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5 tips:
• Wees je bewust welke rollen je allemaal 

vervult en wat deze rollen van je vragen;

• Gun jezelf een test om te kijken wat je 
talenten zijn en welke taken, rollen , context 
het beste hierop aansluiten (doe bv DISC, 
Belbin, managementdrives);

• Neem dagelijks de tijd, ook al is het 5 minuten, 
om even terug te kijken op je dag; wat ging 
goed, wat vond ik vervelend, durf eens stil te 
zitten en te kijken wat er dan met je gebeurt;

• Maak een lijstje met activiteiten die voor jou 
inspirerend zijn en reserveer hier tijd voor;

• Daag jezelf uit om verbinding te maken met 
jezelf en anderen en om keuzes te maken die 
goed voor jezelf zijn en daarmee ook voor 
anderen.

WOORD VOORAF

1. Woord vooraf 
Door: Leona Bierhuis, adviseur OZJ in het team Oppakken en Leren van 
Complexe Casuïstiek en het team Wijkgericht werken. 

Als tiener wilde ik ontwikkelingswerk doen en las ik 
vaak kinderboeken over probleemgezinnen. ‘Directeur 
van een kindertehuis’, was mijn antwoord op de vraag 
wat ik later wilde worden. Blijkbaar voelde ik als lastige 
puber feilloos aan waar mijn interesses lagen. 

Niet raar dat ik na mijn middelbare school eerst de 
opleiding maatschappelijk werk ging doen waardoor ik 
met kinderen zou kunnen gaan werken.

Maar terecht komen op de juiste werkplek, was 
een ander verhaal. Na de eerste studie en de eerste 
werkervaring was er vooral twijfel. Is dit het nou?  
Jongeren vond ik wel leuk maar uitvoerend werk sloot 
minder aan bij mijn interesses en competenties.

Het werd een kwestie van uitproberen, doen, vallen, 
opstaan, stil zitten, huilen, lachen, reflecteren, leren 
en nog eens leren. Veel banen, nog meer opleidingen, 
trainingen, coaching, gesprekken, stilte, natuur, boeken, 
films, nog meer gesprekken… 

Langzaamaan werd het steeds duidelijker welke context 
en welke rol het beste bij mij past. 

Inmiddels weet ik dat mijn kracht ligt in het verbinden en 
in beweging krijgen van mensen en organisaties en dat ik 
dit niet moet doen in een vaste loondienst constructie.
Ik heb door de jaren heen geleerd dat ik kan vertrouwen 
op de keuzes die ik intuïtief maak. Het is, weet ik nu, een 
continu bewustwordingsproces dat tijd en aandacht 
vraagt. Een leerproces dat vraagt om verbinding met 
jezelf en daarmee met de mensen om je heen. 
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‘Ik leerde dat mijn eigen 
levenslijn te maken had met 
mijn valkuilen en irritaties’

REFLECTIE

Mijn vader keek me vroeger af en toe over zijn brilletje aan en bromde dan ‘ken uzelve’. Vooral 
eigenlijk wanneer ik weer eens vertelde over de moeite die ik had met een collega, een klant of een 
cliënt. Toentertijd vond ik die opmerking vooral razend irritant. Want het loste niets op de korte 
termijn op, vond ik. En hoezo lag de oplossing voor de irritatie bij mezelf en niet bij een ander?

Door: Gieke Buur, Landelijk Ambassadeur Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek.

Stapje voor stapje en met vallen en opstaan (x30) begon ik zijn 
opmerking beter te begrijpen. Ik begon reactiepatronen te zien 
in zowel mezelf als anderen. Ik leerde dat mijn eigen levenslijn 
te maken had met mijn valkuilen en irritaties. En ik leerde 
langzaamaan dat ik om echt effectief te zijn dondersgoed moest 
snappen hoe ik zelf in elkaar zat. En hoe ik ervoor kon zorgen dat 
dat me zou helpen in plaats van in de weg staan. 

Ik leerde als professional dat ik vooral wakker lag van hele 
slimme en betrokken ouders waarbij ik het idee had dat ik nooit 
aan hun verwachtingen zou voldoen. En ik trainde mezelf dat 
direct op tafel te leggen bij een kennismaking. Dat was beter 
voor de kwaliteit van de hulpverlening en zeker ook voor mijn 
nachtrust. 

Als leidinggevende leerde ik met hotsen en knotsen uiteindelijk 
dat mijn kracht echt zit in de grote lijnen, in de strategie en in 
creativiteit. Liever kon ik alles heel goed, maar dat was (en is) 

gewoon niet zo. Het operationeel maken van een strategie, dat is 
echt niet mijn grootste talent. Ik weet ondertussen dat ik daarom 
altijd samenwerking moet zoeken met mensen die daar nou net 
heel goed in zijn. Want ik weet ondertussen ook: er zijn dingen 
die ik niet of minder goed kan, waarvoor ik om hulp kan en mag 
vragen. Als we daar open over zijn en leren samen te werken 
met oog voor elkaars talenten, dan wordt werk leuker, je leven 
lichter en de kwaliteit stukken beter. 

Dus mijn, geleende, advies: ken uzelve en vraag om hulp indien 
nodig. Reflecteer, leer, laat je coachen, gooi pretenties en ego 
aan de kant en groei in al je kracht én kwetsbaarheid steeds 
verder door. 

In dit hoofdstuk gaan we precies hier op in: een leven lang leren 
als persoon. Hierbij gaat het niet specifiek om het leren van 
vaardigheden, theorie, technieken, interventies, maar om jouw 
persoonlijke ontwikkeling en hoe je dit inzet in je werk.

2. Reflectie
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Ruimte voor notities

TOOLS

De manier waarop je opgroeit, wat je meemaakt en je 
temperamant, kleuren de bril waarmee jij naar jezelf, 
de ander en de wereld kijkt. Het is belangrijk om van 
jezelf te weten met welke bril jij kijkt en waarom. Als 
jeugdprofessional neem je jezelf als belangrijkste 
instrument mee in de contacten die je hebt. Zowel met 
andere professionals, maar vooral ook met jongeren en 
hun omgeving. En je zal merken dat hier soms hobbels 
op de weg zijn. In deze opdracht dagen we je uit meer 
zicht te krijgen op het vroegere ontstaan en daarmee 
het waarom van deze hobbels. Met deze opdracht kijk 
je naar de belangrijke momenten in je leven, waarom 
die ontstonden en welke keuzes je daardoor hebt 
gemaakt. Door het tekenen van een levenslijn in de 
stappen uit deze tool maak je jouw levensloop letterlijk 
zichtbaar.

LLeerreenn  vvaann  jjee  lleevveennsslliijjnn

Teken je leven
slijn aan de ha

nd van onders
taande stappe

n. Ga, wannee
r je dit op

papier hebt st
aan, met behulp van

de reflectievra
gen na: Wat laat dit zien

? Wat kan ik

hieruit meenemen? Wat wil ik veran
deren? Je kun

t misschien wel m
eer van jezelf

en je

leven(slijn) ler
en dan je denk

t! Ps. Gebruik
het format achter de st

appen om alles in te vulle
n.

Haal herinneringen op
1

Teken je levenslijn
2

Neem een kwartier t
ot halfuur om

je leven te ove
rdenken: de h

oogte- en diep
tepunten, en o

ok de

stabiele perioden. Sch
rijf, terwijl je

denkt, alle belangrijke gebeurtenisse
n op die je tegenkomt.

Wat heeft indru
k gemaakt, welke momenten hebben je gevormd, de hoogte- en dieptepunten.

Bundel ze in d
e volgende on

derwerpen:

1. Relaties (rood
)

2. Opleiding/wer
k (geel)

3. Emoties (groen)

4. Gezondheid (b
lauw)

Zet voor de po
sitieve gebeur

tenissen een +
, voor de nega

tieve een -. St
op die laatste

niet weg: die

vertellen je vaak nog meer dan de positieve. Zet
je geboortejaar n

u links van de horizontale lijn,

het huidige jaar staat helemaal rechts. Ze
t, bij het juis

te jaartal, een stip voor elke positieve

gebeurtenis op
gezondheidsvl

ak boven de li
jn, en zet stipp

en voor negat
ieve gebeurten

issen onder

de lijn. Met een blauwe stift kun je deze stippen verbinden. Zo
ontstaat er ee

n levenslijn voor je

gezondheidsto
estand. Doe nu hetzelfde met rood voor je relaties, geel

voor studie en werk, en

groen voor em
oties. Daarmee ontstaan vi

er levenslijnen
op papier.

Analyseer je levenslijn
3

Analyseer je le
venslijn aan de

hand van de v
olgend vragen

.

• Wat valt op? Zie ik patronen? Lijnen die samen op en neer gaan? Lijnen die juist uit elkaa
r

lopen?

3. Leren van je levenslijn

Ga naar  
Leren van je levenslijn
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Tips van Liesbeth en de ouders naar aanleiding van 
het gesprek

Wat zoeken mensen in een professional?
In de medische wetenschap wordt uitgegaan van twee 
communicatie-behoeftes bij de patiënt:
• De need to know – behoefte aan informatie.
• De need to feel known – behoefte om gezien te worden als 

persoon. 
Je kan het één niet zonder het ander zien. Beide zijn nodig 
om goede zorg te kunnen geven. Probeer aan beide te denken 
wanneer je met jongeren en ouders in gesprek gaat. 

De need to feel known start bij iemand écht zien, bijvoorbeeld 
door het benoemen van zijn/haar naam of vragen hoe het 
met diegene is en wat er allemaal speelt. Daarnaast helpt 
normaliseren en te denken in mogelijkheden en kansen. 

Wanneer het gaat om de need to know betekent dit dat 
je goede informatie geeft. Het betekent niet dat jij als 
professional alles hoeft te weten en kunnen, zolang je maar 
helder en daadkrachtig bent. Geef aan dat je dit nog niet weet 
of kan, maar hen verder helpt. Je laat ze niet los. Dat is ook 
empathie, het – praktische –  meedenken.  

BEST PRACTICES

Als jeugdhulpverlener voer je dagelijks gesprekken met ouders en jongeren. Hoe pak jij deze 
gesprekken aan? Denk je bewust na over wat je wel en niet zegt? Of hoe? Taalgebruik en je (non-
verbale) gedrag kunnen hierin een belangrijke rol spelen en meer invloed hebben dan je misschien 
verwacht. 

Liesbeth van Vliet doet onderzoek naar de 
invloed van empathische communicatie 
van artsen naar patiënten en de effecten 
hiervan op stress bij patiënten. ‘Denk 
hierbij aan het maken van oogcontact of 
zitten in plaats van staan, wat er onder 
andere voor zorgt dat patiënten een 
gesprek als meer positief ervaren en 
informatie beter onthouden. Empathie is 
ook iets heel simpels als zeggen ‘Ik ben er 
voor je en ik ga mijn best voor jou doen’.  

Uit onderzoek bleek dat wanneer 
vrouwen geconfronteerd worden met 
ongeneeslijke borstkanker, zo’n uitspraak 
hoop kan geven. Het kan het idee geven 
dat ze niet alleen gelaten worden. 
Experimentele studies laten dit ook 
zien: patiënten zijn na een opmerking 

als ‘we gaan goed voor je zorgen’, door 
een arts, minder angstig en onzeker, 
én onthouden meer informatie. Deze 
kleine empathische gedragingen zorgen 
ervoor dat patiënten zich beter voelen, 
psychisch, maar ook cognitief.’
Liesbeth ging in gesprek met 2 ouders die 
de afgelopen 5 jaar op zoek zijn geweest 
naar de beste hulp voor hun dochter van 
inmiddels 19. 

4.1 Empathische communicatie: lukt jou dat?

Lees in het interview op Hart voor de Jeugd 

waar zij tegenaan gelopen zijn wanneer het 

gaat om empathie en communicatie. 

Lees het 
interview
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‘Wanneer je inzicht hebt in je eigen 
drijfveren weet je daarmee ook beter 
welke manier van communiceren jij 
hebt en hoe dit wel of niet aansluit op 
andere stijlen’

BEST PRACTICES

Kan je inschatten waar iemand behoefte aan heeft?

Iedereen is anders. Waar bij slecht nieuws 
de ene persoon heel veel behoefte heeft aan 
begrip en blijft hangen in de emotie, kan het 
zijn dat een ander juist direct naar de concrete 
vervolgstappen wil. Niet alleen begrip tonen en 
helder communiceren, maar ook aansluiten bij 
een gesprekspartner is daarom van belang. 

Dit geldt in gesprek met jongeren en ouders, maar 
zeker ook in samenwerking met collega’s. Want 
ook daar kan het zijn dat die ene collega behoefte 
heeft aan een gesprek over hoe het weekend is 
geweest en hoe het met de kinderen gaat, terwijl 
de ander doelgericht aan het werk wil.

In hoeverre kan je dit inschatten? En wat kan 
dit brengen in gesprek met zowel jongeren en 
ouders als collega’s? Weet je waar je zelf, als 
mens en jeugdprofessional, behoefte aan hebt? 
Hierbij kunnen ‘kleurentesten’ helpen. Dit zijn 
testen die inzicht geven in jouw eigen drijfveren of 
persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Ze geven 

inzicht in hoe mensen met een bepaald profiel 
van nature handelen, reageren en communiceren. 
Daarnaast geeft het vaak inzicht in wat energie 
geeft en wat energie kost. 

Wanneer je inzicht hebt in je eigen drijfveren 
weet je daarmee ook beter welke manier van 
communiceren jij hebt en hoe dit wel of niet 
aansluit op andere stijlen. Inzicht in de andere 
kleuren biedt je de mogelijkheid om in te schatten 
welke kleur bij een ander waarschijnlijk overweegt 
en welke communicatiestijl dat van jou vraagt. 
Iemand die behoefte heeft aan een hand op de 
schouder en het erkennen van bepaalde emoties, 
of iemand dit juist verder wil op de inhoudelijke 
details zonder te lang in emoties te blijven hangen. 

Er zijn verschillende testen op dit gebied, denk aan: 
Realdrives, DISC, managementdrives en Belbin 
(deze is meer op teams gericht). In het kader op de 
volgende pagina worden ze kort toegelicht en vind 
je een link met meer informatie. 

De need to know en need to feel known, inclusief  
praktische tips.

Het effect van empathie op wat mensen aan informatie 
onthouden (klinische setting).

Het effect van mensen geruststellen.

Effect van empathie in de huisartsenzorg.

Geweldloze communicatie.

Meer hierover weten? 
Lees één van de volgende artikelen of boeken met 
meer informatie over:
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BEST PRACTICES

Realdrives

RealDrives biedt aan de hand van drijfveren en een 
bijbehorende kleurentaal inzicht in wat mensen drijft. Het 
instrument meet wat mensen drijft, hoe ze hun context 
zien en beleven en hoe zij zich gedragen. Drijfveren, gedrag 
en context vertonen een fascinerend samenspel, dat voor 
iedere persoon anders is. Dit instrument gebruikt een taal 
met zes kleuren: geel, groen, oranje, blauw, rood, paars. 
Lees meer over Realdrives op hun website. Daarnaast 
hebben zij gericht op de zorg specifiek onderzoek gedaan, 
lees in dit document hoe de kleuren zich laten zien binnen 
de zorg of doe een gratis test.

DISC

DISC is een persoonlijkheidsanalyse die mensen inzicht 
geeft in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. 
Volgens de onderzoeken aansluitend bij dit instrument 
kunnen gedragskenmerken gegroepeerd worden in vier 
persoonlijkheidsstijlen: Dominant (rood), Invloedrijk (geel), 
Stabiel (groen) en Consciëntieus (blauw). Lees meer over 
DISC of doe een gratis test. 

Management drives

Management Drives maakt inzichtelijk wat een team 
of een persoon motiveert. Het biedt daarmee een 
gemeenschappelijke taal om gedrag bespreekbaar te 
maken en gebruik te maken van de kracht van het team 
en ieder individu. Dit instrument gebruikt een taal met zes 
kleuren: geel, groen, oranje, blauw, rood, paars. Lees meer 
over Management Drives of doe een gratis test. 

Belbin

Belbin is meer gericht op het team. Volgens de theorie 
zijn er negen teamrollen te identificeren. Daarbij 
kun je onderscheid maken tussen een functionele, 
organisatorische en persoonlijke rol. Afhankelijk van wat 
je wilt bereiken met een team, heeft ieder team een ideale 
samenstelling. Lees meer over Belbin of doe een gratis 
test. 
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https://realdrives.com/nl/index.html
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Jij snapt er echt niets van hè?

Laat mij je 
maar helpen!

Ze moeten ook 
altijd mij hebben.

Doorbreken?
Stel je kwetsbaar op: 
• Niet klagen, maar vragen.
• Neem verantwoordelijkheid voor 

eigen gevoelens en gedrag.
Vraag: Wil je me even helpen?

Doorbreken?
Wees assertief: 
• Geef grenzen aan.
• Zegt wat je ‘echt’ denkt: ik 

vind.., ik voel.., zonder de 
ander te kwetsen

Doorbreken?
Stel je behulpzaam op: 
• Help, indien nodig. 
• Vraag: kan ik iets voor je doen?

BEST PRACTICES

4.2 De dramadriehoek
Als adviseurs van het team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek 
(tOLCC), worden we net als de expertteams bij vragen betrokken waarbij 
veel ingewikkeldheden zitten. Zowel op inhoud als in de samenwerking is 
het vaak een uitdaging om tot goeie gezamenlijke maatwerkoplossingen 
te komen. Ondanks alle bereidheid en goede bedoelingen verloopt de 
samenwerking soms moeizaam. Om te duiden waarom samenwerking 
moeizaam is, zodat we de samenwerking vlot kunnen trekken en onze 
eigen rol hierin zuiver te houden kunnen we gebruik maken van de 
dramadriehoek van Karpman.

De dramadriehoek
De Dramadriehoek is een eenvoudig model voor communicatie en 
samenwerking dat snel inzicht kan geven als er problemen in de 
samenwerking zijn. Het centrale idee is dat er in de dramadriehoek drie 
niet-gelijkwaardige rollen zijn van waaruit de verschillende partijen in de 
samenwerking aanwezig zijn: het slachtoffer, de redder en de aanklager. 
Het slachtoffer in de Dramadriehoek voelt zich hulpeloos en reageert 
vanuit onmacht. De redder biedt graag veel en vaak ongevraagd hulp. 
De aanklager is gefocust op de zwakheden en fouten van de ander. 
De rollen binnen de Dramadriehoek zijn complementair en (kunnen) 
wisselen tussen de verschillende betrokkenen. Op bewust niveau zijn 
de bedoelingen vrijwel altijd positief, op onbewust niveau spelen angst, 
onzekerheid of gebrek aan gelijkwaardigheid vaak een rol. Interacties 
vanuit de dramadriehoek leiden vaak tot discussies, meningsverschillen 
en energieverlies. 

Drama-
driehoek

van Karpman

Aanklager

Redder

Slachtoffer
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BEST PRACTICES

Ik vind dat niet fijn merk ik.

Wil je me 
even helpen?

Een voorbeeld uit de praktijk
Een jongere wil niet meer eten. De betrokken 
partijen en ouders voelen zich machteloos 
en onthand omdat de gezondheid ernstig in 
gevaar is (slachtofferpositie), ouders zijn zo 
teleurgesteld en boos over de hulpverlening 
dat zij niet meer verder willen met de betrokken 
personen of instanties (aanklagerspositie), 
de gezinsvoogd besluit om allerlei dwang en 
drangmiddelen in te zetten om te voorkomen dat 
een jongere zichzelf beschadigt of onvoldoende 
voeding binnenkrijgt (redderpositie). Onderling 
maken organisaties ruzie over het juiste plan 
en aanpak (aanklagerspositie) , het ingezette 
expertteam en/of de adviseurs van het tOLCC 
trekken alles naar zich toe (redderspositie) en ga 
zo maar door…

Hoe kunnen we de dramadriehoek 
doorbreken?
Door bewust te worden van het ‘drama’ in de 
communicatie en de patronen die hierin spelen, 
kunnen partijen uit deze patronen stappen ten 
behoeve van een meer effectieve communicatie 
en een gelijkwaardige samenwerking. In 
gelijkwaardige samenwerking kan dan 
vervolgens sprake zijn van kwetsbaarheid in 
plaats van slachtofferschap, constructieve hulp 

in plaats van betutteling en assertiviteit om 
problemen aan de orde te stellen. Zo kom je 
samen tot de winnaarsdriehoek.
Een geslaagde inzet van het tOLCC en/of het 
expertteam betreft daarom het herkennen van en 
voorkomen van interacties uit de Dramadriehoek 
om te komen tot een gelijkwaardige 
samenwerking met open communicatie. Hierbij 
is een open houding naar alle partijen belangrijk, 
waarbij de regie zoveel mogelijk ligt bij de cliënt 
en bij de partijen die betrokken zijn. In onze 
afspraken zijn we transparant, voorspelbaar 
en betrouwbaar naar alle betrokkenen en 
bevragen we hen ook op de afspraken die we 
samen hebben gemaakt. We letten hierbij goed 
op afstand en nabijheid en zijn helder over 
grenzen, kaders en verwachtingen. We hebben 
compassie voor loyaliteitsconflicten en zien 
kwetsbaarheid als een kracht. We proberen, met 
respect voor ieders perspectief, te komen tot 
een maatwerkoplossing waarbij de jongere weer 
regie krijgt over zijn of haar leven, ouders weer 
gewoon ouders kunnen zijn, hulpverleners hun 
werk goed doen en organiserende instanties 
hun faciliterende en ondersteunende taken weer 
kunnen oppakken.

Winnaars-
driehoek

Assertief

Zorgzaam

Kwetsbaar

Kan ik iets 
voor je doen?
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BEST PRACTICES

Leren gaat met vallen en opstaan. Ook al zouden we de val graag 
voorkomen, juíst een val leidt vaak tot een bepaald inzicht of een 
bepaalde les. Een les die je niet leert in een klaslokaal of een boek, 
maar door te doen, oefenen en experimenteren. We delen hier graag 
enkele leermomenten van collega’s uit het team tOLCC, momenten 
waar zij nog regelmatig aan denken. En lessen die zij nu nog 
meenemen in hun werk.
En jij? Wat zijn belangrijke leermomenten uit jouw carrière? 

Ruis op de lijn 
Als kind speelde ik vaak ‘ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet’. Je 
kan ook zeggen ‘ik-hoor-ik-hoor-wat-jij-niet-hoort’ - maar 
wel kan merken en voelen... Gisteren belde mijn moeder 
met de vraag: Zou je nou deze week langskomen? Klopt 
dat? Zinnen spinnen in mijn hoofd: Ze heeft (weer) niet 
goed geluisterd, ze hoort me niet, ik heb geen tijd. En 
voor ik het in de gaten heb, zit er ruis op de lijn en luister 
ik niet meer zuiver. Ik voel irritatie. Luisteren is niet 
zomaar iets. Dat vraagt dagelijkse en bewuste aandacht. 
Ik neem mij opnieuw voor: voordat ik in gesprek ga, 
check ik wat ik denk, wat ik voel, welke (voor)oordelen 
heb ik? Deze dingen kan ik inbrengen in een gesprek, of 
even parkeren. Zo kan ik beter naar de ander luisteren en 
contact maken. Een oneindig leermoment. 

De kip of de koe 
In een managementtraining leerden we of we een’ kip 
of  koe’ wilden zijn in onze stijl van leidinggeven. Al 
kakelend en loeiend liepen we door een ruimte. Heel 
ongemakkelijk allemaal, maar eerlijk is eerlijk het was 
leerzaam. Als kip vlieg je overal in en heen en als koe kijk 
je ernaar en laat je het voor wat het is. 

Ik vond koe zijn toch wel een stuk aantrekkelijker en 
vooral veel relaxter. Waarom op alles in een vergadering 
reageren?  Enfin, op een managementtraining een koe 
zijn is wat anders dan in een vergadering effectief sturen. 
Om mezelf hierin te trainen schafte ik een sleutelhanger 
van een koe aan. Deze sleutelhanger zette ik bij iedere 
vergadering voor mijn neus. Als ik vervolgens voelde 
dat ik weer kip werd, keek ik naar mijn koe en dacht ‘laat 
gaan, je hoeft niet overal op te reageren’ en ademde ik 
weer rustig door.

Wat ik hiervan geleerd heb, is dat je bewust keuzes moet 
maken waar je je energie insteekt en wat je laat lopen. 
Om effectief te zijn kun je beter vooraf bedenken of iets 
echt belangrijk is en je echt daarop te richten, in plaats 
van op alle borden tegelijk schaken.

4.3 Leermomenten
Ga na:
Ben jij een kip of een koe?

Zou je in sommige gevallen ook 

wel eens de ander willen zijn?

Wat zou je dat kunnen brengen?

Zit er bij jou ruis op de lijn?
Ga na een gesprek eens na: Heb ik 

geluisterd met bewuste aandacht? 

Waar ging mijn aandacht naartoe? 

Bedenk dat dit factoren zijn die 

van invloed kunnen zijn op het 

contact dat je met iemand hebt.
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BEST PRACTICES

Calimero: zijn zij groot en ben ik klein?
Toen ik begon met werken struggelde ik met het zien 
en vinden van mijn toegevoegde waarde. Met diploma’s 
van brede studies op zak wist ik van alles een beetje, 
maar daarmee voor mijn gevoel van heel veel ook nét 
niets. Het meeste wat ik deed of zei was naar mijn idee 
‘boerenverstand’. Dat kon een ander toch ook verzinnen? 
Wanneer mij in gesprekken werd gevraagd: ‘wat is jouw 
blik daarop vanuit jouw expertise?’, gaf ik dan ook vaak 
aan dat volgens mijn ‘boerenverstand’ dit en dat logisch 
leek. 

Meerdere keren kreeg ik terug: ‘je moet jezelf niet te 
klein maken’. En dit zette mij aan het denken. Heb ik 
zelf niet door dat ik veel van wat ik geleerd heb zie als 
‘boerenverstand’? Maar ook; maak ik mijzelf klein of 
maken anderen zichzelf soms juist te groot? 

Mijn les: het is denk ik een beetje van beide… door te 
experimenteren met praten vanuit mijn expertrol versus 
mijn boerenverstand heb ik geleerd dat het mijzelf en 
anderen in sommige gevallen helpt om vanuit deze 
expertise te praten. Dan mag ik mijzelf best een beetje 
‘groter’ maken. Anderzijds blijf ik mijn nuchtere zelf 
met mijn ‘boerenverstand’ die weet dat datgene dat ik 
bedenk, ook door een ander bedacht zou kunnen worden 
vanuit een andere hoek. Hierin met beide voeten op de 
grond blijven staan brengt me ook veel, zonder dat ik me 
daardoor Calimero voel. En dat is volgens mij waar het om 
gaat. 

Hoe groot of klein 
voel jij je in je rol?
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INSPIRATIE

5. Inspiratie

Testen

Belbin rollen

DISC/MDI

Managementdrives

Realdrives

Podcasts

De schoenveterclub

Stroomop – voor veilig opgroeien  
bestaat geen recept

Artikelen en stukken met betrekking 
tot persoonlijke en professionele 
ontwikkeling

Paul Verhaeghe, hoogleraar psychologie: 
‘We kweken psychiatrische patiënten bij 
de vleet’

Houding en gedrag volgens 
kwaliteitscriteria gezinshuizen

Luisteren zonder oordelen

Boeken voor persoonlijke en 
professionele ontwikkeling

Tem de krokodil

De Keuze

In mijn hart… uit mijn handen

De onbevreesde organisatie

De Jeugdzorgprofessional

Geweldloze communicatie

Hoe bedoelt u?
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https://www.123test.nl/groepsrollentest
https://www.123test.nl/disc-test/
https://www.managementdrives.com
https://realdrives.com/nl/index.html
https://soundcloud.com/user-708808184/noa-van-hagen-aflevering-3-schoenveterclub?ref=whatsapp&p=i&c=0
https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/berichten/podcasts/stroomop-podcast-voor-steeds-betere-jeugdhulp-nr-2-voor-veilig-opgroeien-bestaat-geen-recept/
https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/berichten/podcasts/stroomop-podcast-voor-steeds-betere-jeugdhulp-nr-2-voor-veilig-opgroeien-bestaat-geen-recept/
https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/paul-verhaeghe-hoogleraar-psychologie-we-kweken-psychiatrische-patienten-bij-de-vleet/article-longread-1536455.html?cookie_check=1603995311
https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/paul-verhaeghe-hoogleraar-psychologie-we-kweken-psychiatrische-patienten-bij-de-vleet/article-longread-1536455.html?cookie_check=1603995311
https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/paul-verhaeghe-hoogleraar-psychologie-we-kweken-psychiatrische-patienten-bij-de-vleet/article-longread-1536455.html?cookie_check=1603995311
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Kwaliteitscriteria-Gezinshuizen.pdf
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Kwaliteitscriteria-Gezinshuizen.pdf
https://www.hsleiden.nl/residentiele-jeugdzorg/opinie/luisteren-zonder-oordelen
https://www.bol.com/nl/p/tem-de-krokodil/9200000107966754
https://www.bol.com/nl/f/de-keuze/9200000075854529/?Referrer=ADVNLGOO002008J-F7CQGFIURUYLW-312194578747&gclsrc=aw.ds&ds_rl=1263476&Referrer=ADVNLGOO002008J-F7CQGFIURUYLW-312194578747&gclid=CjwKCAiAl4WABhAJEiwATUnEF8_rb5RSzIzO8lwxupEK_n933D7g6jhiAx1edaD9sHOAoWrUsOfOjRoCZYUQAvD_BwE
https://cce.nl/publicatie/verschenen-boek-mijn-hart-uit-mijn-handen
https://www.managementboek.nl/boek/9789047013280/de-onbevreesde-organisatie-amy-edmondson
https://www.managementboek.nl/boek/9789081403290/de-jeugdzorgprofessional-peter-vonk
https://www.bol.com/nl/f/geweldloze-communicatie/35871407/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-312194578732&gclsrc=aw.ds&ds_rl=1263476&Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-312194578732&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB3rZxZqSp75LJ5D3P3nE-ilCregCzq1ti3ptChEnEDKbivugvm2dShoCF7EQAvD_BwE
https://www.bol.com/nl/p/hoe-bedoelt-u/1001004010380928/?bltgh=g6g8NUhkPFQEOqqzyFpDig.1_4.5.ProductTitle
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