied van Prosociaal netwerk, Omgaan met 
vrouwen en Werk en vrije tijd moet een deelnemer aanleren  

PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
BEHANDELDOELEN
BIJEENKOMST 3

Ö
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3
 BIJEEN-
KOMST 

of veranderen om met een aanvaardbaar recidiverisico terug  
te kunnen keren in de maatschappij.

 
 Huiswerk 
x Beschrijf met welke personen je nader wilt kennis maken,  

op welke termijn je dat wilt en waarom je dat wilt.

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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VOORNAAM  x 

 Beschrijf met welke personen je nader wilt kennis maken,  
op welke termijn je dat wilt en waarom je dat wilt.

Persoon 1 

Wie?

Op welke termijn?

Waarom?

Persoon 2 

Wie?

Op welke termijn?

Waarom?

Persoon 3 

Wie?

Op welke termijn?

Waarom?

3
 BIJEEN-
KOMST 

BIJEENKOMST 3 —  HUISWERK





PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
PROSOCIAAL NETWERK
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 Doelen

x Thema: Kennis maken;
x Oefenen met Kennis maken;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:15 Uitleg doel onderdeel Prosociaal netwerk;
0:30 Oefening: Kennis maken;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25 Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30 Sluiting.

 Verloop 

 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt alle deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk.

 Uitleg doel onderdeel Prosociaal netwerk
x Behandelaar legt uit wat het doel is van het onderdeel  

Prosociaal netwerk, namelijk: vaardigheden voor het aangaan 

Ö
PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
PROSOCIAAL NETWERK
BIJEENKOMST 4
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4
 BIJEEN-
KOMST 

en onderhouden van sociale contacten met volwassenen  
zonder criminele voorgeschiedenis. 

 Thema: Kennis maken
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen en  

criteria voor Kennis maken. 

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.

 Huiswerk 
1 Beschrijf een situatie waarin je met iemand kennis maakt; 
2 Beantwoord de vragen bij Pascals probleemsituatie.  

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt op 

afgelopen bijeenkomst.
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VOORNAAM  x 

BIJEENKOMST 4 —  HUISWERK

Ga verder op de volgende bladzijde }

 1  Beschrijf een situatie 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 

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 
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Ga verder op de volgende bladzijde }

4
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG]

 2  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

VOORNAAM  x 
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HUISWERK [VERVOLG]

VOORNAAM  x 

4
 BIJEEN-
KOMST 

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

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

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

Ga verder op de volgende bladzijde }
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VOORNAAM  x 

4
 BIJEEN-
KOMST 

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 

HUISWERK [VERVOLG] 
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 Doelen

x Thema: Afspraak maken;
x Oefenen met Afspraak maken;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:30  Oefening: Afspraak maken;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 Verloop
 
 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen  

van hun huiswerk;
x Behandelaar bespreekt Pascals probleemsituatie;
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan  

de huiswerkopdracht hebben gehad. 
x Behandelaar neemt de verslagen in. 

PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
PROSOCIAAL NETWERK
BIJEENKOMST 5

Ö
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5
 BIJEEN-
KOMST 

 Thema: Afspraak maken
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen en  

criteria voor de vaardigheid Afspraak maken. 

 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.

 Huiswerk 
1 Beschrijf een situatie waarin je met iemand een afspraak 

maakt; 
2 Beantwoord de vragen bij Rachids probleemsituatie.

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

 1  Beschrijf een situatie 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 

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 

BIJEENKOMST 5 —  HUISWERK 5
 BIJEEN-
KOMST 
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

5
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

 2  Beantwoord de vragen bij Rachids probleemsituatie.

Rachid is lid van een tennisclub. 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. 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 maar zeggen het op dit moment 
erg druk te hebben. 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  
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VOORNAAM  x 

5
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

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  

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 

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

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 
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 Doelen

x Thema: Contact verdiepen;
x Oefenen met Contact verdiepen;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:30  Oefening: Contact verdiepen;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 Verloop 

 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk;
x Behandelaar bespreekt Rachids probleemsituatie; 
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan het  

huiswerk hebben gehad;
x Behandelaar neemt de verslagen in. 

Ö
PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
PROSOCIAAL NETWERK
BIJEENKOMST 6
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6
 BIJEEN-
KOMST 

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

criteria voor Contact verdiepen. 

 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.

 Huiswerk 
1 Beschrijf een situatie waarin je het contact met iemand  

verdiept; 
2 Beantwoord de vragen bij Brams probleemsituatie.

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

6
 BIJEEN-
KOMST 

BIJEENKOMST 6 —  HUISWERK

 1  Beschrijf een situatie 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 

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 
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

HUISWERK [VERVOLG] 

 2  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 wat betreft vrijetijdsbesteding 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   

6
 BIJEEN-
KOMST 
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VOORNAAM  x 

6
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

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 

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 

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   

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
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 Doelen

x Thema: Iemand informeren over je delict;
x Oefenen met iemand informeren over je delict;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:30  Oefening: Iemand informeren over je delict;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 Verloop
 
 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk;
x Behandelaar bespreekt Brams probleemsituatie;
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan het  

huiswerk hebben gehad;
x Behandelaar neemt de verslagen in. 
 

Ö
PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
PROSOCIAAL NETWERK
BIJEENKOMST 7
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7
 BIJEEN-
KOMST 

 Thema: Iemand informeren over je delict
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen en  

criteria voor Iemand informeren over je delict. 

 Oefening: Iemand informeren over je delict
x Behandelaar noemt drie oefensituaties van makkelijk naar 

moeilijk. Bijvoorbeeld: Een kennis, een vriend / maat en een  
familielid informeren over je delict. 

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.

 Huiswerk 
1 Beschrijf een situatie waarin je iemand informeert over je delict;
2 Beantwoord de vragen bij Dwayne’s probleemsituatie.  

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

7
 BIJEEN-
KOMST 

BIJEENKOMST 7 —  HUISWERK

 1  Beschrijf een situatie waarin je iemand informeert over  
je delict.

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 

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

Hoe zou je zo’n situatie de volgende keer aanpakken? x 
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

HUISWERK [VERVOLG] 7
 BIJEEN-
KOMST 

 2  Beantwoord de vragen bij Dwayne’s probleemsituatie.

Dwayne gaat al enige tijd om met een echtpaar, Elliott en Aicha. 
Dwayne komt regelmatig bij hen op bezoek en ze hebben elkaar 
goed leren kennen. Dwayne heeft hun 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 een delict heeft gepleegd waarvoor hij een behandeling 
heeft gevolgd.

1  Wat zou Dwayne tegen Elliott en Aicha kunnen zeggen? x

2  Elliott en Aicha reageren stomverbaasd 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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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

HUISWERK [VERVOLG] 7
 BIJEEN-
KOMST 

4  Dwayne heeft een zedendelict gepleegd. Wat zou Dwayne
 daarover kunnen zeggen? x

5  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

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 
 zedendelicten ter sprake komt? x

7  Dwayne heeft een oom en tante verteld waarom hij ver
  oordeeld is tot een verplichte behandeling. 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   
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VOORNAAM  x 

HUISWERK [VERVOLG] 7
 BIJEEN-
KOMST 

8  Dwayne heeft gemerkt dat een nichtje van 15 jaar met 
 wie hij altijd goed overweg kon hem tegenwoordig mijdt. 
 Hij vermoedt dat ze van haar ouders te horen heeft 
 gekregen dat Dwayne is veroordeeld voor een zedendelict.
 Wat zou Dwayne kunnen doen of zeggen? x  
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 Doelen

x Aankondigen van thema voor vandaag: Reageren op afwijzing;
x Oefenen met Reageren op afwijzing;
x Huiswerk toelichten.
 
Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:30  Oefening: Reageren op afwijzing;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 Verloop
 
 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk;
x Behandelaar bespreekt Dwayne’s probleemsituatie;
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan het  

huiswerk hebben gehad;
x Behandelaar neemt de verslagen in. 

Ö
PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
PROSOCIAAL NETWERK
BIJEENKOMST 8
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8
 BIJEEN-
KOMST 

 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: Reageren op afwijzing door een  
medepatiënt, een vriend  / maat, 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.

 Huiswerk 
1 Beschrijf een situatie waarin je reageert op een afwijzing; 
2 Beantwoord de vragen bij Fabians probleemsituatie.

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

 1  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 

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 

8
 BIJEEN-
KOMST 

BIJEENKOMST 8 —  HUISWERK
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

8
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

 2  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 een verplichte  
behandeling opgelegd heeft gekregen. De chef vindt het echter  
tijd worden om drie collega’s van Fabian met wie hij veel samen
werkt op de hoogte te stellen. De collega’s en Fabian worden in  
het kantoor van de chef geroepen en de chef vertelt over het  
zedendelict waarvoor Fabian tot een verplichte behandeling is  
veroordeeld. 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

3  Na afloop van het gesprek komt George naar hem toe om te
 vertellen dat het hem niks uitmaakt dat Fabian is veroordeeld 

tot een verplichte behandeling vanwege een zedendelict. 
 Wat kan Fabian zeggen? x
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

8
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

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

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

7  Het is uitgelekt dat Fabian een zedendelict heeft gepleegd 
 en veroordeeld is tot een verplichte behandeling 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 
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VOORNAAM  x 

8
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

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



PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
OMGAAN MET VROUWEN*

Bij het onderdeel Omgaan met vrouwen verdient het  
aanbeveling de deelnemers tijdens de rollenspelen te laten  
oefenen met een actrice als antagonist.

*
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 Doelen

x Aankondigen onderdeel Omgaan met vrouwen
x Thema: Behoefte aan intimiteit tonen;
x Oefenen met Behoefte aan intimiteit tonen;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreking van huiswerk;
0:15 Uitleg doel onderdeel Omgaan met vrouwen;
0:30  Oefening: Behoefte aan intimiteit tonen;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 
 Verloop
 
 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk; 
x Behandelaar bespreekt Fabians probleemsituatie;
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan het  

huiswerk hebben gehad;
x Behandelaar neemt de verslagen in. 

Ö
PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
OMGAAN MET VROUWEN
BIJEENKOMST 9
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9
 BIJEEN-
KOMST 

 Uitleg doel onderdeel Omgaan met vrouwen
x Behandelaar legt uit wat het doel is van het onderdeel  

Omgaan met vrouwen, namelijk vaardigheden voor het  
aangaan en onderhouden van intieme contacten met  
volwassen 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 

moeilijk. Bijvoorbeeld: Behoefte aan intimiteit tonen bij een 
vriend(in), 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.

 Huiswerk 
1 Beschrijf een situatie waarin je je behoefte aan intimiteit toont; 
2 Beantwoord de vragen bij Jelle’s probleemsituatie.

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

 1   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 

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 

BIJEENKOMST 9 —  HUISWERK 9
 BIJEEN-
KOMST 
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

9
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

 2  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 zoenen. Hij vermoedt dat zij hem ook leuk vindt. Na een 
strandwandeling drinken Jelle en Kristi koffie bij Kristi thuis. Jelle  
is van plan Kristi zijn behoefte aan intimiteit kenbaar te maken.

1  Wat zou Jelle kunnen doen of zeggen tijdens de strand
 wandelingen of na afloop om te laten zien dat hij het contact
 met Kristi prettig vindt? x

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

3  Wat zou Jelle kunnen zeggen om zijn behoefte aan een 
 intiemer contact met Kristi te tonen? x
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VOORNAAM  x 

9
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

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

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

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 
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 Doelen

x Thema: Reageren op afwijzing;
x Oefenen met Reageren op afwijzing;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:30  Oefening: Reageren op afwijzing;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 Verloop
 
 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk;
x Behandelaar bespreekt Jelle’s probleemsituatie;
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan het  

huiswerk hebben gehad;
x Behandelaar neemt de verslagen in. 

Ö
PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
OMGAAN MET VROUWEN
BIJEENKOMST 10
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10
 BIJEEN-
KOMST 

 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.

 Huiswerk 
1 Beschrijf een situatie waarin je reageert op een afwijzing; 
2 Beantwoord de vragen bij Julians probleemsituatie.

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

 1   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 

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 

BIJEENKOMST 10 —  HUISWERK10
 BIJEEN-
KOMST 
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

HUISWERK [VERVOLG] 10
 BIJEEN-
KOMST 

 2  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? x

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

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 daar
door geen zin meer heeft in lichamelijk contact met Julian.

 Hoe zou Julian kunnen reageren? x 
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VOORNAAM  x 

HUISWERK [VERVOLG] 10
 BIJEEN-
KOMST 

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? 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? x 

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? x
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 Doelen

x Thema: Reageren op toenadering;
x Oefenen van de situatie Reageren op toenadering;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:30  Oefening: Reageren op toenadering;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 Verloop 

 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk;
x Behandelaar bespreekt Julians probleemsituatie;
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan het  

huiswerk hebben gehad;
x Behandelaar neemt de verslagen in. 

Ö
PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
OMGAAN MET VROUWEN
BIJEENKOMST 11
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11
 BIJEEN-
KOMST 

 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  
vriendin met wie je enkele keren seksueel contact hebt gehad, 
van een vriendin die je al lang kent maar met wie je nog geen 
seksueel 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.

 Huiswerk 
1 Beschrijf een situatie waarin je reageert op een toenadering; 
2 Beantwoord de vragen bij Koens probleemsituatie.

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

 1   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 

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 

BIJEENKOMST 11 —  HUISWERK 11
 BIJEEN-
KOMST 
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

11
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

 2  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 vrijgekomen. Koen en Mariska spreken regelmatig met 
elkaar af, afspraken die soms eindigen met zoenen. 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  

3  Op een avond zegt Mariska dat ze niet alleen met Koen wil
 zoenen 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 
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VOORNAAM  x 

11
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

4  Sinds hij uit gevangenis is gekomen heeft Koen verschillende
 onenight 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 verwachting niet heeft, want zij gaat zo nu en dan ook met

 andere mannen naar bed. Hoe zou Koen kunnen reageren? 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 ook fijn. 
 Mariska woont in een klein flatje, terwijl Koen een ruime 
 vierkamerflat heeft. Mariska vindt dat het tijd wordt om te 

gaan samenwonen. Hoe zou Koen kunnen reageren? x 
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 Doelen

x Thema: Praten over seks;
x Oefenen met Praten over seks;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:30  Oefening: Praten over seks;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 Verloop
 
 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk;
x Behandelaar bespreekt Koens probleemsituatie;
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan het  

huiswerk hebben gehad;
x Behandelaar neemt de verslagen in. 

Ö
PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
OMGAAN MET VROUWEN
BIJEENKOMST 12
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12
 BIJEEN-
KOMST 

 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, 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.

 Huiswerk 
1 Beschrijf een situatie waarin je praat over seks; 
2 Beantwoord de vragen bij Maikels probleemsituatie.

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

BIJEENKOMST 12 —  HUISWERK

 1   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 

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 

12
 BIJEEN-
KOMST 
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

12
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

 2  Beantwoord de vragen bij Maikels probleemsituatie.

Maikel en Natasja zijn al ruim een half jaar met elkaar bevriend. 
Ze zoenen wel elkaar, maar zijn nog niet met elkaar naar bed  
geweest. Op een avond worden ze tijdens het zoenen zo op
gewonden 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? x

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? x  

3  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? x 
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

12
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

4  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? x  

5  Natasja en Maikel kennen elkaar nu een half jaar en hebben
 regelmatig seksueel contact. Natasja krijgt echter de laatste 

tijd steeds meer het idee dat Maikel er niet met zijn gedachten 
bij is. Het duurt namelijk steeds langer voordat hij een orgasme 
krijgt en Natasja vraagt zich af of hij niet fantaseert over 

 andere vrouwen. Natasja vraagt Maikel of hij soms op haar 
uitgekeken raakt of dat er iets anders aan de hand is? Hoe zou 
Maikel kunnen reageren? x 

6  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. De films waar Maikel mee aan 

komt zetten worden ook steeds gewelddadiger. Ze vindt 
 dat Maikel met de porno moet stoppen. Hoe zou Maikel  

kunnen reageren? x 
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VOORNAAM  x 

12
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

7  Natasja heeft Maikel verteld dat ze wel met hem naar bed 
 wil maar dat vaginale penetratie voor haar altijd pijnlijk is.
 Maikel zegt dat ze zich niet aan moet stellen. Een gezonde 

vrouw houdt wel van een beetje ruige seks. Natasja weet 
 echter dat Maikel soms gewelddadig kan zijn. Hij heeft haar 

verschillende malen fysiek bedreigd en haar ook al een keer 
een klap in het gezicht gegeven. Natasja zegt tegen Maikel 

 dat ze zijn gewelddadig gedrag zo langzamerhand zat is 
 en op het punt staat om hem aan te geven vanwege huiselijk
 geweld. Hoe zou Maikel kunnen reageren? x 
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 Doelen

x Thema: Verdiepen van intimiteit;
x Oefenen met Verdiepen van intimiteit;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:30  Oefening: Verdiepen van intimiteit;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 Verloop
 
 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk;
x Behandelaar bespreekt Maikels probleemsituatie;
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan het  

huiswerk hebben gehad;
x Behandelaar neemt de verslagen in. 

Ö
PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
OMGAAN MET VROUWEN
BIJEENKOMST 13
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13
 BIJEEN-
KOMST 

 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.

 Huiswerk 
1 Beschrijf een situatie waarin je intimiteit verdiept; 
2 Beantwoord de vragen bij Omars probleemsituatie.

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

BIJEENKOMST 13 —  HUISWERK

 1   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 

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 

13
 BIJEEN-
KOMST 
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

13
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

 2  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 bereiden. 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 met 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  
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

13
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

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 
gezellige avond vond. Maar Roswhita zegt dat hij ook meer 

 belangstelling voor Philip en Silvana moet tonen. Hoe zou 
Omar kunnen reageren? 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 
 geregeld 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  

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 
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

13
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

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 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: ‘Houd 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
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VOORNAAM  x 

13
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

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 

rondslingeren. 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  



PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
WERK & VRIJE TIJD
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 Doelen

x Aankondigen onderdeel Werk en vrije tijd;
x Thema: Compliment krijgen en Contact in stand houden;
x Oefenen met Compliment krijgen en Contact in stand houden;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:15 Uitleg doel onderdeel Werk en vrije tijd;
0:30  Oefening: Compliment krijgen en Contact  
  in stand houden;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 Verloop 

 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt alle deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk;
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan de  

huiswerkopdracht hebben gehad;
x Behandelaar neemt de verslagen in.

Ö
PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
WERK & VRIJE TIJD
BIJEENKOMST 14
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14
 BIJEEN-
KOMST 

 Uitleg doel onderdeel Werk en vrije tijd
x Behandelaar legt uit wat het doel is van het onderdeel Werk  

en vrije tijd, namelijk: vaardigheden voor het verrichten van  
betaald werk of onbetaald vrijwilligerswerk; vaardigheden  
voor het beoefenen van recreatie in de vorm van sport, hobby  
of iets dergelijks. 

 Thema: Compliment krijgen en Contact in stand houden
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen en  

criteria voor Compliment krijgen en Contact in stand houden. 

 Oefening: Compliment krijgen en Contact in stand houden
x Behandelaar noemt drie oefensituaties van makkelijk naar 

moeilijk. Bijvoorbeeld: Compliment krijgen van een collega  
en contact in stand houden, compliment krijgen van je chef  
en contact in stand houden, en compliment krijgen van je  
werkgever en contact in stand houden. 

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.

 Huiswerk 
1 Beschrijf een situatie waarin je een compliment krijgt van  

een collega en zo mogelijk het contact in stand houdt; 
2 Beschrijf een situatie waarin je een compliment krijgt van  

je chef en zo mogelijk het contact in stand houdt.

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

 1   Beschrijf een situatie waarin je van een collega 
 een compliment krijgt en zo mogelijk het contact in 
 stand houdt.

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 

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

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

14
 BIJEEN-
KOMST 

BIJEENKOMST 14 —  HUISWERK
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VOORNAAM  x 

 2   Beschrijf een situatie waarin je van je chef een 
 compliment krijgt en zo mogelijk het contact in 
 stand houdt.

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 

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

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

HUISWERK [VERVOLG] 14
 BIJEEN-
KOMST 
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 Doelen

x Thema: Voor jezelf opkomen en Reageren op een weigering;
x Oefenen met Voor jezelf opkomen en Reageren op een  

weigering;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:30  Oefening: Voor jezelf opkomen en Reageren 
  op een weigering;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 Verloop
 
 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk;
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan het  

huiswerk hebben gehad;
x Behandelaar neemt de verslagen in. 

Ö
PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
WERK & VRIJE TIJD
BIJEENKOMST 15
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15
 BIJEEN-
KOMST 

 Thema: Voor jezelf opkomen en Reageren op een weigering 
• Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen en criteria 

voor Voor jezelf opkomen en Reageren op een weigering. 

 Oefening: Voor je zelf opkomen en Reageren op een weigering
• Behandelaar noemt drie oefensituaties van makkelijk naar 

moeilijk. Bijvoorbeeld: Je herinnert een collega aan een  
afspraak en hij weigert die na te komen, je herinnert je chef  
aan een afspraak en hij weigert die na te komen, en je her 
innert je werkgever aan een afspraak en hij weigert die na  
te komen. 

• Elke deelnemer oefent, voor zo ver de beschikbare tijd dat  
toelaat, alle situaties in volgorde van moeilijkheidsgraad. De  
andere deelnemers en behandelaars geven feedback.

 Huiswerk 
1 Beschrijf een situatie waarin je een collega herinnert aan  

een afspraak en hij weigert die na te komen.
2 Beschrijf een situatie waarin je je chef herinnert aan een  

afspraak en hij weigert die na te komen.

 Evaluatie
• Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

15
 BIJEEN-
KOMST 

BIJEENKOMST 15 —  HUISWERK

 1   Beschrijf een situatie waarin je een collega herinnert  
aan een afspraak en hij weigert die na te komen.

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 

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

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

HUISWERK [VERVOLG] 15
 BIJEEN-
KOMST 

 2   Beschrijf een situatie waarin je je chef herinnert aan  
een afspraak en hij weigert die na te komen.

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 

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

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

x Thema: Weigeren en Je mening geven;
x Oefenen met Weigeren en Je mening geven;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:30  Oefening: Weigeren en Je mening geven;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 
 Verloop
 
 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk;
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan het  

huiswerk hebben gehad;
x Behandelaar neemt de verslagen in. 

Ö
PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
WERK & VRIJE TIJD
BIJEENKOMST 16
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16
 BIJEEN-
KOMST 

 Thema: Weigeren en Je mening geven 
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen en  

criteria voor Weigeren en Je mening geven. 

 Oefening: Weigeren en Je mening geven
x Behandelaar noemt drie oefensituaties van makkelijk naar 

moeilijk. Bijvoorbeeld: Je weigert een collega bij een klus te  
helpen en geeft je mening over zijn inzet, je weigert je chef  
een collega bij een klus te helpen en geeft je mening over  
diens inzet, en je weigert je werkgever een groep collega’s bij 
een klus te helpen en geeft je mening over hun inzet. 

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.

 Huiswerk 
1 Beschrijf een situatie waarin je weigert een collega bij een  

klus te helpen en je mening geeft over zijn inzet;
2 Beschrijf een situatie waarin je je chef weigert een collega te 

helpen en je mening geeft over diens inzet.

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

 1   Beschrijf een situatie waarin je weigert een collega bij een 
 klus te helpen en je mening geeft over zijn inzet.

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 

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

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

BIJEENKOMST 16 —  HUISWERK 16
 BIJEEN-
KOMST 
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VOORNAAM  x 

 2   Beschrijf een situatie waarin je je chef weigert een collega 
te helpen en je mening geeft over diens inzet.

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 

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

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

16
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 
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 Doelen

x Thema: Kritiek krijgen en Om hulp vragen;
x Oefenen met Kritiek krijgen en Om hulp vragen;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:30  Oefening: Kritiek krijgen en Om hulp vragen;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 Verloop
 
 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk ; 
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan het  

huiswerk hebben gehad;
x Behandelaar neemt de verslagen in. 

Ö
PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
WERK & VRIJE TIJD
BIJEENKOMST 17
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17
 BIJEEN-
KOMST 

 Thema: Kritiek krijgen en Om hulp vragen 
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen en  

criteria voor Kritiek krijgen en Om hulp vragen. 

 Oefening: Kritiek krijgen en Om hulp vragen
x Behandelaar noemt drie oefensituaties van makkelijk naar 

moeilijk. Bijvoorbeeld: Je krijgt kritiek van een collega en  
vraagt hem je te helpen, je krijgt kritiek van je chef en vraagt 
welke collega je zou kunnen helpen, en je krijgt kritiek van  
je werkgever en vraagt welke collega’s je zouden kunnen  
helpen.

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.

 Huiswerk 
1 Beschrijf een situatie waarin je kritiek krijgt van een collega  

en hem om hulp vraagt;
2 Beschrijf een situatie waarin je kritiek krijgt van je chef en  

je vraagt welke collega je zou kunnen helpen.

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

 1   Beschrijf een situatie waarin je kritiek krijgt van  
een collega en hem om hulp vraagt.

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 

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

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

BIJEENKOMST 17 —  HUISWERK 17
 BIJEEN-
KOMST 
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VOORNAAM  x 

 2   Beschrijf een situatie waarin je kritiek krijgt van je chef 
 en hem vraagt welke collega je zou kunnen helpen.

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 

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

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

HUISWERK [VERVOLG] 17
 BIJEEN-
KOMST 
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 Doelen

x Thema: Kritiek geven en Compliment geven;
x Oefenen met Kritiek geven en Compliment geven;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:30  Oefening: Kritiek geven en Compliment geven;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 Verloop 

 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk;
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan het  

huiswerk hebben gehad;
x Behandelaar neemt de verslagen in. 

Ö
PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
WERK & VRIJE TIJD
BIJEENKOMST 18
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18
 BIJEEN-
KOMST 

 Thema: Kritiek geven en Compliment geven 
x Behandelaar bespreekt met de deelnemers de doelen en  

criteria voor Kritiek geven en Compliment geven. 

 Oefening: Kritiek geven en Compliment geven
x Behandelaar noemt drie oefensituaties van makkelijk naar 

moeilijk. Bijvoorbeeld: Je geeft een collega kritiek bij een  
bepaalde klus en daarna een compliment omdat hij het beter 
doet, je geeft je chef kritiek omdat een collega bij een bepaalde 
klus tekort schiet en daarna een compliment als hij er wat aan 
gedaan heeft, en je geeft je werkgever kritiek vanwege slechte 
arbeidsomstandigheden en geeft hem een compliment als hij  
er verbetering in heeft aangebracht. 

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.

 Huiswerk 
1 Beschrijf een situatie waarin je een collega bij een bepaalde  

klus kritiek geeft en daarna een compliment omdat hij het beter 
doet;

2 Beschrijf een situatie waarin je je chef kritiek geeft omdat  
een collega bij een bepaalde klus tekort schiet en daarna een 
compliment als hij er wat aan gedaan heeft.

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

BIJEENKOMST 18 —  HUISWERK 18
 BIJEEN-
KOMST 

 1   Beschrijf een situatie waarin je een collega bij een  
bepaalde klus kritiek geeft en daarna een compliment  
omdat hij het beter doet.

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 

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

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

18
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

 2   Beschrijf een situatie waarin je je chef kritiek geeft omdat 
een collega bij een bepaalde klus tekort schiet en daarna 
een compliment als hij er wat aan gedaan heeft.

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 

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

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



HANTEREN VAN 
RISICOSITUATIES
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 Doelen

x Aankondigen onderdeel Hanteren van risicosituaties;
x Bespreken van risicosituaties per deelnemer;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:15 Uitleg doel onderdeel Hanteren van risicosituaties;
0:25  Bespreken van risicosituaties per deelnemer;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 
 Verloop
 
 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaar vraagt twee deelnemers verslag te doen van  

hun huiswerk; 
x Behandelaar vraagt aan alle deelnemers wat ze aan het  

huiswerk hebben gehad;
x Behandelaar neemt de verslagen in. 

Ö
HANTEREN  VAN 
RISICOSITUATIES
BIJEENKOMST 19
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 19
 BIJEEN-
KOMST 

 Uitleg doel onderdeel Hanteren van risicosituaties
x Behandelaar legt uit wat het doel is van het onderdeel  

Hanteren van risicosituaties, namelijk: toepassen van geleerde 
vaardigheden in risicosituaties teneinde de kans op recidive  
te minimaliseren. 

 Bespreken van risicosituaties
x Behandelaars bespreken met elke deelnemer zijn risico

situaties. Per deelnemer worden vijf risicosituaties vastgesteld.

 Huiswerk 
1 Breng in de vijf risicosituaties een volgorde aan van klein  

tot zeer groot recidiverisico;
2 Beschrijf hoe je zou reageren in een situatie met een klein  

recidiverisico.

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

BIJEENKOMST 19 —  HUISWERK  19
 BIJEEN-
KOMST 

 1   Breng in de vijf risicosituaties een volgorde aan  
van klein tot zeer groot recidiverisico.  

1  De situatie met een klein recidiverisico is: x 

2  De situatie met een beetje recidiverisico is: x 

3  De situatie met een matig recidiverisico is: x

4  De situatie met een groot recidiverisico is: x

5  De situatie met een zeer groot recidiverisico is: x 
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

 19
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

 2   Beschrijf hoe je in een situatie met een klein  
recidiverisico gaat reageren.

Een situatie met een klein recidiverisico is: x 

Wat zou je denken in die situatie? x

Hoe zou je je voelen in die situatie? x

Hoe zou je reageren in die situatie? x

Wat zou je denken na afloop? x

Hoe zou je je voelen na afloop? x
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VOORNAAM  x 

19
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

Hoe zou je anders kunnen reageren in een dergelijke situatie? x

Welke voorzorgsmaatregelen zou je kunnen nemen? x



[ 118 ]

 Doelen

x Thema: Oefenen van risicosituaties;
x Oefenen van situaties met een klein recidiverisico;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:25 Oefening van situaties met een klein recidiverisico;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 
 Verloop
 
 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaars vragen per deelnemer verslag te doen van  

hun huiswerk;
x Behandelaar neemt de verslagen in.

Ö
HANTEREN  VAN 
RISICOSITUATIES
BIJEENKOMST 20
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 20
 BIJEEN-
KOMST 

 Oefening: Situaties met een klein recidiverisico
x Alle deelnemers oefenen situaties met een klein recidiverisico.
 
 Huiswerk 
x Beschrijf hoe je in een situatie met een beetje recidiverisico  

gaat reageren. 

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

BIJEENKOMST 20 —  HUISWERK

  Beschrijf hoe je in een situatie met een beetje  
recidiverisico gaat reageren.

Een situatie met een klein recidiverisico is: x 

Wat zou je denken in die situatie? x

Hoe zou je je voelen in die situatie? x

Hoe zou je reageren in die situatie? x

Wat zou je denken na afloop? x

Hoe zou je je voelen na afloop? x

 20
 BIJEEN-
KOMST 
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VOORNAAM  x 

HUISWERK [VERVOLG] 

Hoe zou je anders kunnen reageren in een dergelijke situatie? x

Welke voorzorgsmaatregelen zou je kunnen nemen? x

 20
 BIJEEN-
KOMST 
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 Doelen

x Thema: Oefenen van risicosituaties;
x Oefenen van situaties met een beetje recidiverisico;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:25 Oefening van situaties met een beetje 

  recidiverisico;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 
 Verloop
 
 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaars vragen per deelnemer verslag te doen van  

hun huiswerk;
x Behandelaar neemt de verslagen in. 
 

Ö
HANTEREN  VAN 
RISICOSITUATIES
BIJEENKOMST 21
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21
 BIJEEN-
KOMST 

 Oefening: Situaties met een beetje recidiverisico
x Alle deelnemers oefenen situaties met een beetje recidiverisico.
  
 Huiswerk 
x Beschrijf hoe je in een situatie met een matig recidiverisico  

gaat reageren. 

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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VOORNAAM  x 

BIJEENKOMST 21 —  HUISWERK

  Beschrijf hoe je in een situatie met een matig risico  
gaat reageren.

De situatie met een matig recidiverisico is: x 

Hoe ga je reageren om de kans op recidive tot nul terug 
te brengen? x 

Hoe zou je nog meer kunnen reageren? x 

Hoe denk je jezelf te belonen? x 

Hoe zou je de risicosituatie kunnen vermijden? x

Welke voorzorgsmaatregelen kan je nemen? x 

21
 BIJEEN-
KOMST 
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 Doelen

x Thema: Oefenen van risicosituaties;
x Oefenen van situaties met een matig recidiverisico;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:25 Oefening van situaties met een matig recidiverisico;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 
 Verloop
 
 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaars vragen per deelnemer verslag te doen van hun 

huiswerk; 
x Behandelaar neemt de verslagen in. 
 

Ö
HANTEREN  VAN 
RISICOSITUATIES
BIJEENKOMST 22
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22
 BIJEEN-
KOMST 

 Oefening: Situaties met een matig recidiverisico
x Alle deelnemers oefenen situaties met een matig recidiverisico.

 Huiswerk 
x Beschrijf hoe je in een situatie met een groot recidiverisico  

gaat reageren. 

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

BIJEENKOMST 22 —  HUISWERK 22
 BIJEEN-
KOMST 

  Beschrijf hoe je in een situatie met een groot recidiverisico 
gaat reageren.

Een situatie met een groot recidiverisico is: x 

Wat zou je denken in die situatie? x

Hoe zou je je voelen in die situatie? x 

Hoe zou je reageren in die situatie? x

Wat zou je denken na afloop? x 

Hoe zou je je voelen na afloop? x
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VOORNAAM  x 

HUISWERK [VERVOLG] 22
 BIJEEN-
KOMST 

Hoe zou je anders kunnen reageren in een dergelijke situatie? x 

Welke voorzorgsmaatregelen zou je kunnen nemen? x 
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 Doelen

x Thema: Oefenen van risicosituaties;
x Oefenen van situaties met een groot recidiverisico;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:25 Oefening van situaties met een groot recidiverisico;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 
 Verloop 

 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaars vragen per deelnemer verslag te doen van  

hun huiswerk; 
x Behandelaar neemt de verslagen in. 
 

Ö
HANTEREN  VAN 
RISICOSITUATIES
BIJEENKOMST 23
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23
 BIJEEN-
KOMST 

 Oefening: Situaties met een groot recidiverisico
x Alle deelnemers oefenen situaties met een groot recidiverisico.
  
 Huiswerk 
x Beschrijf hoe je in een situatie met een zeer groot recidiverisico 

gaat reageren. 

 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

BIJEENKOMST 23 —  HUISWERK

  Beschrijf hoe je in een situatie met een zeer groot  
recidiverisico gaat reageren.

Een situatie met een zeer groot recidiverisico is: x 

Wat zou je denken in die situatie? x

Hoe zou je je voelen in die situatie? x 

Hoe zou je reageren in die situatie? x

Wat zou je denken na afloop? x 

Hoe zou je je voelen na afloop? x

23
 BIJEEN-
KOMST 
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VOORNAAM  x 

HUISWERK [VERVOLG] 23
 BIJEEN-
KOMST 

Hoe zou je anders kunnen reageren in een dergelijke situatie? x 

Welke voorzorgsmaatregelen zou je kunnen nemen? x 
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 Doelen

x Thema: Oefenen van risicosituaties;
x Oefenen van situaties met een groot recidive risico;
x Huiswerk toelichten.
 
 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Bespreken van huiswerk;
0:25 Oefening van situaties met een zeer groot  
  recidiverisico;
1:20 Opgave huiswerk;
1:25  Evaluatie van de bijeenkomst;
1:30  Sluiting.

 
 Verloop 

 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Huiswerk
x Behandelaars vragen per deelnemer verslag te doen van  

hun huiswerk; 
x Behandelaar neemt de verslagen in. 

Ö
HANTEREN  VAN 
RISICOSITUATIES
BIJEENKOMST 24
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24
 BIJEEN-
KOMST 

 Oefening: Situaties met een zeer groot recidiverisico
x Alle deelnemers oefenen situaties met een zeer groot  

recidiverisico.
 
 Evaluatie
x Behandelaar vraagt aan elke deelnemer hoe hij terugkijkt  

op afgelopen bijeenkomst.
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

EXTRA HUISWERK

  Beschrijf hoe je in een situatie met een beetje  /  matig  /
groot   / zeer groot recidiverisico gaat reageren.

De situatie is: x 

Wat zou je denken in die situatie? x

Hoe zou je je voelen in die situatie? x 

Hoe zou je reageren in die situatie? x

Wat zou je denken na afloop? x 

Hoe zou je je voelen na afloop? x
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VOORNAAM  x 

EXTRA HUISWERK [VERVOLG] 

Hoe zou je anders kunnen reageren in een dergelijke situatie? x 

Welke voorzorgsmaatregelen zou je kunnen nemen? x 



EVALUATIE &  RAPPORTAGE
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Ga verder op de volgende bladzijde }

VOORNAAM  x 

EVALUATIE PROSOCIALE VAARDIGHEDEN/
HANTEREN VAN RISICOSITUATIES

1   Ik heb actief aan het zorg
programma deelgenomen.

2   Ik vind de informatie in het  
werkboek duidelijk.

3   Ik heb door het zelf oefenen  
een beter inzicht in mijn gedrag 
gekregen. 

4   Ik heb van de behandelaars  
goede adviezen over mijn gedrag 
gekregen. 

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

6   Ik ben vooraf ingelicht over wat in 
het zorgprogramma gebeurt.

7   Ik vind dat de onderwerpen  
die in het zorgprogramma aan  
de orde komen bruikbaar.

1 = geheel mee eens

2 = tamelijk mee eens

3 = beetje mee eens

4 = beetje mee oneens

5 = tamelijk mee oneens

6 = geheel mee oneens

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6



[ 140 ]

VOORNAAM  x 

8   De behandelaars hebben  
rekening gehouden met mijn 
wensen en voorkeuren. 

9   De behandelaars kunnen om  
advies gevraagd worden.

10   Ik vind de lengte van het zorg
programma precies goed.

11   Ik heb inspraak gehad in het  
verslag over mijn deelname aan 
het hoofd Behandeling.

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

EVALUATIE [VERVOLG]
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 Doelen

x Thema: Evaluatie van de werkwijze.

 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05 Evaluatie van de werkwijze door de deelnemers;
1:30  Sluiting.

  
 Verloop 

 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Evaluatie van de werkwijze
x Deelnemers vullen de evaluatieformulieren in. Als iedereen 

klaar is met invullen worden de reacties van elke deelnemer  
op een flapover met items aangevinkt. Als alle reacties op  
de flapover staan, worden opvallende uitkomsten besproken.

 Sluiting
x Nadat de behandelaar hun conclusies naar aanleiding van  

de evaluatie aan de deelnemers hebben voorgelegd wordt de 
bijeenkomst afgesloten.

EVALUATIE & RAPPORTAGE
BIJEENKOMST 25

Ö
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 Doelen

x Bespreking van de rapportage.

 Agenda 

0:00 uur Opening;
0:05  Rapportage over de deelnemers,
1:30  Sluiting.

 Verloop 

 Opening
x Bespreking van het zittingsplan.

 Rapportage
x De conceptrapportage wordt per deelnemer besproken.

 Sluiting
x De onderdelen Prosociale vaardigheden en Hanteren van  

risicosituaties worden  afgesloten.

Ö
EVALUATIE & RAPPORTAGE
BIJEENKOMST 26



SOCIALE VAARDIGHEDEN : 
DOELEN & CRITERIA
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Inleiding

In dit hoofdstuk worden voor elke sociale vaardigheid de doelen 
(‘Wat wil ik bereiken?’) en criteria (‘Waar let ik op?’) vermeld.

Het onderdeel Prosociaal netwerk richt zich op de volgende  
sociale vaardigheden:
x Kennis maken;
x Afspraak maken;
x Contact verdiepen;
x Informatie over je delict;
x Reageren op afwijzing.

Tijdens het onderdeel Omgaan met vrouwen komen aan de orde:
x Behoefte aan intimiteit tonen;
x Reageren op afwijzing;
x Reageren op toenadering;
x Praten over seks;
x Verdiepen van intimiteit.

Tijdens het onderdeel Werk en vrije tijd komen aan de orde:
x Compliment krijgen en Contact in stand houden;
x Voor jezelf opkomen en Reageren op een weigering;
x Weigeren en Je mening geven;
x Kritiek krijgen en Om hulp vragen;
x Kritiek geven en Compliment geven.
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 Prosociaal netwerk
 
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  

hi j  /  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. 

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;
x Dat ik de tijd neem om iets over mijn interesses te vertellen  

en om de ander iets over zijn  /  haar interesses te laten vertellen;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg. 
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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 onder 

werpen te kunnen praten;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg. 

4 Informatie over je delict
 Wat wil ik bereiken?
x De ander informeren over mijn delict;
x Laten blijken dat ik het waardeer als de ander mijn verhaal  

wil aanhoren;
x Eventuele misvattingen over je behandeling rechtzetten;
x De ander in staat stellen vragen over mijn voorgeschiedenis  

te stellen;
x Laten blijken dat ik het op prijs zou stellen als het contact niet 

verbroken wordt;
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x Laten merken dat ik moeite van de ander met mijn voor
geschiedenis begrijpelijk vind.

 Waar let ik op?
x Dat ik van te voren aankondig dat een moeilijk onderwerp ter 

sprake wil brengen;
x Dat ik de ander op een directe manier en zonder rancune vertel 

over het delict waarvoor ik veroordeeld ben en de behandeling 
die ik daarvoor heb gevolgd;

x Dat ik duidelijk zeg begrip te tonen voor eventuele moeite die  
de ander kan hebben met mijn achtergrond;

x Dat ik op vragen over mijn voorgeschiedenis precies vertel  
wat er gebeurd is;

x Dat ik zeg het op prijs te stellen dat de ander mijn verhaal heeft 
willen aanhoren;

x Dat ik zeg te hopen dat het contact niet wordt verbroken; 
x Dat ik de ander vraag met de informatie die ik heb verstrekt  

vertrouwelijk om te gaan;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.
 
5 Reageren op afwijzing
 Wat wil ik bereiken?
x Laten merken dat ik heb begrepen dat de ander mijn voor

geschiedenis 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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 Omgaan met vrouwen
 
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 en zoenen;
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 en zoenen 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  

zij behoefte heeft aan meer intimiteit;
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x Dat ik mijn vriendin geen verwijten maak, maar haar mening 
respecteer;

x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.

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;
x Bespreken van de kans op deviante fantasieën.
 Waar let ik op?
x Dat ik duidelijk zeg wat mijn seksuele voorkeuren zijn (geweest);
x Dat ik ervoor zorg dat mijn vriendin ook duidelijk kan zeggen 

wat haar seksuele voorkeuren zijn;
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x Dat ik ruim de tijd neem voor het bespreken van onderwerpen 
als het gebruik van voorbehoedmiddelen;

x Dat ik begrip toon voor de eventuele seksuele problemen van 
mijn vriendin;

x 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;

x Dat ik mijn vriendin meteen vertel van mijn eventuele seksuele 
problemen en verwacht dat zij daar begrip voor zal tonen;

x Dat ik mijn vriendin meteen vertel als ik alleen met deviante 
seksuele fantasieën een orgasme kan krijgen; 

x 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;
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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 Werk en vrije tijd
 
1 Compliment krijgen
 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 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 te laten zijn positieve mening te geven,  

ook al ben ik het daar niet mee eens.
 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.

2 Contact in stand houden
 Wat wil ik bereiken?
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 het contact op prijs stel;
x Dat ik direct ben door zinnen met ‘ik’ te beginnen;
x Dat ik duidelijk ben over wie ik het heb, namelijk over ons samen;
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x Dat ik kort en bondig ben;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg. 

3 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.

4 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; 
x Ervoor zorgen dat de ander rekening met mij houdt;
x De ander duidelijk maken dat ik het vervelend vind dat deze  

me tekort doet;
x Mijn eigen doelen bereiken;
x Voorkomen dat ik me laat gebruiken of misbruiken.
 Waar let ik op?
x Dat ik concreet en specifiek aangeef wat ik wil;
x Dat ik concreet en specifiek aangeef wanneer ik wil dat  

iets gebeurt;
x Dat ik direct ben door te zeggen dat ‘ik’ iets wil;
x Dat ik kort en bondig zeg wat ik wil;
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x 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’;

x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.

5 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 interesses 

en belangstelling;
x De ander duidelijk maken dat ik zijn verzoek en niet zijn persoon 

afwijs.
 Waar let ik op? 
x Dat ik duidelijk weiger of ‘nee’ zeg;
x Dat de weigering direct is, dat wil zeggen dat ‘ik’ iets niet wil;
x Dat de weigering specifiek is, dus duidelijk aangeven wat  

ik weiger;
x Dat de weigering beslist is, namelijk zonder smoesje, terwijl  

ik me evenmin hoef te verdedigen;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.

6 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;
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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. 

7 Kritiek krijgen
 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 opmerkzaamheid;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.



[ 156 ]

so
c

ia
le

 v
aa

r
d

ig
h

ed
en

: d
o

el
en

 &
 c

r
it

er
ia

8 Om hulp vragen
 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 hulp;
x Ervoor zorgen dat de ander weet dat hij 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.

9 Kritiek geven
 Wat wil ik bereiken?
x De ander inzicht geven in zijn 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;
x De ander alternatieven geven voor zijn gedrag;
x De ander duidelijk maken dat mijn kritiek gericht is op zijn  

gedrag en niet op zijn persoon;
x Mijn gevoel luchten over iets, in plaats van het opkroppen;
x Een ander laten weten wat deze aan mij heeft;
x Voorkomen dat men met mij solt;
x Tevredenheid bewerkstelligen bij mezelf over een bereikt doel.

 Waar let ik op?
x Dat ik duidelijk uitspreek dat ik ontevreden ben met iemands 

gedrag of manier van doen;
x Dat mijn kritiek een bewering is en geen vraag;
x Dat ik direct zeg dat ‘ik’ er hinder of last van heb;
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x Dat mijn kritiek gericht is op de ander door ‘jij’, ‘jullie’ of ‘u’  
te zeggen;

x Dat ik beknopt en bondig ben;
x Dat ik concreet ben in waarover ik het heb en mijn kritiek  

niet koppel aan andere situaties;
x Dat mijn kritiek eventueel gepaard gaat met een verzoek  

om verandering in positieve richting;
x Dat ik mijn nonverbale gedrag afstem op wat ik zeg.

10 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.
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