
Taalgebruik dat helpt om motivatie en 
betrokkenheid te creëren 

 
Behulpzame talige vaardigheden 

 
Taal is een krachtig instrument en kan gebruikt worden om oplossingen te 
bewerkstelligen met cliënten. In het bijzonder zijn de volgende woorden en 
zinsneden bruikbaar.  
 
Stel nou dat, (pauze)…. 
Dit is een goede manier om cliënten te helpen om te beginnen met het zich 
voorstellen van een alternatieve toekomst voor een problematische situatie 
zonder te beloven dat hun voorkeurstoekomst ook echt werkelijkheid zal worden. 
Omdat het cliënten nogal wat moeite kost om interfererende, probleemgestuurde 
gedachten te negeren, is het goed om pauzes te gebruiken om cliënten te helpen 
bij de omschakeling naar het denken over alternatieven voor de problemen.  
 
Voorbeeld: “Stel nou dat je dochter je respectvol benaderde, (pauze) … wat zou 
zij dan merken aan hoe jij anders met haar doet?”  
 
In plaats van  
Het is vrij normaal dat cliënten niet weten wat ze willen als ze een therapeut voor 
het eerst ontmoeten. Het proces om hier achter te komen, begint meestal met 
het praten over wat ze niet willen. Bereid je daarom voor om cliënten te helpen 
een gewenste situatie te definiëren vanuit wat ze problematisch vinden. De 
woorden “in plaats van” is heel behulpzaam.  
 
Voorbeeld: “Wat zou je doen in plaats van ‘schreeuwen tegen de kinderen’?” 
 
“Wanneer”, niet “als” 
“Wanneer” bevordert een focus op de toekomst en creëert meer hoop dat een 
ander leven ook werkelijkheid kan worden. “Als” heeft ook de focus op de 
toekomst, maar introduceert meer twijfel.  
 
Voorbeeld: “Wanneer je naar hem lacht en op een normale toon met hem praat, 
wat zal er dan anders zijn in en om je huis?” 
 
“Wat zorgde ervoor dat…” 
Deze vraag is minder confronterend dan “waarom” en vraagt: “Wat waren je 
gedachten toen …”.  
 
Voorbeeld: “Wat zorgde ervoor dat je besloot hem te laten gaan ondanks dat je 
hem huisarrest had gegeven?” 
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Gebruik maken van stilte en antwoorden op “Ik weet het niet”.  
Als cliënten een vraag gesteld wordt die moeilijk is en nadenken vergt, vallen ze 
vaak stil, of zeggen ze: “Ik weet het niet.” Als dit gebeurt, is het volgende 
aanbevolen:  

• Ga achterover zitten, kijk verwachtingsvol naar de cliënt en wacht op een 
antwoord.  

• Zeg: “Ik stel je pittige vragen.” en wacht nog wat langer.  

• Zeg: “Stel dat je het antwoord wel weet?” of “Als je zou moeten raden, wat 
zou je dan zeggen?” 

• Gebruik circulaire vragen (bijvoorbeeld: “Wat zou je vrouw zien waardoor 
ze weet dat je dit probleem niet langer hebt?”).  

• Bekijk de verwijsredenen opnieuw. Bekijk wie de “echte” cliënt is in deze 
zaak: de persoon die verandering wil. Ga dan door met vragen gericht op 
de “echte” cliënt (bijvoorbeeld: “Wat wil je anders zien als gevolg van de 
betrokkenheid van MST bij je familie?”).  

 
Vragen naar verschillen / dingen die anders zijn 
Cliënten veranderen wanneer zij ontdekken dat er iets anders is in hun leven. 
Deze verschillen geven hen ideeën over wat ze kunnen doen om nog meer 
verandering te creëren. Bereid je er daarom op voor het woord “verschil” of 
“anders” regelmatig in je vragen te gebruiken.  

 
Voorbeeld: “Welk verschil zal je aan je zoon opvallen dat je vertelt dat er een 
wonder is gebeurd en dat zijn drugsgebruik niet langer meer een probleem is?” 
“Hoe zul je weten dat het deze keer echt anders is?” “Welk verschil zou dat 
maken in je relatie met hem?”  

 
Experimenteel / aftastend taalgebruik 
Experimenteel of aftastend taalgebruik bouwt consensus; het nodigt uit en biedt 
ruimte voor de luisteraar om indrukken en ideeën over het onderwerp te delen.  

 
Voorbeeld: “Ik vraag me af wat er zou gebeuren als……….”. “Zou het kunnen dat 
………”. “Misschien…….”. “Is het mogelijk dat ……”.  

 
…dus… 
Een heel nuttig word om in te zetten om cliënten te onderbreken die “non-stop 
probleempraters” zijn die een sessie “controleren”, is het woord “dus”. Zodra 
cliënten enige tijd hebben gehad om hun moeilijkheden en reacties te uiten, 
gebruik dan “dus” in een samenvattende of empatische uitspraak en vervolg dan 
met oplossingsgerichte vragen. Het werken aan oplossingen is afhankelijk van 
een doelgerichte vraagstelling door de therapeut. Het gebruik van “dus” geeft 
een signaal aan de cliënt dat er een verandering van onderwerp aan komt. Het 
geeft de therapeut een werktuig om een gesprek om te buigen in een meer 
bruikbare richting.  
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Voorbeeld: “Je hebt dus een hoop meegemaakt, (pauze)…. . Wanneer de zaken 
starten te verbeteren, wat zal er dan anders zijn?” 

 
Wow!! 
Dit woord kan bewondering, nieuwsgierigheid, steun en aanmoediging van hun 
succesvolle oplossingen overbrengen op de cliënt. Met veranderingen in 
intonatie, de klemtoon op verschillende woorden en diverse non-verbale 
aanwijzingen kan een therapeut een boel overbrengen op een cliënt.  

 
Woorden of zinsneden om te vermijden 

 
* Waarom? 
   “Waarom” wordt vaak geïnterpreteerd als een beschuldiging of een  
   uitdagend woord dat impliceert dat de cliënt een fout gemaakt heeft. Het    
   moedigt vaak een defensieve houding bij de cliënt aan. Vraag niet: “Waarom  
   gaf je je zoon geld terwijl hij jou uitschold?” 
* Je wilt …. , nietwaar?  
   Zulke vragen reflecteren het referentiekader van de therapeut en  
   minimaliseren het belang van wat de cliënt wil. Vraag niet: “Je wilt een baan,   
   nietwaar?” 
* Ja, maar… 
   Als je merkt dat je deze zinsnede gebruikt, is dit een teken dat je op het punt   
   staat een discussie met je cliënt aan te gaan. Therapeuten kunnen vaak het  
   denken van een cliënt beïnvloeden, maar ze kunnen niet winnen in een  
   discussie. Als je merkt dat je dit zegt, is het een aanwijzing dat je iets anders  
   moet doen. Wen jezelf aan je hier vroegtijdig op te betrappen en experimenteer  
   met enkele andere zinsneden. Het zou een goed begin zijn om te vragen: “Wat  
   moet er anders zijn als gevolg van ons gesprek vandaag, zodat je vindt dat  
   onze tijd samen de moeite waard was?” Gebruik van een van de volgende  
   “inleidende opmerkingen” kan ook bruikbaar zijn.  

 
 
   Maak gebruik van wie, wat, wanneer, waar en hoe. Nogmaals, vermijd het  
   woord “waarom” vanwege de negatieve of vijandige toon die het in zich heeft.  
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“Inleidende opmerkingen” 

• Hoe zullen dingen anders zijn?  

• Wat zul je merken aan ……. 

• Misschien, ……. 

• Ik weet het niet zeker…, denk je dat… 

• Stel nou dat, … 

• Het lijkt erop dat … 

• Is het mogelijk dat … 

• Hoe wil je dat je leven anders is?  

• Wat zul je in plaats daarvan doen?  

• Hoe heb je dat gedaan?  

• Hoe ben je er achter gekomen hoe je dat moest doen?  

• Wat nog meer… 

• Wat merkte je … 

• Wat merkten je familieleden, vrienden… 

• Vertel me de reden dat… (in plaats van “waarom?”)… 

• Heb je gemerkt dat… 

• Wat zou er voor nodig zijn om… 

• Wat zou je veranderen … 

• …dus… 

• Hoe zul je weten dat… 

• Wat zegt je dat dingen beter gaan?  

• Wat gaat er beter?  

• Vertel me eens over … 

• Hoe kan ik behulpzaam zijn? 

• Wat zou behulpzaam zijn? 

• Wat heb je gehoord? 

• Is er nog iets? 

• Hoe weet je dat?  

• Wat is je bewijs? 
 
          
Aangepaste versie van: DeJong, P. & Berg, I. K. (2002). Learner’s workbook: Interviewing for 
solutions (2

nd
 Edition). US: Brooks/Cole. 



 5 

Vragen om te komen tot goed opgestelde doelen 
 

Deze vragen worden gesteld als de therapeut de perceptie van de cliënt wil 
verkennen over wat er anders zal zijn wanneer het wonder plaats vindt, of het 
wanneer het probleem is opgelost. Onthoud dat het ontwikkelen van goed 
opgestelde doelen hard werken is voor de cliënten. Ben geduldig en 
vasthoudend in het stellen van deze vragen.  
 
De wondervraag 
Stel dat er, als je vanavond ligt te slapen, een wonder gebeurt. Het wonder is dat 
het probleem dat me vandaag hier gebracht heeft opgelost is. Alleen weet jij dat 
niet, want je slaapt. Welk verschil zal je morgenvroeg opvallen waardoor je weet 
dat er een wonder is gebeurd? Wat zul je nog meer merken?  
 
Uitvergroten rond de karakteristieken van goed opgestelde doelen 
 
Klein 
Wow! Dat klinkt als een groot wonder. Wat is het eerste kleine ding dat je zou 
opmerken waardoor je weet dat de dingen anders zijn? Waardoor zou je nog 
meer weten dat de dingen beter gaan?  
 
Concreet, gericht op gedrag en specifiek 
Je zegt dat het wonder is dat je je beter zou voelen. Als jij je beter voelt, wat 
zouden anderen dan kunnen opmerken dat anders aan je is en waardoor ze 
weten dat jij je beter voelt? Wat zou je anders doen als je je beter voelt? Wat nog 
meer?  
 
Het begin van iets anders/beters 
Je zegt dat het wonder is dat je zoon elke avond op tijd thuis zal komen. Oké, 
wat zal er anders zijn in je leven op de eerste avond dat je zoon op tijd thuis 
komt? Wat nog meer?  
 
Aanwezigheid van iets anders/beters 
Je vertelt dat, als het wonder gebeurt, je minder ruzie zal maken met de 
kinderen. Wat zul je in plaats daarvan doen?  
 
Uitvergroten rond de percepties van mensen die belangrijk zijn voor de cliënt  
Als het wonder gebeurt, welke verschillen zullen je echtgenoot (kinderen, 
vrienden, collega’s, etc.) dan opmerken in en rond het huis? Welk verschil zal je 
echtgenoot opmerken aan jou? Wat zullen ze nog meer opmerken dat veranderd 
is?  
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Uitvergroten rond het relatiesysteem van de cliënt 
Wanneer je echtgenoot (kinderen, vrienden, collega’s etc.) opmerken dat …. (het 
verschil dat de cliënt noemt in de vorige vragen), wat zal hij dan anders doen? 
Wat nog meer? En als hij dat doet, wat zal jij dan doen? Hoe zullen de dingen 
anders zijn in en rond je huis?  
 
Tips 
 
Als je cliënt zegt: “Ik weet het niet.”, zeg dan:  

- Stel dat je het wel zou weten, wat zou je dan zeggen?  
- Stel dat ik het aan je man zou vragen, wat zou die dan zeggen?  

 
Als je cliënt worstelt met de vragen of zegt dat ze pittig zijn,  
Bevestig dit dan en zeg: “Ik stel je een paar lastige vragen; neem je tijd.” 
 
Als je cliënt niet met de wondervraag uit de voeten kan,  
Werk dan met vragen die geformuleerd zijn in de zin van “Als het probleem is 
opgelost, …”.  
 
Als je cliënt onrealistisch wordt (“Dan zou ik de loterij winnen!”), bevestig dit dan 
simpelweg door te zeggen: 
Dat zou mooi zijn hè.  
Als ze hierin blijven hangen, vraag dan:  
Wat denk je dat de kans is dat dat ook gaat gebeuren?  
Of, vraag: Waardoor weet je dat ….. kan gebeuren in je leven? 
 
Wanneer je cliënt je een concreet stuk van het wonderplaatje of mogelijke 
oplossing biedt (bijvoorbeeld: “Wanneer het wonder gebeurt, denk ik dat ik meer 
wandelingen zou maken.”),  
Ga dan een stap verder door te vragen: “Wat zou er voor jou anders zijn 
wanneer je meer wandelingen maakt?” 
Een onderdeel van het respecteren van de perceptie van de cliënt, is het 
respecteren van de woorden die hij/zij gebruikt om de percepties te beschrijven 
en om die te gebruiken in je vragen. De volgende vraag haakt in op de referentie 
van de cliënt naar het meer maken van wandelingen.  
Heel belangrijk: Als cliënten, ondanks je goede inzet, niet met de wondervraag 
uit de voeten kunnen of niet kunnen beschrijven hoe de dingen anders zullen zijn 
als het probleem het probleem is opgelost, vraag dan: “Hoe weet je dat dit 
probleem opgelost kan worden?” 
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Het formuleren van doelen in latere sessies 
 
Werk vanuit de schaalvraag over vooruitgang: 

Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor waar je stond toen we 
samen begonnen te werken, en 10 betekent dat het probleem is opgelost 
(of het wonder gebeurt), waar sta je vandaag?  
Oké, dus je staat op een 5. Wat gebeurt er in je leven dat je duidelijk 
maakt dat je op die 5 staat?  
Dus, als je een stukje opschuift, bijvoorbeeld naar een 6, wat zal er dan 
anders zijn in je leven dat je vertelt dat je op een 6 staat? Wat nog meer? 
Wat zal er anders zijn als je naar een 7 gaat?  

 
Versterk daarna, net zoals je zou doen bij de wondervraag, bijvoorbeeld rond 
belangrijke anderen (bijvoorbeeld: “Als je naar een zes klimt, wat zal je familie 
dan opmerken waardoor ze weten dat jouw opvoedvaardigheden verbeterd 
zijn?”).  
 
 
           
Aangepaste versie van: DeJong, P. & Berg, I. K. (2002). Learner’s workbook: Interviewing for 
solutions (2

nd
 Edition). US: Brooks/Cole. 
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Protocol voor het interviewen van onvrijwillige cliënten 
 

Rolverheldering 
Introduceer jezelf, beschrijf je rol kort, maak een agenda en beschrijf de structuur 
van de sessie. 
 
Probleembeschrijving en pogingen om tot een oplossing te komen 
Let de hele tijd op aanwijzingen over de gewenste resultaten van de cliënt en wat 
hij/zij zou kunnen en willen doen.  
 

• Wat is volgens jou de reden dat we vandaag praten? (Ben voorbereid om 
te delen wat je over de zaak weet.) 

• Wat heb je tot nu toe al aan de situatie gedaan? 

• Waar heb je aan gedacht om te proberen, maar heb je tot nu toe nog niet 
gedaan? Hoe zou dat helpen?  

 
Het formuleren van doelen 
Om te gebruiken wanneer de cliënt boos of gefrustreerd lijkt over het deelnemen 
aan de dienstverlening.  
 

• Wat vindt ….. (verwijzer) dat je anders zou moeten doen?  

• Stel dat je besluit dat te gaan doen, wat zou er veranderen tussen jou en 
…. (verwijzer)? 

• Is dat iets dat je zo kunnen doen? 

• Wat vind je dat je tenminste anders zou moeten doen?  

• Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Stel dat je zou besluiten om 
dat weer te doen, wat zou dan de eerste kleine stap zijn die je zou 
maken?  

• De wondervraag (eenmaal gevraagd, richt je op wat er anders zal zijn 
wanneer het wonder gebeurt).  
*  Met betrekking tot de cliënt: Wat zou je opmerken dat anders is?  

(Wat is het eerste dat je zou opmerken? Wat nog meer? 
*  Met betrekking tot belangrijke anderen: Wie zou nog meer  

opmerken dat het wonder gebeurt? 
 - Wat zou hij opmerken dat anders is aan jou? Wat nog meer? 
 - Wanneer hij/zij dat opmerkt, wat zal hij/zij dan anders doen? Wat  

  nog meer?  
- Wanneer hij/zij dat doet, wat zal er dan anders zijn voor jou? 
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Toewerken naar een oplossing 
 
Gebruik dit wanneer de cliënt de wondervraag kan beantwoorden:  

• Stel dat je zou doen dat het wonder gebeurd was, wat zou het eerste 
kleine ding zijn dat je zou doen? 

• Hoe zou dat behulpzaam zijn? 

• Wat is er nodig om een gedeelte van het wonder te laten gebeuren?  

• Zou dat ook kunnen gebeuren? Zo ja, wat zorgt ervoor dat je dat denkt? 
 

Afsluiting 
 

1. Als de cliënt concreet en gedetailleerd is in zijn antwoord op de 
wondervraag, geef dan complimenten en maak de volgende suggestie: 
“Kies ergens in de komende paar dagen een moment en doe dan alsof het 
wonder gebeurd is en kijk naar de verschillen die dit veroorzaakt.” 

 
2. Als de cliënt niet concreet en gedetailleerd is in zijn antwoord op de 

wondervraag, geef dan complimenten en maak de volgende suggestie: 
“Denk er eens over na wat er gebeurt in je leven dat je duidelijk maakt dat 
dit probleem opgelost kan worden, dan zal ik er ook over nadenken.” 

 
Aangepaste versie van: DeJong, P. & Berg, I. K. (2002). Learner’s workbook: Interviewing for 
solutions (2

nd
 Edition). US: Brooks/Cole. 
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Nuttige vragen om te gebruiken met onvrijwillige cliënten 
 
1.  Wiens idee was het dat je familie deze hulpverlening ontvangt?  
 Waarom ben ik volgens jou hier?  
 
2.  Waarom denkt … (verwijzer) dat je onze hulpverlening nodig hebt? 
 Wat vindt … (verwijzer) dat je anders moet doen?  
 Wat moet je doen om … (verwijzer) te overtuigen dat ik hier niet nodig  

ben?  
 
3.  Wat vindt … (verwijzer) dat je minimaal anders moet doen?  
 Wat zou je moeten doen om … (verwijzer) ervan te overtuigen dat je mijn  

hulp niet nodig hebt?  
 
4.  Wanneer was de laatste keer dat je dit gedaan hebt? (Refererend aan wat 

de cliënt gezegd heeft dat anders moet) 
 Wat was er toen anders in je leven?  
 Hoe is het je gelukt om dat te doen?  
 Wat denk je dat ...... (andere familieleden) zouden zeggen op de vraag  

wat er anders is aan jou?  
 
5.  Stel dat je zou beslissen om dat weer te gaan doen, wat zou dan de 

eerste stap zijn die je zou moeten nemen om dit te laten gebeuren?  
 Hoe zeker ben je er van je dat weer kan doen? 
 Wat zou er voor nodig zijn om je vertrouwen wat op te vijzelen?  
 Wat zouden …..  (andere familieleden) zeggen dat de kansen zijn dat jij dit  

weer gaat doen?  
 
6.  Stel dat je besluit om dit te doen, wat zou er anders zijn tussen jou en … 

(andere familieleden)? 
 Wat zou er anders zijn tussen jou en … (verwijzer)? 
 
7.  Stel dat je besluit om dit te doen, welk verschil zou het maken in je leven?  
 Wat zou er in je leven spelen dat nu niet het geval is?  
 
8.  Hoe zul je weten dat je genoeg hebt gedaan? 
 Wie zal als eerste merken dat je die veranderingen waar maakt? 
 Als …. deze veranderingen opmerkt, wat zal hij/zij dan anders doen dan  

nu? En, als hij/zij dat doet, hoe zal dat dan voor jou zijn?  
 
Aangepaste versie van: DeJong, P. & Berg, I. K. (2002). Learner’s workbook: Interviewing for 
solutions (2

nd
 Edition). US: Brooks/Cole. 
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Vragen die helpen de uitzondering te vinden. 
 
Aan de therapeut die zoekt naar uitzonderingen: Zorg ervoor dat je je ervan 
bewust bent dat zulke vragen geformuleerd kunnen worden om naar het 
perspectief van de cliënt over uitzonderingen te vragen (individuele vragen) en 
naar het perspectief van de cliënt over wat belangrijke anderen zouden kunnen 
merken (circulaire vragen). Hieronder zijn voorbeelden van beide types 
opgenomen.  
 
Uitzonderingen die gerelateerd zijn aan het wonder 
 
Aan het licht brengen 
 
Dus als het wonder gebeurt, zullen jij en je man meer praten over hoe de dag 
was en je knuffelt meer. Zijn er al momenten die zijn zoals het wonder – ook als 
is het maar een klein beetje?  
 
Als je man hier zou zijn en ik zou hem dezelfde vraag stellen, wat denk je dan 
dat hij zou zeggen?  
 
Uitvergroten 
 
Wanneer was het voor het laatst dat jij en je man meer praatten en meer 
knuffelden? Vertel me eens meer over die tijd? Hoe was dat? Waar praatten jullie 
over? Wat zei je? Wat zei hij? Als hij dat zei, wat deed je dan? Wat deed hij 
toen?Hoe was dat voor je? Wat is er nog meer anders aan die tijd? 
 
Als hij hier zou zijn, wat zou hij dan nog zeggen over die tijd? 
 
Versterken 
 
Non-verbaal  : Leun naar voren, trek je wenkbrauwen op, maak  

  aantekeningen, doe wat je normaal ook doet als iemand je  
  iets belangrijks vertelt.  

 
Verbaal  : Laat interesse zien. (Was dit nieuw voor jou en hem?  

Verraste het je dat dit gebeurde?) Geef ook complimenten. 
(Het klinkt alsof dat wel eens moeilijk voor je geweest is om 
dat te doen, gezien wat er gebeurd is in de relatie. Was het 
moeilijk?) 
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Verken hoe de uitzondering gebeurde 
 
Wat denk je dat je gedaan hebt om het te laten gebeuren?  
 
Als je man hier zou zijn en ik zou het hem vragen, wat denk je dat hij zou zeggen 
dat je gedaan hebt dat hem geholpen heeft om je meer over vandaag te 
vertellen?  
 
Gebruik complimenten: Hoe kwam je op het idee om het zo te doen? Dat klinkt 
heel logisch. Ben je altijd zo goed geweest in het komen op ideeën over wat je 
moet doen in moeilijke situaties zoals deze? 
 
Projecteer uitzonderingen in de toekomst 
 
Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 “geen kans” betekent en 10 “zeker weten”, 
wat zijn de kansen dat een tijd zoals deze (de uitzondering) gaat gebeuren in de 
komende week / maand / ergens in de toekomst? Wat is er voor nodig om het te 
laten gebeuren?  
 
Wat is er voor nodig om het vaker te laten gebeuren in de toekomst?  
Wie moet wat doen om het weer te laten gebeuren? 
Wat is het belangrijkste dat je moet onthouden dat je moet doen om er zeker van 
te zijn dat dit (uitzondering) weer gaat gebeuren? Wat zou hij zeggen dat jij kunt 
doen om de kans te vergroten dat het gebeurt? Stel dat je besluit dat te doen, 
wat zou hij dan doen? Stel dat hij dat zou doen, hoe zouden de dingen dan 
anders zijn voor jou … in en om het huis …. in je relatie met hem?  
 
Uitzonderingen die gerelateerd zijn aan het probleem 
 
Als de cliënt geen wonder kan definiëren en alleen met je praat in termen van 
“probleempraat”, formuleer je vragen dan in termen van het probleem in plaats 
van het wonder.  

 
Voorbeeld: Kun je een moment in de laatste dag (week, maand, jaar) 
herinneren dat jij en je man minder ruzie hadden, of helemaal niet?  

 
Ga dan door met de vijf stappen die beschreven zijn voor uitzonderingen die 
gerelateerd zijn aan het wonder.  
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Wat is beter?  
 
Je kunt elke volgende sessie beginnen met deze uitzonderings-
verkenningsvraag. Zorg ervoor dat je alle vijf stappen die beschreven zijn volgt 
en dat je zowel individuele als circulaire vragen gebruikt.  
 
Vraag altijd: “Wat is er nog meer beter?” als je een uitzondering verkend hebt.  
 
“Coping-vragen” 
  
In zeldzame gevallen kan de cliënt geen enkele uitzondering bedenken en lijkt hij 
overweldigd. Je kunt dan “coping-vragen” stellen om bloot te leggen wat de cliënt 
doet om het in zulke moeilijke omstandigheden vol te houden:  
  
 “Ik sta versteld. Met alles wat er gebeurt, snap ik niet hoe jij het volhoudt?  

Hoe kom je van de ene minuut in de andere?”  
 
 

Geven van complimenten 
  
Doel    : Cliënten merken op wat ze doen dat goed is voor  

  hen zelf.  
 
Directe complimenten : Een uitspraak met een positieve toekenning of een  

  positieve reactie op een uitspraak van de cliënt.  
 
Voorbeelden   : Ik vind het mooi dat je …. . Dat is goed. Dat is  

  fantastisch! WOW!  
 
Vuistregel   : Ben spaarzaam in het gebruik van zulke uitspraken,  

maar gebruik positieve reacties vaak. Beide zijn  
beter wanneer ze de waarden van de cliënt 
weerspiegelen.  

 
Indirecte complimenten : Een vraag die iets positiefs impliceert.  
 
Type 1   : Als je vragen stelt, gebruik dan dezelfde woorden  

die de cliënt gebruikt als hij/zij een gewenst resultaat 
beschrijft.  

Voorbeelden   : Hoe is het je gelukt je “huishouden zo rustig te  
krijgen?” Op welke andere momenten is heb je je 
“kleine mond” gebruikt?  
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Type 2   : Impliceer complimenten “door” relaties.  
Voorbeelden   : Wat denk je dat de maatschappelijk werker opviel  

toen je met haar praatte, waardoor ze weet dat je 
vooruitgang boekt met de behandeling?  

      De directeur zegt dat alle docenten grote  
  verbeteringen hebben gezien. Wat denk je dat hen  
  opgevallen is aan je?  

 
NB.     : Omdat de therapeut niet de bron van het compliment  

is, is het wellicht gemakkelijker voor de cliënt om te 
antwoorden.  

 
Type 3   : Impliceer dat de cliënt weet dat hij/zij doet wat goed  

  is voor hem of haar.  
Voorbeelden   : In plaats van te zeggen: “Dat is goed.” vraag je:  

“Hoe heb je besloten dat dat goed voor je was?” of 
“Hoe wist je dat dat je zoon zou helpen?” of “Hoe 
heb je bedacht dat dat zal gaan werken?”  

 
Vuistregel   : Type 3 is het meest effectief, omdat de cliënt zijn  

  eigen bron ontdekt.  
 
NB.     : Vaak antwoorden cliënten door je te vertellen hoe ze  

weten wat goed voor hen is, bijvoorbeeld wat hun 
waarden en normen zijn (in plaats van dat de 
therapeut waarden en normen oplegt). Dit zal ook 
voor het begin zijn van het maken van zelf-
complimenten, waarover hieronder meer.  

 
Zelf-complimenten : Een uitspraak, gemaakt door de cliënt, die aangeeft  

  dat ze doen wat goed is voor hen.  
 
Voorbeelden   : Ik heb besloten te stoppen met het gebruiken van  

  cocaïne omdat ik slim ben geworden.  
      Ik heb besloten dat als ik dan toch naar school ging,  

  ik net zo goed wat werk kon doen.  
 
Vuistregel   : Reageer op de uitspraak van de cliënt met  

  nieuwsgierigheid. Zelfcomplimenten kunnen een  
  vroeg signaal van vooruitgang zijn. Later in de  
  behandeling geeft een contact dat gedomineerd  
  wordt door zelfcomplimenten aan dat de cliënt vlak  
  bij afsluiting is.  
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Gebruik maken van  :   
reacties van cliënten  
 
Om te onthouden  : Je doel is dat je cliënten positieve reacties op gaan  

  merken en niet dat ze complimenten accepteren.  
 
Acceptatie   : Sommige cliënten accepteren complimenten  

gemakkelijk. Vaak zijn dit de cliënten die ook 
complimenten geven. De therapeut moet deze 
complimenten op prijs stellen, maar niet per se 
accepteren, vooral niet als de therapeut de “credits” 
krijgt voor positieve veranderingen van de cliënt.   

 
Bagatellisering /  : Sommige cliënten verwerpen of bagatelliseren  
verwerping      complimenten door te zeggen dat het “niets  

voorstelt”. In dat geval kan de therapeut het 
compliment inleiden op de volgende manier: “Je 
vindt het misschien hard te geloven, maar in mijn 
ervaring met het werken met mensen in jouw situatie 
… “.  

 
Vuistregel   : Maak altijd gebruik van je professionele intuïtie en  

gezond verstand om je te leiden in het gebruik van 
complimenten.  

 
 
          
Aangepaste versie van: DeJong, P. & Berg, I. K. (2002). Learner’s workbook: Interviewing for 
solutions (2

nd
 Edition). US: Brooks/Cole. 


