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Voorwoord 

 

Dit draaiboek wil Eigen Kracht-coördinatoren ondersteunen bij het telefonisch opvolgen en 

voorbereiden van een Eigen Kracht-conferentie. 

Maart 2020 zal een blijvende indruk achterlaten. Covid-19 zorgde voor drastische regels ter 

bescherming van de volksgezondheid. Die regels, onmisbaar voor onze gezondheid, hebben een 

keerzijde. De face-to-face sociale interactie werd beperkt tot een minimum. Ondersteuning viel voor 

heel wat mensen weg. Hulplijnen zijn/worden overbevraagd.  

Eigen Kracht Centrale, EK©, wil in deze periode er ook kunnen zijn voor diegenen die, nu meer dan 

ooit, behoefte hebben aan kracht- en netwerkgericht werken. Dit vraagt een andere aanpak, een 

andere wijze van benaderen en contact leggen. 

 

Met dit draaiboek willen we jullie een houvast bieden om ook nu, in deze bijzondere 

omstandigheden, jullie werk te kunnen verrichten. Zodat jullie blijvend de aanzet kunnen geven tot 

de ontwikkeling van én het geloof in de Eigen Kracht van ieder van ons! 

 

Noot: in dit draaiboek spreken we over “telefonische contacten” uiteraard zijn er vandaag de dag ook 

nog andere middelen zoals mail, Skype, Facetime, … 

Het gebruik van een bepaald communicatiemiddel is een afspraak tussen jou als coördinator en de 

persoon/personen waarmee je contact opneemt. 
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Goed begonnen is half gewonnen! 

 

DE VOORBEREIDING 

Beginnen met… het einde! = Wat wil je bereiken aan het einde van het telefoongesprek? 

• 1ste gesprek: welke vraag/info haal je uit het aanmeldingsformulier? 

o Samen met jouw coach stel je de volgorde van benaderen (telefonische gesprekken) 

op. 

▪ Starten met de persoon voor wie de conferentie is aangevraagd. 

▪ Is de conferentie aangevraagd voor een gezin: starten met ouders en 

kind(eren). 

▪ Vraag tijdens dit gesprek na (aan de persoon of het gezin) wat zij een goede 

volgorde vinden. 

o Heb je nog vragen om het 1ste gesprek te kunnen starten? ➔ contacteer jouw coach. 

• Voorbeelden van wat het (eind)doel kan zijn van een 1ste gesprek. 

1. (Meer) informatie geven over een Eigen Kracht-conferentie. 

Werkwijze EK©  & jouw taak als coördinator. 

▪ Verwijs naar de website www.eigen-kracht.be (folders, filmpjes). 

▪ Vraag na of men graag folders (per post) ontvangt. 

2. Extra uitleg geven over de mogelijkheden van een Eigen Kracht-conferentie. 

3. Het aanmeldingsformulier doornemen/aanvullen. 

4. Vraag duidelijk(er) en concreet krijgen. 

Voor mogelijke deelnemers aan de conferentie is het van belang om een helder 

beeld te hebben van de situatie, zodoende kunnen zij concluderen dat er een plan 

moet gemaakt worden om de situatie te verbeteren. 

5. Start ‘opbouwen’ van het netwerk. 

• Voorbeelden van wat het (eind)doel kan zijn van volgende gesprekken. 

1. Indien nodig bijkomende vragen naar aanleiding van voorgaande punten 1. en 2. 

verder verduidelijken. 

2. Indien de vraag nog niet voldoende open en duidelijk werd geformuleerd (voorgaand 

punt 4.) dit hernemen. 

3. Infoformulier overlopen en aanvullen. (Neem het aanmeldformulier erbij.) 

4. Opstarten van de uitbouw van het netwerk (voorgaand punt 5.) en/of verder 

uitbouwen. 

5. Voorbereiden van alle deelnemers = voorbereidingsgesprek. 

▪ Wat is de aanleiding (redenen) voor de EK©. (open & duidelijke vraag) 

▪ Melden wie de aanmelding heeft gedaan. 

▪ Uitleggen wat jouw taak, als coördinator, is. 

▪ Belang van deelname aangeven (motivatie tot deelname). 

▪ Veilig kunnen deelnemen (wat heb je nodig om erbij te kunnen zijn). 

▪ EK© (doel werkwijze) bespreken aan de hand van de EK-kenmerken. 

• Besluitvormingsmodel. 

• Open en duidelijke vraag. 

• Persoon/gezin + netwerk = de eigenaar van de EK©. 

• Coördinator = onafhankelijk en neutraal. 
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• Netwerk heeft recht op informatie, besloten tijd en 

onvoorwaardelijke acceptatie van een veilig en wettig plan. 

6. Navragen bij aanvrager en bekenden welke informatie over vormen van 

hulpverlening gewenst is (informanten). 

 

Kruip in de huid van de aanvrager. 

• Neem het aanmeldingsformulier door. 

• Bespreek jouw vragen en de volgorde van aanpak met jouw coach. 

• Bereid je voor op mogelijke weerstanden van de aanvrager(s) ➔ waar kunnen mogelijke 

knelpunten liggen in het toekomstige gesprek… 

 

Zorg voor een “opener”. 

• Stel jezelf en EK© kort voor.  

Bv.: “Goeiedag met x, coördinator bij Eigen Kracht-centrale waar we geloven in ieders Eigen 

Kracht.” 

• Eindig met de vraag (uit het aanmeldingsformulier). 

o CHECK eerst of je de juiste persoon aan de lijn hebt! 

 

Nog enkele tips bij de voorbereiding. 

• Denk na over je intonatie, zinsbouw en woordkeuze. 

In een telefonisch gesprek missen we een stuk non-verbale communicatie welk vertrouwen 

creëert in een gesprek (mits beiden elkaar niet tegenspreken). Toch beschikken we aan de 

telefoon nog steeds over heel wat non-verbale aspecten zoals stemhoogte, intonatie, 

stemvolume, stemritme, … Wees je daar bewust van. 

• Maak een lijstje met wat je te zeggen of te vragen hebt.  

Dat zorgt voor structuur tijdens het gesprek. 
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Structuur is de basis! 

 

STRUCTUUR VAN EEN TELEFOONGESPREK 

Contact leggen. 

• Laat de telefoon minstens 12 keer overgaan voor je neerlegt. 

• Nadat de persoon aan de lijn zich voorstelde, wacht je even en groet je rustig terug. 

Bv.: “Goeiedag met x, coördinator bij Eigen Kracht-centrale.” 

o Vraag even na of je met de juiste persoon (aanvrager van het aanmeldingsformulier) 

spreekt. 

o Werd de aanvraag door meer dan 1 persoon verricht: 

bv beide ouders in het gezin ➔ vraag na hoe zij het telefonisch gesprek willen 

(beiden tegelijk (via speaker) of dat je ieder apart contacteert of …) 

• Vraag “past het u/jullie”. 

Indien het niet het moment is voor een gesprek, maak een afspraak wanneer er opnieuw 

contact kan opgenomen worden. 

 

Informeren. 

• Gebruik je “opener” (uit de voorbereiding) 

 

Eigenlijke gesprek. 

• Houd het einddoel van je voorbereiding in gedachten, maar stem af op je gesprekspartner. 

Laat, ook telefonisch, het eigenaarschap of de regie van het eigen leven inclusief uitdagingen 

bij de persoon zelf. Doe dit vanuit het volle vertrouwen in de persoon zelf en de Eigen 

Kracht-conferentie. 

• Houd rekening met mogelijke weerstanden (zie voorbereiding). 

 

Afronden. 

• Vat aan het einde van het gesprek de informatie of gemaakte afspraken samen. Dat biedt je 

nog eens de kans te controleren of je alles goed begrepen hebt. 

o Plan vervolgactie(s). 

Wie doet wat? Wie contacteert wie? Welke termijn wordt voorzien? Wanneer 

voorzie je een opvolging? Is de vraag open en duidelijk? Is de aanvrager of zijn alle 

aanvragers akkoord met de geformuleerde vraagstelling? Laat dit eventueel op 

mail/sms zetten. … 

• Geef je telefoonnummer mee zodat de aanvrager je kan contacteren indien nodig. 

• Bedank je gesprekspartner voor zijn/haar tijd (ook al is het resultaat niet wat je als doel 

stelde…). 
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Telefoneren = communiceren = méér dan spreken! 

 

NUTTIGE GESPREKSVAARDIGHEDEN BIJ HET VOEREN VAN EEN TELEFOONGESPREK 

Een telefoongesprek is een dialoog ➔ een gesprek tussen 1 of meerdere personen. Door het missen 

van een deel non-verbale communicatie is het belangrijk om aandachtig te luisteren! 

Hieronder vind je een aantal tips. 

 
Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. 

• Luister actief én empathisch! 

Omdat in een telefoongesprek de non-verbale communicatie voor een groot deel ontbreekt, 

is het belangrijk dat je regelmatig laat horen dat je er nog bent en dat je luistert. Hiervoor 

kun je van tijd tot tijd hummen (hmm), bevestigen door ‘ja’ te zeggen of met enkele 

kernwoorden of -zinnen je gesprekspartner laten blijken dat je actief luistert. 

Bij actief luisteren kun je ook aantekeningen maken om de gespreksinhoud te kunnen 

herhalen als het jouw beurt is.  

Val je gesprekspartner niet in de rede door zijn/haar zinnen af te maken. 

o Luister naar je gesprekspartner! Soms kun je zo overtuigd zijn van iets dat men de 

eigen vraag beantwoordt. Wacht rustig het antwoord op je vragen af. Stel je vraag 

desnoods opnieuw, met andere woorden. Het is belangrijk om goed naar de 

antwoorden te luisteren en daar dieper op in te gaan. 

o Luister empathisch naar je gesprekspartner. Wees open, zonder oordeel en tracht 

jouw gesprekspartner écht te begrijpen. 

• Samenvatten. 

Door samen te vatten geef je op een korte, objectieve manier de boodschap van je 

gesprekspartner weer. Vat tijdens het gesprek regelmatig kort in je eigen woorden samen 

wat de andere heeft gezegd. Zo ga je na of je zijn/haar boodschap correct hebt begrepen. Zo 

krijgt de ander de kans om indien nodig te corrigeren. Samenvatten biedt ook het voordeel 

dat het gesprek gestructureerd wordt.  

• Doorvragen/ vragen stellen. Een goede vragensteller past zijn vraag aan de situatie aan. 

o Open vragen nodigen de ander uit met eigen woorden info te geven. Een open vraag 

begint steeds met een vraagwoord: wie, wat, waar, wanneer, hoe waarvoor, welke 

of waarom. Wees echter voorzichtig met de ‘waarom-vraag’. Dit kan de indruk 

wekken dat jouw gesprekspartner zich voor iets dient te verantwoorden. Je kan 

‘waarom’ vervangen door bv. ‘wat is de reden dat’ of ‘hoe komt dat’. Dit klinkt 

minder aanvallend. 

▪ Door met één van deze vraagwoorden te beginnen geef je jouw 

gesprekspartner alle ruimte om over zichzelf en zijn/haar vraag te vertellen. 

Het is dus belangrijk om open vragen te stellen. Creëer een ontspannen 

situatie, wees vriendelijk en geduldig. Ga niet té direct te werk en stel één 

vraag tegelijk. 

o Gesloten vragen beginnen met een werkwoord. De gesprekspartner kan enkel 

bevestigen of ontkennen. Dit soort vragen kun je gebruiken om concrete afspraken 

te bevestigen. Bv: “dus… jij contacteert x en y en ik bel jou hierover op volgende week 

donderdag…”. 
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o Controlevragen. Ben je benieuwd of je info goed overkomt? Of het duidelijk is? 

Vraag gewoon of het duidelijk is of hoe het overkomt. Zo kan je op tijd bijsturen. 

o Doorvragen om meer info te krijgen tijdens je telefoongesprek of als je meent iets 

niet begrepen te hebben.  

Doorvragen kun je door de vraag te herhalen, om extra uitleg te vragen, het 

antwoord te herhalen of samen te vatten, naar een voorbeeld te vragen… Je kunt 

ook een stilte gebruiken, de ander wordt dan uitgenodigd om over het antwoord nog 

wat meer te vertellen en krijgt hierdoor ‘denktijd’… 

▪ Bv.: tijdens de behoeftebepaling: is de vraagstelling nog niet open en 

duidelijk? Je kunt dan doorvragen door bv “kunt u dat nog eens verder 

toelichten?” “Wat bedoelt u met…?” 

o De vraag teruggeven als je gesprekspartner jou een vraag stelt die niet bedoeld is 

om informatie te bekomen, maar eerder jouw mening vraagt. Het kan dan soms 

belangrijk zijn om deze weer te keren (onpartijdig blijven/eigenaarschap bij de 

betrokkenen houden). 

▪ Bv.: “Kunt u die vraag toelichten?” “Hoe ziet u dit?” “Wat zou u het liefst 

willen?” 

▪ Bv.: “Het gaat er niet om wat ik ervan vind, ik ondersteun jullie bij de 

organisatie van een conferentie zodat jullie bij elkaar kunnen komen en 

samen een plan kunnen maken.” 

 

Respecteer stiltes. 

Veel mensen voelen zich onbehaaglijk bij een stilte in een telefoongesprek, maar dit geeft echter de 

ruimte om je gesprekspartner te laten nadenken, aan bod te laten komen en rust te brengen in het 

gesprek. Na een open vraag laat je best een stilte, ook als je gesprekspartner tijdens het antwoorden 

stilvalt of het moeilijk krijgt tijdens het antwoord, wacht je best 8 tellen af of neem je nota ➔ je kan 

best benoemen dat je nota neemt. 

 

Durf “confronteren”. 

Hoor je je gesprekspartner tegenstrijdigheden vertellen, spreek hem/haar hier op een vriendelijke 

manier over aan. 

▪ Bv.: “u zei net dat je persoon x absoluut niet bij de conferentie wil, maar aan 

de andere kant ook dat x veel weet over u…, dat begrijp ik niet zo goed… Kunt 

u dit wat meer toelichten?”  

 

Durf indien nodig te onderbreken. 

Antwoord je gesprekspartner te uitgebreid, chaotisch en kun je hem/haar niet meer volgen? 

Onderbreek je gesprekspartner dan als hij/zij even ophoudt met praten en start dan met zijn/haar 

voornaam om even de aandacht te krijgen. 

▪ Bv.: “Anita, mag ik even onderbreken? Ik kan je uitleg niet zo goed meer 

volgen, wat bedoel je met…”  

▪ OF “Wat is voor jou belangrijk?”   

▪ OF Tracht het verhaal te ordenen door samen te vatten ➔ je kunt dan 

starten met “heb ik goed begrepen dat…”. 
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Probeer om te gaan met weerstanden. (zie volgend onderdeel) 

Vat weerstand niet persoonlijk op. Probeer ook niet je gelijk te halen, maar vraag door naar de 

weerstand. Welk gevoel en welke behoefte zit onder de weerstand? 
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Weerstand als teken voor iets wat van belang is voor jouw gesprekspartner! 

 

OMGAAN MET WEERSTAND 

Omgaan met weerstand in 3 stappen. 

 

Stap 1: herkennen 

Weerstand is te herkennen aan verschillende signalen. Onderstaand vind je de signalen welke je 

telefonisch kunt opmerken terug in kleur. 

• Spierspanning lichaam/ aangezicht. 

• Gebruik van de stem (verhoging, versnellen, …). 

• Gevoelens ➔ makheid/gelatenheid of agressie. (Kan ook waargenomen worden in het 

gebruik van de stem ➔ oppassen voor interpretaties!) 

• Vermijden/ontvluchten van een bepaald gesprekselement. 

• Ontkennen of ontwijken. 

• Doordraven of aarzelen. 

• Ja, maar… 

• Veralgemenen. 

• Theoretiseren, abstraheren. 

• Uitvoerig ingaan op details, herhaling. 

• Enerzijds/anderzijds, aarzelen. 

• Blokkeren, het niet meer weten. 

 

Stap 2: erkennen 

Vervolgens erken je de weerstand. Dit doe je door: 

• Te benoemen wat je hoort: doe dit zonder te beschuldigen, feitelijk beschrijvend aan de 

hand van de woorden van je gesprekspartner. Je kunt deze beschrijving aanvullen met: “ik 

voel weerstand hierbij, hoe is dit voor jou?”. Dit geeft je gesprekspartner de kans te reageren 

en hierop in te gaan. Tip: je kunt in de plaats van het woord ‘weerstand’ te gebruiken (want 

dit kan eventueel weerstand oproepen) het volgende zeggen “ik merk dat dit moeilijker is 

voor jou…”. 

• Duidelijk te maken dat je dit belangrijk vindt en begrijpt. Dat maakt dat je gesprekspartner 

zich gehoord voelt. Dit kan al een deel van de weerstand wegnemen. 

Bv.: “Wat maakt dat…?” “Hoe ziet u dat dan…?” 

• Doorvragen om te ontdekken wat bij de ander speelt. Vraag rechtstreeks naar de bezwaren 

zodat je daar verder kan op ingaan. 

 

 

 

Stap 3: verkennen 

Terwijl je luistert naar de ander, probeer je te achterhalen: 

• Wat de drijfveren zijn. 

• Welke de achterliggende motivatie is. 

• Welke waarden belangrijk zijn. 
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Nuttige vaardigheden bij het omgaan met weerstand. 

• Je houding: open, luisterbereid, geduldig. 

• Je taal: gebruik geen vakjargon, vermijd ‘soft-woorden’ als hulp, zorg, … (ze kunnen een 

negatieve bijklank hebben), ook twijfelwoorden zoals misschien en eventueel gebruik je 

beter niet ➔ pas je taal aan je gesprekspartner aan. 

• Weet goed waar je voor staat ➔ EK©! 

 

Nuttige vragen bij het omgaan met weerstand. 

• Wat is er voor u nodig om aanwezig te kunnen zijn? 

• Wat zou er kunnen gebeuren als die persoon wel komt? 

• Kunt u bedenken wat er nodig is om dat niet te laten gebeuren? 

• Wat hebt u nodig om niet boos te worden? 

• Is er iemand die u daarbij zou kunnen ondersteunen? 

• Wat wil jij? Hoe kan jouw stem gehoord worden? 

• Bij wie voel jij je het prettigst? 

• Kun je zelf zeggen wat jij belangrijk vindt?” “Wil je dat iemand jou daarbij helpt? 

• Wat heeft u nodig om toch naar de conferentie te komen? Wat zou het voor u makkelijker 

maken? 

• Wie is er ook aanwezig die je vertrouwt? Wil je die om assistentie vragen? 

• Wat denkt u wat er zou kunnen gebeuren? 

• Wat kunt u bedenken zodat u niet ‘uit uw dak’ gaat? 

• Wilt u steunen door mee na te denken over wat hier zou kunnen werken en wat niet? 

Kunnen we rekenen op uw positieve bijdrage? 

• Hoe zou het voor u zijn als u niet kan deelnemen? 

• … 
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Extra’s 

 

Niet het probleem, maar de oplossing centraal stellen. 

Handige vragen: 

• Wat zal dit gesprek voor jou de moeite waard maken? 

• Stel dat vannacht als een wonder jouw probleem is opgelost. Waaraan zul je dat 

morgenochtend als eerste merken? 

o Wat doe je nu niet, wat je dan wel zult doen? 

• Wat gaat er nu al goed? Wat nog meer? 

• Waar wil je meer van gaan doen? 

• Op welk terrein wil je de meeste verbetering zien? 

• Wie of wat kan je helpen om je doel te realiseren? 

• Wat is de eerste stap die je gaat zetten om de oplossing te verwezenlijken? 

 

5 stappen om informatie en advies krijgen van degene met wie je spreekt  

(kinderen, jongeren & volwassenen).  

➔ Gebruik in het gesprek met kinderen/jongeren ook de laatste 2 stappen! 

1. Verkenningsvragen: 

• Weet je wat een Eigen Kracht-conferentie is? 

• Weet je waarom een Eigen Kracht-conferentie wordt gehouden? 

• Wat wil je nog meer weten over de conferentie? 

2. Belevingsvragen: 

• Hoe voel je je over de conferentie? 

• Hoe voelt het dat de mensen die jij kent bij elkaar komen? 

3. Mening vragen: 

• Wat vind jij? 

• Wat vind jij nou belangrijk als je denkt aan…? 

• Wie zijn voor jou belangrijk? 

• Hoe zou jij het willen hebben? 

• Als je vader op de conferentie komt, wat vind jij daar dan van? 

• Wie wil jij bij de conferentie hebben? 

• Wat vind jij belangrijk dat er gebeurt? 

• Hoe denk jij erover? 

• Wat zou jij willen dat er in het plan komt te staan? 

4. Advies vragen: 

• Wat zou er nu moeten gebeuren? 

• Hoe zou jij het willen? 

• Heb jij een idee? 

• Wat is jouw plan? 

• Hoe zou jij dat opgelost willen zien? 

• Wat zou jij willen? 

• Wat vind jij erg belangrijk hierbij? 

• Wat lijkt jou een goede oplossing? 

• Wat is een handige/goede plek om een conferentie te houden? 

• Wat of wie kan jou helpen om je op je gemak te voelen? 
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• Is er iemand nodig die jou helpt te zeggen wat jij wilt? 

• Naast wie wil jij graag zitten? 

• Wie zou jij willen uitnodigen? 

• Denk je dat we iets te eten en te drinken nodig hebben? Wat vind jij lekker? 

5. Afspraken maken: 

• Welke afspraak gaan wij nu maken? 

• Wat kunnen wij hierover afspreken? 

• Wat wil jij zelf doen? 

• Wat zou jij kunnen doen tijdens de conferentie? 

• Wil jij de uitnodigingen maken? 

• Heb je daarbij hulp nodig? 

• Zullen we samen een keer naar dat buurthuis gaan kijken? 

• Bel je me als je nog vragen hebt? 

• Wanneer zal ik jou weer bellen? 
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Samengevat … 

 

EEN GOEDE VOORBEREIDING VERHOOGT DE KANS OP EEN GOED TELEFONISCH CONTACT 

• Bepaal wat je wil bereiken met dit telefoongesprek (einddoel). 
Pin je niet vast op dit vooropgestelde doel maar “beweeg mee” met je gesprekspartner. 

• 1ste gesprek: neem het aanmeldingsformulier door én overleg met je coach. 

• 1ste gesprek: zorg voor een “opener”. 
 
STRUCTUUR VAN EEN GESPREK 

• Contact leggen: 
o 12 keer laten overgaan voor je neerlegt. 
o Juiste gesprekspartner(s) aan de lijn? 
o Passend moment? 

• Informeren = “opener” (+ gekende vraag aanmeldingsformulier). 

• Eigenlijke gesprek. 

• Afronden: 
o Samenvatten. 
o Vervolgactie(s). 
o Eigen GSM-nummer geven + bedanken. 

 
GESPREKSTECHNIEKEN 

• Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. 

• Stiltes respecteren. 

• Durf indien nodig confronteren of onderbreken (tegenstrijdigheden / chaos). 

• Probeer om te gaan met weerstanden. 
Weerstand is een aanwijzing dat ‘iets’ van belang is voor de persoon in kwestie! Wat is het 
onderliggende gevoel en de daarbij horende behoefte? 

o Weerstand: herkennen, erkennen & verkennen! 
o Open en geduldige houding = luisterbereidheid. 
o Weet waar jij voor staat = EK-waarden. 

 
 TIPS: 

1. Hou pen, papier, agenda, documentatie bij de hand. 
2. Namen: onthou en noteer de belangrijkste namen. Gebruik een aantal maal de naam van je 

gesprekspartner in het telefonisch gesprek, hiermee toon je interesse. En een persoonlijke 
benadering schept vertrouwen. 

3. Glimlach tijdens het telefoongesprek, dan klinkt je stem aangenamer en straalt 
vriendelijkheid en enthousiasme uit. 

4. Spreektempo: spreek niet te snel aan de telefoon, je gesprekspartner kan je immers niet zien 
en kan alleen op het geluid van je stem afgaan. 

5. Taalgebruik: varieer in je taalgebruik, dat maakt het gesprek aangenamer. Stem je 
taalgebruik af op dit van je gesprekspartner. 

6. Bel op een rustige plek, storende achtergrondgeluiden zijn hinderlijk tijdens een 
telefoongesprek. 

7. Vraag “past het nu” in plaats van “stoor ik”, bij dit laatste zie je jezelf namelijk teveel als een 
negatieve indringer. Vermijd ook negatief taalgebruik. 

8. Zorg voor een dialoog (de ander krijgt de kans om ook te praten). Pauzes in het gesprek 

kunnen hierbij helpen. 
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9. Zorg dat je het antwoord van je gesprekspartner goed begrijpt. Vraag door bij 

onduidelijkheid of wanneer je voelt dat je zelf een invulling geeft. 

10. Wees open, behulpzaam, aandachtig, vriendelijk, geduldig en discreet. 
11. Je wordt opgebeld en neemt op: zorg dat je met je aandacht bij het gesprek kunt zijn. 
12. Opnemen kun je met:  

• Bv. “Goeiedag, Eigen Kracht-conferenties met x, waarmee kan ik u helpen?”. 
13. Tracht “betrokken” te zijn bij je gesprekspartner door: 

• De ander écht te willen begrijpen door luisteren en vragen te stellen. 

• Emoties en weerstand niet persoonlijk te nemen. 

• Emoties en weerstand te herkennen, erkennen, verkennen. En niet in weerwerk te 
gaan met inhoud of (tegen)argumenten. 

 


