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DOEL 

Praktische, richtlijn-overstijgende tools, 

gebaseerd op

• JGZ richtlijnen

• Literatuur: gespreksmodellen in de JGZ

• Behoeften en wensen van gebruikers                          

(JGZ professionals, ouders en jongeren) 

Gespreksvoering in de JGZ

om de  

gespreksvoering te 

verbeteren



HOE?

Analyse van 13 JGZ richtlijnen

Literatuursearch naar gespreksmodellen in de JGZ

Behoeftepeilingen onder JGZ professionals (n=165), 

ouders (n=302) en jongeren (n=259)

Denksessies met diverse groepen, concept tools 

voorgelegd  
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ERVARINGEN OUDERS  

Gespreksvoering in de JGZ

Positief:

• Duidelijk en professioneel

• Prima, goed gesprek

• Altijd nuttige tips

• Aardige verpleegkundige

• Eindelijk aandacht voor meer dan alleen cito lijntjes

Negatief:

• Betweterig, betuttelend

• Snel als ‘fout’ bestempeld

• Kort, summier

• Geen meerwaarde

• Oppervlakkig

• Meer gericht op wat het CB zelf wil onderzoeken

Wat vinden ouders lastige onderwerpen?

• Onzekerheid/stress over de opvoeding/verzorging

• ‘Dat ik het soms zwaar heb. Ben ik bang dat dat gelijk 

geregistreerd wordt’

• ‘Je doet het nooit goed, en dat weet je allang’

• Relatieproblemen

• Psychische gezondheid
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Positief:

• Wel oké, wel goed, wel normaal eigenlijk, 

• Handig om te weten

• Dubbel gevoel: ‘wel fijn, maar ook weer niet’

• ‘Tips gekregen die nu nog nuttig zijn’

Negatief: 

• Ongemakkelijk, onnodig 

• Te persoonlijk / privé

• Lengte en gewicht zorgen voor onzekerheid

• Meten voor de klas

• Lastig om tijdens de lessen eruit te moeten gaan

• De vragenlijsten worden niet serieus ingevuld 

Wat vinden jongeren lastig? 

• “Als een professional tegen je praat alsof je een 

goudvis met een beperking bent” 

• Als problemen kleiner gemaakt worden

• Misbruik, depressie, iets persoonlijks

• Als ouders erbij betrokken worden

• Geen aansluiting (klik, man, bekende, houding, 

taalgebruik)

• Gespreksverloop (alles opschrijven, doorheen 

praten, ongevraagd advies, teveel medelijden)

ERVARINGEN JONGEREN 



ERVARINGEN JGZ PROFESSIONALS
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• Men voelt zich redelijk vaardig, vaardiger dan 

collega’s!  

• Ouders motiveren blijft lastig

• Richtlijnen ervaart men niet als ondersteunend voor 

gesprekken, die raadpleeg je voor de inhoud.

• Richtlijnen zijn sturend, dit staat haaks op vraaggericht 

werken

• Gespreksvaardigheden haalt men vooral uit 

praktijkervaring (39%) en trainingen na de opleiding 

(36%)

Welke factoren belemmeren het gesprek? 

Tijdgebrek

Ontbreken vertrouwensband/ onduidelijke 

verwachtingen bij ouders

Ouders die teleurgesteld zijn in de hulpverlening

Ouders die niet op 1 lijn zitten/ relatieproblemen

LVB problemen, psychiatrische problemen bij 

ouders

Culturele verschillen

Onrustige sfeer/ ouders die afgeleid zijn door 

kinderen in de spreekkamer: ‘jonge kinderen die 

de tent afbreken’



UITKOMSTEN  

• Alle uitkomsten uit de JGZ richtlijnen, literatuur searches en de 

behoeftepeilingen gerangschikt in een tabel

• 25 kernvaardigheden voor gespreksvoering 

• Vier aandachtsgebieden/ thema’s 

1. Professioneel handelen

2. Versterken van de relatie

3. Versterken eigen kracht

4. Coachende rol
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3 PRAKTISCHE 

TOOLS

➢Bureaukaart

➢Kaartenset met 100 losse kaarten

➢ Informatie document
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https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/pm0437-bureaukaart-voor-gespreksvoering
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/pm0438-kaartenset-voor-gespreksvoering
https://www.captise.nl/Portals/1/Downloads/TNO-2020-gespreksvoering.pdf?ver=2020-03-05-112239-157
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Bureaukaart



KAARTENSET 
Een set van 100 kaartjes verdeeld over: 

Vier (inhoudelijke) aandachtsgebieden, aangegeven met symbolen

1. Professioneel handelen

2. Versterken van de relatie

3. Versterken eigen kracht

4. Coachende rol

Daarnaast zijn er vier ‘type’ kaartjes:

Acties

Kennis

Adviezen

Reflectie
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INFORMATIE DOCUMENT

25 kernvaardigheden gebaseerd op de richtlijnen, 

literatuur en de behoeftepeilingen

Korte beschrijving van de belangrijkste 

gespreksmodellen: 

Motiverende gespreksvoering 

Oplossingsgericht werken

overeenkomsten en verschillen

Aanbevelingen voor JGZ professionals 
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AANBEVELINGEN
1. Neem kennis van de 25 kernvaardigheden en twee gespreksmodellen

2. Verdiep je daarbij in de vier aandachtsgebieden voor gespreksvoering: 

• Professioneel handelen:

• Versterken van de relatie

• Versterken eigen kracht

• Coachende rol

3. Selecteer voor jezelf het type ‘aanbeveling’ per aandachtsgebied dat het beste bij je past

4. Gebruik de gesprekstools (bureaukaart en kaartenset) op verschillende momenten voor, tijdens of na 

gesprekken in de praktijk. 

5. Gebruik de gesprekskaarten voor trainingsdoeleinden en intervisie
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