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VROEGTIJDIG ONDERKENNEN

SAMEN BOUWEN AAN VERTROUWEN

WOENSDAG 20 JANUARI 2021
Workshopronde 1 start om: 14.45  en duurt tot 15.45
Workshopronde 2 start om: 16.00  en duurt tot 17.00

BOUWEN AAN VERTROUWEN
IN MOEIZAME GESPREKKEN

Door: Annelies de Hoop



Moeizame gesprekken,
waar denk je aan?

Ouder klaagt
Ouder dreigt
Klem tussen gescheiden ouders
Ouder vertelt niet alles/ verdraait info
Ouder mijdt zorg
Een collega geeft onhaalbare tips



Praten over problemen lokt uit om te zoeken 
naar oorzaken of waar de schuld ligt

Ben Furman

wat ligt er onder? 



We denken elkaar te begrijpen? 



Wat  ligt eronder?

vluchten- vechten

bevriezen

Je raam geeft 
goed zicht en je 

kunt goed 
nadenken

alarm

alarm



Wat kan er helpen?
Wat kunnen we doen?



Herkaderen of omdenken

Herformuleren

1. een positieve kant zoeken in wat jij als problematisch ervaart,

2. zodat de ander ruimte krijgt voor gedragsverandering,

3. zonder gezichtsverlies te leiden,

Zodat er een basis ontstaat voor vertrouwen en begrip 



bijvoorbeeld

Problematisch gedrag Herkadering

Vermijdend

Klagerig

Boos

Ongeduldig

Overbezorgd 





Op zoek naar gezamenlijkheid en de bedoeling



moeder

leerkrachtgedrag

gevoel

Wat 
helpt



Steunfiguren?



Verbindend gezag

Gericht op relatie en verbinden

Duidelijk over grenzen en afspraken

Vastberaden 

Gedeelde zorg tussen leerling- ouder- leerkracht

‘Controle over jezelf is haalbaar, controle over de ander is een illusie’

‘Het gaat om volhouden en niet om winnen’

‘Ik hoef het niet alleen te kunnen, ik streef naar samenwerking’

Gezag krijg je door contact te maken met de ander, aan te sluiten en duidelijk te 
zijn over grenzen en verwachtingen en dit op een rustige manier volhouden.

Eerst connectie, 
dan correctie



‘Bewaak je je grens of bewaak je je angst?’

Persoon relatie gebaren; ‘ik zie jou’, los van je gedrag

Gedrag benoemen van wat de ander goed doet

• Duidelijk communiceren; geen drang of dwang maar duidelijke 
grenzen stellen en waakzame zorg; korte lijntjes. 

• Gezag uitstralen is iets anders dan de macht nemen.

Voorbeeld schreeuwende ouder in de gang

Voorbeeld zorgmijdende ouder die steeds afspraken afzegt



Psychologische basisbehoeften van beide partijen

• Wederzijds vertrouwen (relatie)

• Wat heeft ieder aan helpende kennis en vaardigheden (competentie)

• Hoe kan ieder zijn eigen rol nemen (autonomie)

Bron: Stevens, Deci & Ryan



Workshop 
opbrengst:

• Welke inzichten
neem je mee uit
deze workshop?

• Welke sleutel(s) 
heb jij ontdekt?


