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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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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 



VOORNAAM  x 

[ 11 ]

 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
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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 

4
 BIJEEN-
KOMST 
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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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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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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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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  



[ 29 ]

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 



[ 33 ]

Ruud H.  J. Hornsveld & Thijs Kanters, 
Held zonder geweld 3 [ werkboek ],   
Challenger Press, 2012

PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
OMGAAN MET VROUWEN
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[ 35 ]

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



[ 37 ]

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 



[ 38 ]

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 



[ 39 ]

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 



[ 40 ]

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



[ 41 ]

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 



[ 42 ]

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 



[ 43 ]

VOORNAAM  x 

11
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK [VERVOLG] 

4  Sinds hij uit gevangenis is gekomen heeft Koen verschillende
 one-night stands gehad. Sinds enkele maanden is hij bevriend 

met Mariska, maar hij heeft nog regelmatig seks met andere 
vrouwen. Als Mariska op een avond aan Koen laat blijken 

 dat ze met hem naar bed wil, zegt Koen dat hij daar ook veel 
zin in heeft. Maar, zegt hij, Mariska moet daar niet uit afleiden 
dat ze vanaf nu een vaste relatie hebben. Mariska zegt dat ze 
die 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 



[ 44 ]

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 



[ 45 ]

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 



[ 46 ]

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 



[ 47 ]

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 



[ 48 ]

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 



[ 49 ]

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  



[ 50 ]

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 



[ 51 ]

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



[ 52 ]

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  



[ 53 ]

Ruud H.  J. Hornsveld & Thijs Kanters, 
Held zonder geweld 3 [ werkboek ],   
Challenger Press, 2012

PROSOCIALE VAARDIGHEDEN
WERK & VRIJE TIJD
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[ 55 ]

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



[ 56 ]

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 



[ 57 ]

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 



[ 58 ]

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 



[ 59 ]

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 



[ 60 ]

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] 



[ 61 ]

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 



[ 62 ]

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 



[ 63 ]

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 



[ 64 ]

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 



[ 65 ]

Ruud H.  J. Hornsveld & Thijs Kanters, 
Held zonder geweld 3 [ werkboek ],   
Challenger Press, 2012

HANTEREN VAN 
RISICOSITUATIES
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[ 67 ]

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 



[ 68 ]

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



[ 69 ]

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



[ 70 ]

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 



[ 71 ]

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 



[ 72 ]

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 



[ 73 ]

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



[ 74 ]

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 



[ 75 ]

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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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
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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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Ruud H.  J. Hornsveld & Thijs Kanters, 
Held zonder geweld 3 [ werkboek ],   
Challenger Press, 2012

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 non-verbale 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 non-verbale 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 non-verbale 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 non-verbale 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 non-verbale 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 non-verbale 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 non-verbale 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 non-verbale 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 non-verbale 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 non-verbale 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 non-verbale 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 non-verbale 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 non-verbale 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 non-verbale 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 non-verbale 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 non-verbale 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 non-verbale gedrag afstem op wat ik zeg.
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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 non-verbale 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 non-verbale 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 non-verbale gedrag afstem op wat ik zeg.




