
Opdrachten in groepen 
 
 
Aanvang: 09:00 uur 
Einde:       11:30 uur 
 
 
 
Opdracht 1: geef elkaar positieve feedback. 
Doel: deelnemers ervaren positieve feedback; leren positieve feedback te geven. 
Ga nu in 2 tallen bij elkaar zitten. 
Geef beide een voorbeeld van recent succes en geef aan wat jij hebt gedaan waardoor het een 
succes werd. 
Geef elkaar complimenten op het gedrag wat heeft bijgedragen aan het succes. 
Nabespreken: wat was het effect van deze oefening, wat was nuttig voor jou? 
 
 
 
Oplossingsgerichte vragen. 
Neem de oplossingsgerichte vragen door ter voorbereiding op de casus, deze kun je onder aan 
dit document vinden.  
 
 
 
Opdracht 2: 
Lees de casus 
Stel een groep van 3 studenten samen 
1 student speelt rol van moeder (moeder krijgt aanvullend script) 
1 student speelt rol van stagiaire (maak gebruik van de oplossingsgerichte vragen 1 t/m 5) 
1 student observeert (noteer tips en tops en eventuele vragen of opmerkingen) 
 
Casus:   
Je bent stagiaire geworden bij een vrouw van 28 jaar. Ze is moeder van 2 kinderen één van 1 en 
één van 3 jaar oud. Je hebt van te voren gehoord dat ze een auto-ongeluk heeft gehad, daarna 
heeft ze veel lichamelijke problemen gehad.  Ze heeft nog steeds regelmatig pijnklachten. Ze 
heeft in de periode na het herstel een zware depressie gekregen. Daarvoor wordt ze behandeld 
bij Altrecht. 
De zorgen voor haar 2 kinderen vallen haar zwaar. Haar vriend werkt fulltime en doet alles wat 
hij kan. Oma komt vaak ondersteunen, nu kom jij daar ook om een woensdagmiddag op je te 
nemen. Ze kan steeds meer zelf en heeft daar een steuntje in haar rug voor nodig. 
Omdat het goed is dat ze weer wat meer gaat doen heeft ze een maatje bij Handjehelpen 
gevraagd. Je bent er nu zo’n 5 keer geweest. Tussendoor heeft ze een paar keer afgebeld omdat 
ze het niet kon opbrengen dat je kwam. Elke keer als je komt, is ze blij je te zien. De twee uur die 
jullie samen doorbrengen vertelt ze heel veel over alle nare dingen die ze heeft meegemaakt. 
Als je voorstelt iets samen te gaan doen wil ze dat niet,  ze ziet er tegenop.   
 
 
 



Opdracht 3: 
Lees de casus 
 
CIB is ouder. 
Studenten stellen om de beurt een vraag aan de ouder. 
Studenten noteren tips en tops 
 
Casus:   
Je bent stagiaire bij een gezin van Turkse afkomst. Vader praat redelijk goed Nederlands. 
Moeder praat ook goed Nederlands. Ze hebben twee kleine kinderen van 6 en 4 jaar.  Het 
zoontje van 6 heeft een ontwikkelingsachterstand  en praat nauwelijks.  Moeder van het gezin 
heeft een jaar geleden psychische klachten gekregen.  Ze hield op met haar kinderen opvoeden, 
ze werd snel boos, ze ging de kinderen slaan. Ze is onder behandeling bij een psychiater. Vader 
heeft het hele huishouden overgenomen en de zorg van de kinderen ( hij heeft geen baan). Jij 
komt als vrijwilligster in het gezin om een middag per week met de kinderen te spelen.  De 
kinderen zijn makkelijk en lief, en je hebt het de eerste weken erg naar je zin.  Je gaat met de 
kinderen naar de speeltuin en je speelt bij slecht weer wat in huis. Gaande weg merk je dat de 
vader heel veel tegen je aan praat. Hij vertelt hoe hij zijn vrouw mist zoals ze vroeger was….. 
 
Oefenen dat je een gesprek met vader of moeder voert. 
 
 
Nabespreking workshop en oefenen. 
 
Deel ervaringen. 
Wat helpt nu? 
Wat neem je mee naar stage en praktijk? 
Waar ligt je behoefte voor een volgende bijeenkomst? 
Maak een terugkoppeling naar je doel voor vandaag. 
Blijf oefenen!  
 
Veel succes. 
Edwin Nieman 
edwin.nieman@hu.nl 
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De 7 stappen van oplossingsgericht werken. 
  
 
Uitleggen hoe je werkt  
Probleembeschrijving: vraag naar perceptie van burger, respecteer de taal van de burger, hoe 
beïnvloedt de burger het probleem, wat heeft de burger reeds geprobeerd, wat is het 
belangrijkste voor de burger om als eerste aan te werken. 
Werken met burgers aan wat zij zouden willen; typen relaties. 
 
 
1 Verhelderen van de veranderbehoefte 
Waar heb je last van?  
Hoe heb je er last van?  
Wat wil je veranderen? 
Waar wil je het over hebben? 
 
 
2 Definiëren van de gewenste toestand (wensen/wondervraag) 
Welke concrete positieve resultaten wil je bereiken? 
Wat zou je anders willen?  
Wat wil je bereiken?  
Waar wil je naar toe werken? 
 
 
3 Vaststellen van het platform (uitzonderingen; voortbouwen op kracht en succes van burgers) 
Wat gaat al goed?  
Wat is er al bereikt?  
Hoe is dat gelukt?  
Wat was het effect? 
Hoe is de huidige situatie?  
Wat heb je al gedaan?  
 
 
4 Analyseren van eerder succes  
Wanneer ging het al beter?  
Hoe is dat bruikbaar? 
 
 
5 Eén stapje vooruit zetten(doelen/schaalvragen) 
Wat is het volgende stapje vooruit van hier? 
 Welke mogelijkheden heb je?  
 
Latere sessies: stap 6 en stap 7. 
 
 
 
 
 



6 Vooruitgang monitoren  
Wat gaat er beter?  
Wat is er bereikt?  
Hoe helpt dat?  
Wat heeft goed gewerkt? 
Nu dit al is bereikt, wat is dan het volgende stapje dat je wilt/kunt zetten?  
Welke acties wil je ondernemen?  
Wanneer wil je een actie uitvoeren? 
Hoe zou je weten dat het probleem is opgelost?  
Hoe zou je dat merken?  
Wat zou je dan anders doen?  
Wat nog meer?  
 
 
7 Vaststellen van de verdere veranderbehoefte 
Voldoende bereikt of verder veranderen?  
Welke mogelijkheden kies je? 
Wat ga je doen?  
Wanneer ga je dit uitvoeren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


