
Professionele moed

Bouwen aan relatie met gezinnen in een kwetsbare situatie



Wie zijn wij?

Elroy van Dam & Hanne Peerenboom



Programma

� Introductie thema bejegening, bouwen aan relatie
� 2 situaties uit de praktijk

� Inzichten uit de werkplaats

� Onze conclusie

� Hoe hiermee om te gaan?

� Ruimte voor uitwisseling van ervaringen



Welke hulpverlener past bij jou?

Elroy vertelt over zijn ervaring met hulpverlener M en B



Welke hulpverlener past bij Elroy?

Elroy licht toe wat de reden is voor zijn duidelijke voorkeur



Inzichten uit de werkplaats SAMEN

� Complexiteit is de realiteit

� Uitdaging is hoe daarmee om te gaan

� Versimpelen is niet de oplossing

Conclusie



Onze boodschap:
Begin met hetgeen je zelf kunt beïnvloeden

� Wees je bewust van je eigen gevoel

� Wees jezelf bewust van je aannames

� Wees je bewust van wie jij bent als mens 

� Wees je bewust van hoe je gevormd bent

� Wees je bewust van je eigen waarden en normen



Benut al jouw kennis, talent en ervaring

� Gesprekstechnieken
� Wees nieuwsgierig naar de ander, open houding, respect (OMA - OEN)

� Stel vragen, neem niet zomaar iets aan (ANNA – NIVEA)

� Luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD)

� Je eigen gedachten: positieve verwachtingen (Pygmalion effect)

� Denk in kwaliteiten, versterk wat wel lukt (DIK)

� Wees creatief en sluit aan bij de ander (voorbeeld Elroy)

� Gebruik je eigen ervaringen om de ander op te bouwen



Wie heeft ervaring met …. ??

� Creatieve manieren waarop je kunt aansluiten bij de ander

� Het delen van persoonlijke ervaringen met een ouder of kind

� Bewust inzetten van persoonlijke talenten of positieve verwachtingen?



Wat heb je daarvoor nodig?

� Ruimte en veiligheid om jezelf te laten zien, je eigen kwetsbaarheid

� Tijd voor reflectie en supervisie om jezelf en je eigen ervaringen bewust(er) te kunnen 
benutten in relatie met de ander

� Ruimte om de dingen anders te doen en te leren van ‘fouten’

� Nog meer?

Het begint bij besef en erkenning dat dit gaat werken!



Wie moet dus eigenlijk moed tonen?

� De professional?

� De beleidsmaker?

� De bestuurder?

� De opleider?

Of allemaal?

om deze verandering in gang te zetten, te versnellen of structureel in te bedden


