
Motivatie en betrokkenheid, do’s en don’t’s 
 

Motivatie en betrokkenheid “Do’s”: 
• Wees oprecht en blijf jezelf . 
• Vertel dingen over jezelf of gebruik humor, mits dit bij je past. 
• Neem de tijd om persoonlijke dingen te weten te komen en kom meer te weten 

over de interesses van het gezin (bijv. verzamelingen, in de tuin werken, 
restaureren van oude auto’s, etc.). 

• Gebruik hun taalgebruik en werk van daaruit. 
• Hou de belangrijkste punten van motivatie en betrokkenheid in gedachten: 

volharding, creativiteit, verantwoordelijkheid van de therapeut en investering.  
• Bekrachtig het gezin door hen te beschouwen als deskundigen van het gedrag van 

hun kind. 
• Benadruk de sterke kanten van ouders en focus op de mogelijkheden van ouders 

om hun kind te helpen. 
• Bewerkstellig al in de beginfase van de therapie een relatie gebaseerd op 

samenwerking, want dit zal later in de therapie de mogelijkheden tot verandering 
vergemakkelijken.   

• Geef de motivatie en betrokkenheid met alle sleutelfiguren voorrang vanaf het 
begin van de behandeling.  

• Vraag het gezin wat zij veranderd zouden willen zien in de therapie en ontwikkel 
werkbare definities van gedragingen/problemen die zij opgelost zouden willen 
zien.  

 
Motivatie en betrokkenheid “Don’t’s”: 

• Vergeet de basis vaardigheden van een therapeut niet: actief luisteren, 
samenvatten, empathie.  

• Gebruik geen technische taal. 
• Creëer geen hiërarchische relatie. 
• Ga niet mee met vooroordelen over het gezin gebaseerd op wat je hebt gelezen of 

gehoord van verwijzers.  
• Zie praktische problemen niet over het hoofd (bijv. lange werkdagen, gebrek aan 

vervoer van kinderopvang etc.) die kunnen zorgen voor barrières in de 
betrokkenheid.  

• Leg de schuld van gebrek aan motivatie en betrokkenheid niet bij het gezin of 
andere systemen. Het is de taak van de therapeut om creatieve oplossingen te 
vinden om de betrokkenheid met het gezin te verbeteren.  

• Druk je agendapunten of doelen er niet willens of wetens door bij het gezin.  
• Zie therapeutische factoren die van invloed zijn op de betrokkenheid niet over het 

hoofd:   
1) Opvattingen/waardeoordelen die in conflict zijn met het gezin of sleutelfiguren; 
2) Focusen op de negatieve dingen en hoe het gezin moet veranderen; 
3) Te hard je best doen (hulpzaam zijn, goedkeuring van supervisor krijgen, je  
   eigen geschiktheid bewijzen, aardig gevonden worden door de cliënt).  

 
**NB. Dit zijn slechts enkele richtlijnen. Dit is bedoeld als uitputtende lijst. ** 


