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Welkom

• 9.00 – 9.15 Inchecken en terugblik 

• 9.15 – 9.30 Persona “De ideale hulpverlener” 

• 9.30 – 9.45 Bespreken checklist ‘Ik maak me zorgen’

• 9.45 – 10.00 Oefenen ahv voorbeeldfilmpje

• 10.00 – 10.15 Pauze

• 10.15 – 10.45 Bespreken eigen ervaringen 

• Een gesprek waar je een goed gevoel bij had

• Een gesprek waar je minder tevreden over was

• 10.45 – 11.00 Terugkoppeling, vervolgafspraken en afsluiting

Programma van vandaag
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Inchecken
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Een kwestie van perspectief

4Bron: Blind Men and the Elephant - Farnam Street (fs.blog)

https://fs.blog/elephant/


Terugblik

• Stichting Praat: “Iemand helpen is niet hetzelfde als het probleem 

oplossen”

• Team Kim: “Je hele jeugd kan je afgepakt worden, maar dat ene 

vriendelijke gezicht of dat schouderklopje kan een opening zijn naar de 

toekomst.”

• Als het thuis misgaat: “Op het moment dat de professional de ouder echt 

erkent als ouder, erkent de ouder ook de professional.”

Ervaringsdeskundigen aan het woord



Terugblik

• Podcast “De Melding”

• Moeders Toeslagenaffaire

• Eigen verhalen en voorbeelden

• Persona van de ideale hulpverlener
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Persona

• Kan goed luisteren

• Is echt geïnteresseerd

• Neemt de tijd

• Stelt vragen

• Zorgt voor gelijkwaardigheid

• Komt afspraken na

• Doet wat hij/zij zegt

• Neemt je serieus

• Zet een stapje extra

• Is beschikbaar en bereikbaar

• Ziet en hoort je

• Daar heb je een klik mee

• Oordeelt niet

• Investeert in het contact/bouwt een band met je op

De ideale hulpverlener: 
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Checklist “Ik maak me zorgen”

• Checklist: hoe bereid je je goed voor op een gesprek over zorgen, o.a.:

• Kan ik de zorgen die ik heb goed verwoorden?

• Ken ik het protocol van mijn eigen organisatie?

• Sta ik open voor (het perspectief van) de ouder en heb ik een open 

blik en een niet beschuldigende houding?

• Signalen van kindermishandeling

• Risicofactoren voor kindermishandeling

Drie thema’s
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Fragment ‘Lastig gesprek’

• Wat gaat er goed in dit gesprek?

• Wat gaat er minder goed in dit gesprek? 
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https://www.youtube.com/watch?v=dOGh1wMvBu8


Uitwisselen eigen verhalen

1) een gesprek met een ouder waarop je met een goed gevoel terugkijkt 

2) een gesprek met een ouder waar je achteraf niet zo tevreden over was

Een voorbeeld van:
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