
Aanpak van problemen, een ingevuld voorbeeld 
 

Dit plan is gemaakt met een jongere die het moeilijk vond sociale contacten aan te gaan en te 
onderhouden. Het is op maat gemaakt en hier opgenomen om op ideeën te komen, niet om te 
kopiëren.  

 
Stap 1. Wat is het probleem? Of Wat vind je moeilijk? 
1. Ik heb moeite met het contact leggen met vrienden als ik al een hele tijd geen contact heb  
    gehad. Het probleem is dat Jort al een tijd geen contact meer heeft opgenomen.  
2. Ik houd niet van bellen. Ik zie het gezicht van andere mensen dan niet. Bovendien zou een  
    voorstel voor een afspraak uit de lucht komen vallen als er geen andere aanleiding is dan het  
    telefoontje zelf.  
 
Stap 2. Hoe komt dit? Wat zijn de redenen? Wat zijn de belangrijkste punten die we  
             aanpakken? 
Met Dirk hebben we een fit-cirkel over waarom Jort geen contact meer heeft opgenomen gemaakt. 
Hieronder staan de drivers. Toen we ze allemaal hadden, hebben we steeds gekeken of het logisch 
was dat een driver de reden was dat Jort geen contact meer gezocht had. Schuin gedrukt staat de 
evaluatie ervan eronder: hoe waarschijnlijk is het? 
 

a. Ik denk dat hij me niet meer leuk vindt. 
- Ik heb mijn gedrag niet negatief veranderd (in tegendeel zelfs). 
- We hebben geen ruzie gehad.  
- Ik niets gedaan om hem boos te maken.  
Conclusie: dit is niet waarschijnlijk.  

 
b. Het was puur toeval.  

Zou kunnen.  
 

c. Jort is druk met andere dingen.  
- Jort heeft veel vrienden. 
- Jort is lid van verschillende clubs. 
- Jort heeft gitaarles.  
Conclusie: dit is heel waarschijnlijk.  
 

d. Jort denkt: “Vriendschap moet van twee kanten komen. Ik ga niet de hele tijd bellen als Dirk 
zelf geen contact opneemt.” 
Zou kunnen. 
 

e. Jort heeft huisarrest. 
Onwaarschijnlijk.  
 

f. Jort heeft een baantje gevonden en heeft daarom weinig tijd over.  
Dirk’s ouders hebben hem gezien in de supermarkt en Dirk weet dat Jort wel aan het zoeken 
was naar een baantje. Conclusie: zou kunnen.  
 

g. Jort heeft een vriendin en heeft daarom weinig tijd over.  
Dit is waar. Conclusie: heel waarschijnlijk.  
 

h. Jort is veel bij zijn vader geweest en die woont niet in de stad.  
Zou kunnen.  
 

i. Het is een drukke periode in het jaar (het was december toen we dit deden). 
Klopt, maar het is een maand geleden dat we elkaar voor het laatst zagen. Bovendien is het 
ook weer niet zo druk. Conclusie: Niet waarschijnlijk.  

 
Alles bij elkaar genomen kwam Dirk (met onze hulp) tot de volgende conclusie: ik moet niet bang zijn 
om hem te bellen, want het feit dat Jort geen contact met mij opneemt, heeft waarschijnlijk niets met 
mij te maken.  
 



Stap 3. Ga brainstormen over mogelijke oplossingen. En: 
Stap 4. Evalueer alle oplossingen: wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen?  
 
Een mooie conclusie, maar Dirk’s andere probleem is dat hij een hekel heeft aan bellen. Daarom 
gingen we brainstormen welke andere mogelijkheden hij nog had om contact te leggen. Vervolgens 
gingen we voor- en nadelen weer tegen elkaar afwegen.  
 

Manier om contact te leggen Voordeel Nadeel 

1. Naar hem toe gaan (thuis of 
op zijn baantje). 

- je ziet hem en zijn reactie 
- er is echt contact 
- je bent er zeker van dat hij je   
  boodschap gehoord heeft 
- je kunt direct een  
  vervolgafspraak maken 

- een negatieve reactie zal meer   
  pijn doen, want het is “live” 
- het kan zijn dat hij niet thuis is 

2. Een mailtje of MSN-bericht  
    sturen.  

- e-mail: een negatieve reactie    
  zal minder pijn doen, want ik   
  krijg die dan indirect 
- het is snel 
- MSN: het is heel  
  casual/natuurlijk 

- e-mail is uit de mode! 
- je weet niet of hij de 
boodschap gehad heeft 
- MSN: ik ben afhankelijk van  
  hem om op MSN te komen 

3. Een sms-je sturen - het is snel 
- het is to-the-point 
- het is gemakkelijk, een  
  gemakkelijke “intro” 

- ik weet niet of hij zijn sms-je  
  snel leest 
- het kost geld 

4. een kaartje sturen - het past bij het (kerst-) seizoen 
- veel mensen vinden het leuk 
om een kaartje te krijgen 

- ik vind het kinderachtig 
- het is meer werk 
- het kost geld 

5. mijn ouders hem of zijn 
ouders laten bellen  

- gemakkelijk voor mij 
- gemakkelijk om een vervolg te  
  regelen  

- ik kom dan wanhopig over en  
  dat wil ik niet (ik hoef geen  
  liefdadigheid) 
- ik kan het zelf! 

6. Rooksignalen Niet serieus overwogen. 

7. Jort bezoeken terwijl hij aan  
    het trainen is.  

- het is leuk als iemand 
interesse toont in wat je doet 

- er zijn teveel andere mensen 
bij 

 
Stap 5. Kies een van de gevonden oplossingen en kies een “plan B”. Spreek af wanneer je kijkt 
of het plan gelukt is.  
 

1. Ik zal MSN vaker open zetten en ik wacht totdat hij ook online is. Als hij niet online komt, zal ik 
hem een “MSN-mailtje” sturen, waarin ik vraag of hij zin heeft om samen vuurwerk af te 
steken.  

2. Als ik op Tweede Kerstdag nog geen reactie heb, zal ik hem een sms-je sturen met dezelfde 
vraag. Ik weet vrijwel zeker dat hij zijn telefoon dagelijks “leest”.  

 
Stap 6. Voer de oplossing uit.  
Stap 7. Bekijk op de afgesproken tijd of het plan gewerkt heeft. Heb je het plan goed uitgevoerd 
en heb je toch geen resultaat? ���� plan B. 
 
In Dirk’s geval was deze stap niet nodig. Op het moment dat we een punt zetten en het erover eens 
waren dat dit een goed plan was, ging de deurbel. Jort was daar en sindsdien heeft Dirk frequent 
contact met hem. Het is wel goed om dit plan erbij te pakken als hij eens in een vergelijkbare situatie 
komt.  
 
 




