Leerwijzers Intermenselijke effectiviteit
Leerwijzers over doelen en belemmeringsfactoren
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WERKBOEK de dgt-va ardigheden

Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 1



(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 1)

Doelen van intermenselijke effectiviteit

Effectief zijn in het krijgen van anderen wat je wilt of nodig hebt

q	Van anderen gedaan krijgen wat je wilt dat ze doen.
q Zorgen dat anderen je mening serieus nemen.
q	Vaardig nee zeggen op onwelkome verzoeken.
q	Anders:
Relaties opbouwen en destructieve relaties beëindigen

q	Versterken van bestaande relaties.
q Pijnlijke zaken en problemen niet laten opstapelen.
q Relationele vaardigheden gebruiken om problemen af te wenden.
q Relaties repareren (of beëindigen indien nodig).
q Conflicten oplossen voordat ze gaan overheersen.
q	Vinden en opbouwen van nieuwe relaties.
q Beëindigen van hopeloze relaties.
q	Anders:
De middenweg bewandelen

q Balans in je relaties brengen en houden.
q Een evenwicht tussen acceptatie en verandering brengen in je relaties.
q	Anders:
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Factoren die de intermenselijke effectiviteit belemmeren

q Je beschikt niet over de noodzakelijke intermenselijke vaardigheden

Je weet niet wat je wilt
q Je hebt de vaardigheden wel, maar weet niet precies wat je van de andere persoon wilt.
q	Het lukt je niet om je eigen behoeften tegen die van de ander af te wegen:
q	Te veel vragen versus nergens om vragen.
q Overal nee op zeggen versus overal ja op zeggen.

Je emoties hinderen je
q Je hebt de vaardigheden wel, maar je emoties (woede, trots, minachting, vrees, schaamte, schuld) bepalen wat je doet.

Je vergeet je langetermijndoelen vanwege je kortetermijndoelen
q Je stelt je directe impulsen en behoeften boven je langetermijndoelen. De toekomst verdwijnt van je
netvlies.

Andere mensen staan je in de weg
q Je hebt de vaardigheden wel, maar anderen staan je in de weg.
q Anderen zijn machtiger dan jij.
q Anderen voelen zich misschien bedreigd of mogen je niet als je krijgt wat je wilt.
q Anderen doen misschien niet wat je wilt, tenzij jij je zelfrespect op zijn minst een beetje opoffert.

Je gedachten en opvattingen staan je in de weg
q Je hebt zorgen over negatieve consequenties als je vraagt wat je wilt of nee zegt op iemands verzoek, en
deze zorgen maken het moeilijk om effectief te handelen.
q De opvatting dat je niet verdiend hebt wat je wilt houdt je tegen.
q De opvatting dat anderen niet verdiend hebben wat ze willen maakt je ineffectief.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 2A
(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 2)

Mythes die de intermenselijke effectiviteit belemmeren
Mythes die de doeleffectiviteit belemmeren

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

1. Ik heb het niet verdiend om te krijgen wat ik wil of nodig heb.
2.	Als ik iemand ergens om vraag, geef ik aan dat ik een zeer zwak iemand ben.
3.	Voordat ik iemand ergens om vraag wil ik zeker weten dat hij of zij ja zal zeggen.
4.	Als ik ergens om vraag of ergens nee op zeg, kan ik er niet tegen als iemand van streek raakt.
5.	Als hij of zij nee zegt, ga ik dood.
6. Iemand ergens om vragen is heel opdringerig (slecht, egocentrisch, zelfzuchtig enz.).
7.	Nee zeggen op iemands verzoek is altijd egoïstisch.
8. Ik zou bereid moeten zijn mijn eigen behoeften op te offeren ten behoeve van anderen.
9. Ik moet wel heel erg tekortschieten dat ik dit niet zelf kan oplossen.
10.	Het probleem zit duidelijk alleen maar in mijn hoofd. Als ik nou gewoon anders zou denken, dan zou ik
niet iedereen hiermee hoeven lastigvallen.
q 11.	Als ik niet krijg wat ik wil of nodig heb, maakt dat eigenlijk niets uit. Het kan me niet zo veel schelen.
q 12.	Vaardigheid is een teken van zwakte.

q Andere mythe:
q Andere mythe:
Mythes die de relationele en de zelfrespectseffectiviteit belemmeren

q 13. Ik zou dit niet moeten hoeven vragen (of beantwoorden); hij/zij zou moeten weten wat ik wil (en dat ook
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

moeten doen).
14.	Hij/zij zou moeten snappen dat dit gedrag kwetsend zou zijn voor mij; dat hoor ik niet te moeten uitleggen.
15.	Het zou niet nodig moeten zijn dat ik moet onderhandelen over wat ik wil.
16.	Anderen zouden graag bereid moeten zijn om meer voor mij te doen.
17.	Anderen moeten mij leuk vinden, goedkeuren en steunen.
18. Ze verdienen het niet dat ik me vaardig gedraag of dat ik ze goed behandel.
19.	Het allerbelangrijkste is dat ik krijg wat ik wil op het moment dat ik het wil.
20. Ik hoef niet vriendelijk, eerlijk, hoffelijk of respectvol te zijn als anderen dat ook niet tegen mij zijn.
21.	De wraak zal zo zoet zijn; dat is eventuele negatieve consequenties wel waard.
22.	Normen en waarden zijn voor watjes.
23. Iedereen liegt.
24. Krijgen wat ik wil of nodig heb, is belangrijker dan de manier waarop ik het krijg; het doel heiligt de middelen.

q Andere mythe:
q Andere mythe:
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WERKBOEK de dgt-va ardigheden

Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 3

Overzicht: Op vaardige wijze doelen bereiken
Prioriteiten helder krijgen
Krijgen wat je wil hebben / Je doel bereiken?
De relatie in stand houden?
Je zelfrespect behouden?

Doeleffectiviteit: BETOVER OOST
Effectief zijn in het aangeven van je rechten en wensen

Relationele effectiviteit: VIVO
Zodanig handelen dat je positieve relaties in stand
houdt en anderen een goed gevoel over zichzelf en jou
overhouden.

Zelfrespectseffectiviteit: OEWW
Zodanig handelen dat je je zelfrespect behoudt.

Factoren die je moet meewegen
Bepaal hoe standvastig of indringend je wilt zijn in het
vragen om iets of in het nee zeggen
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(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 3)

Doelen helder krijgen in intermenselijke situaties

Doeleffectiviteit: Krijgen wat je wilt van iemand anders
•
•
•
•
•

Opkomen voor je wettelijke rechten.
Ervoor zorgen dat iemand anders iets doet wat jij wilt.
Nee zeggen tegen een ongewild of onredelijk verzoek.
Een intermenselijk conflict oplossen.
Ervoor zorgen dat jouw mening of oogpunt serieus genomen wordt.

Vragen
1. Welke specifieke resultaten of veranderingen wil ik bereiken met deze interactie?
2. Wat moet ik doen om de resultaten te behalen? Wat zal werken?

Relationele effectiviteit: Het behouden en verbeteren van de relatie
•
•
•

Je zodanig gedragen dat de ander je aardig blijft vinden en blijft respecteren.
Een balans hebben tussen onmiddellijke doelen en het goede van de langetermijnrelaties.
Het onderhouden van relaties die belangrijk voor je zijn.

Vragen
1. Wat wil ik dat de ander van me vindt als de interactie voorbij is (ongeacht of ik de resultaten of veranderingen krijg die ik wil)?
2. Wat moet ik doen om deze relatie te krijgen (of behouden)?

Zelfrespectseffectiviteit: Het behouden of verbeteren van zelfrespect
•
•
•

Het respecteren van je eigen waarden en opvattingen;
Je gedragen op een manier die moreel goed voor jou voelt.
Je gedragen op een manier die vaardig en effectief voor jou voelt.

Vragen
1. Wat voor gevoel wil ik over mezelf hebben als de interactie voorbij is (ongeacht of ik de resultaten of
veranderingen krijg die ik wil)?
2. Wat moet ik doen om me zo over mezelf te voelen? Wat zal werken?
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 5 (p. 1 van 2)



(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 4, 5)

Richtlijnen voor doeleffectiviteit: Krijgen wat je wilt (BETOVER OOST)
Een manier om deze vaardigheden te onthouden is door het onthouden van de term BETOVER OOST:
Beschrijven
Tonen
Opkomen voor jezelf
Versterken
Oplettend blijven
Onderhandelen
Straal zelfvertrouwen uit

Beschrijven

Beschrijf de huidige situatie (indien nodig). Blijf bij de feiten. Vertel de persoon
precies waar je op reageert. ‘Je zei dat je thuis zou zijn voor het eten, maar je
bent pas om elf uur thuisgekomen.’

Tonen

Toon je gevoelens en meningen over de situatie. Ga er niet van uit dat de ander
weet hoe je je voelt.
‘Als je zo laat thuis komt, ga ik me ongerust over je maken.’ Gebruik zinnen
met ‘Ik wil’ in plaats van ‘Jij zou moeten’, ‘Ik wil niet’ in plaats van ‘Jij zou niet
moeten’.

Opkomen voor jezelf

Kom voor jezelf op door te vragen naar wat je wilt of door duidelijk nee te zeggen. Ga er niet van uit dat anderen erachter zullen komen wat je wilt. Onthoud
dat anderen niet je gedachten kunnen lezen. ‘Ik zou het heel fijn vinden als je
zou bellen, wanneer je laat thuis gaat komen.’

Versterken

Versterk (beloon) de persoon (bij wijze van spreken) van tevoren door uit te leggen wat de positieve effecten zijn als jij krijgt wat je wilt of nodig hebt. Maak
indien nodig ook duidelijk wat de negatieve gevolgen zijn als je niet krijgt wat je
wilt of nodig hebt. ‘Ik zou zo opgelucht zijn, en een stuk makkelijker om mee te
leven, als je dat doet.’ Vergeet ook niet het gewenste gedrag te belonen na de
gebeurtenis.

Oplettend blijven

Houd je focus op je doelen. Blijf bij je punt. Raak niet afgeleid. Wijk niet van het
onderwerp af.
‘Kapotte grammofoonplaat’: Blijf keer op keer op keer vragen, nee zeggen of je
mening uiten. Blijf gewoon hetzelfde keer op keer herhalen.
Negeer aanvallen: Als iemand anders aanvalt, dreigt, of het onderwerp probeert
te veranderen, negeer dan de dreigementen, opmerkingen of de pogingen om
jou af te leiden. Reageer niet op aanvallen. Negeer afleidingen. Blijf gewoon je
mening naar voren brengen. ‘Toch zou ik een telefoontje waarderen.’
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Intermenselijke-effectiviteitsvaardigheden

Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 5 (p. 2 van 2)

Onderhandelen

Wees bereid te geven om te krijgen. Bied en vraag naar alternatieve oplossingen
voor het probleem. Maak het verzoek kleiner. Zeg nee, maar bied aan om iets
anders te doen of het probleem op een andere manier op te lossen. Richt je aandacht op wat zal werken. ‘Wat vind je ervan om me te sms’en als je denkt dat
je misschien later komt?’ Draai de rollen om: Leg de ander het probleem voor.
Vraag naar oplossingen. ‘Wat denk jij dat we zouden moeten doen?... Ik kan [of
wil] niet zomaar stoppen met me ongerust maken over je.’

Straal zelfvertrouwen uit

Kom effectief en bekwaam over. Gebruik een zelfverzekerde stem en lichaamshouding; maak goed oogcontact. Niet stamelen, fluisteren, naar de grond
staren, terugkrabbelen. Niet zeggen: ‘Ik weet het niet zeker’, etc.

Andere ideeën:
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 5A
Het toepassen van BETOVER OOST-vaardigheden op een
moeilijk lopende interactie
Om hele moeilijke situaties ten goede te keren kan een persoon de vaardigheden onmiddellijk richten op het gedrag van de ander. Als anderen zelf hele goede vaardigheden hebben en jouw valide verzoeken blijven weigeren
of bij je blijven zeuren om iets te doen wat je niet wilt.
‘BETOVER OOST’-vaardigheden toepassen
1.

Beschrijf de huidige interactie. Als de ‘kapotte grammofoonplaat’ en het negeren niet werkt, maak dan een
opmerking over wat er nu gebeurt tussen jou en de andere persoon, maar zonder motieven te insinueren.
Voorbeeld: ‘Je blijft het me keer op keer vragen, ook al heb ik al een aantal keer nee gezegd,’ of ‘Het is lastig
om je te blijven vragen de afwasmachine uit te ruimen als het jouw maand is om dat te doen.’
Niet: ‘Je wilt kennelijk niet horen wat ik zeg.’ ‘Je geeft kennelijk niet om me’, ‘Nou, het is duidelijk dat het je
niet uitmaakt wat ik te zeggen heb,’ ‘Blijkbaar denk je dat ik dom ben.’

2.

Toon je gevoelens of meningen over de interactie. Je kunt bijvoorbeeld tijdens een interactie die niet goed
loopt je gevoelens van ongemak over de situatie uiten.
Voorbeeld: ‘Het spijt me dat ik niet kan doen wat je wil, maar ik vind het lastig om erover te blijven discussiëren,’ of ‘Het wordt erg ongemakkelijk voor mij om hierover te blijven praten, omdat ik niet kan helpen dat
ik er boos over begin te worden,’ of ‘Ik weet niet of jij vindt dat het belangrijk is dat je dit doet.’
Niet: ‘Ik haat je!’, ‘Elke keer als we hierover praten, schiet je in de verdediging,’ ‘Houd op met me betuttelen!’

3. Kom op voor je wensen in de situatie. Als iemand anders bij je zeurt, kun je hem of haar vragen daarmee te
stoppen. Als iemand weigert in te gaan op een verzoek, kun je voorstellen om het gesprek uit te stellen tot
een ander moment. Geef de ander een kans om erover na te denken.
Voorbeeld: ‘Vraag het me alsjeblieft niet nog een keer. Mijn antwoord zal niet veranderen,’ of ‘Oké, laten we
nu stoppen met dit te bespreken en het morgen ergens weer oppakken,’ of ‘Laten we even afkoelen en dan
bij elkaar komen om een oplossing te bedenken.’
Niet: ‘Kun je je mond houden?’ ‘Je zou dit moeten doen!’, ‘Je zou echt moeten kalmeren en doen wat hier
nodig is.’
4. Versterk. Als je nee zegt tegen iemand die blijft vragen of als iemand jouw mening maar niet serieus wil
nemen, stel dan voor het gesprek te beëindigen, aangezien jij toch niet van gedachten zal veranderen. Als
je iemand iets voor jou probeert te laten doen, kun je voorstellen om op een later moment met een beter
aanbod te komen.
Voorbeeld: ‘Laten we nu stoppen met hierover te praten. Ik ga niet van gedachten veranderen en ik denk dat
dit alleen maar frustrerend gaat worden voor ons allebei,‘ of ‘Oké, ik merk dat je dit niet wil doen, dus laten
we kijken of we iets kunnen bedenken, waardoor je meer bereid zult zijn om het te doen.‘
Niet: ‘Als je dit niet voor mij doet, zal ik nooit meer iets voor jou doen.’ ‘Als je het blijft vragen, ga ik je een
omgangsverbod laten opleggen,’ ‘Jeetje, je moet wel een verschrikkelijk persoon zijn als je dit niet doet/als
je me vraagt om dit te doen.’
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(Huiswerkbladen Intermenselijke effectiviteit 4, 5)

Richtlijnen voor relationele effectiviteit: De relatie handhaven
Een geheugensteuntje voor deze vaardigheden is het woord VIVO (BETOVER OOST, VIVO):
Vriendelijk zijn
Interesse tonen
Valideren
Ontspannen in de omgang zijn
Vriendelijk zijn
Wees aardig en respectvol.
Niet aanvallen: Geen verbale of fysieke aanvallen. Niet slaan, vuisten ballen. Niet lastigvallen op
welke manier ook. Druk je woede op een directe manier uit in woorden.
Niet dreigen: Als je pijnlijke gevolgen moet beschrijven die ontstaan als jij niet krijgt wat je wilt,
beschrijf die dan rustig en zonder overdrijven. Ga geen ‘manipulatieve’ uitspraken
doen, geen verborgen dreigementen. Zeg niet ‘Ik maak mezelf van kant als jij…’. Verdraag het als het antwoord ‘nee’ is. Blijf in het gesprek, ook als het pijnlijk wordt.
Rond het met stijl af.
Niet oordelen: Niet moraliseren. Niet zeggen: ‘Als jij een goed mens zou zijn, zou je …’ En niet: ‘Je zou
moeten …’ of ‘Je zou eens niet …’. Stap af van de schuldvraag.
Niet respectloos zijn: Niet meesmuilen, met je ogen rollen, met je tong klakken. Niet afkappen of weglopen. Niet zeggen: ‘Ach doe niet zo stom, je hoeft helemaal niet verdrietig te zijn,’
‘Kan me niks schelen wat jij zegt’.
Interesse tonen

Kom geïnteresseerd over op de ander. Luister naar diens standpunt. Kijk de ander
aan; houd oogcontact; leun naar hem of haar toe in plaats van de andere kant op.
Onderbreek de ander niet en praat er niet doorheen. Wees sensitief voor de wens van
de ander om het een andere keer te bespreken. Heb geduld.

Valideren

Gebruik woorden en handelingen waaruit blijkt dat je de gevoelens en gedachten
van de ander over de situatie begrijpt. Bekijk de wereld vanuit het standpunt van de
ander, en zeg dan wat je ziet of handel ernaar.
‘Ik snap dat dit moeilijk voor je is, en …’, ‘Ik zie dat je het druk hebt, en …’
Ga naar een plek waar jullie alleen kunnen zijn, als de ander het ongemakkelijk vindt
om op een openbare plek te praten.

Ontspannen in de
omgang zijn

Gebruik wat humor. Glimlach. Neem de ander gezellig mee. Wees opgewekt. Charmeer de ander met woorden. Gebruik de ‘zachte verkooptechniek’ in plaats van de
‘harde verkooptechniek’. Wees ‘diplomatiek’. Laat je stoere houding even buiten.

Andere ideeën:
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 6A

De tweede V van VIVO uitbreiden: Validatieniveaus
1. q Alert en aandachtig zijn:

Zorg dat je geïnteresseerd overkomt en niet verveeld (niet gaan multitasken, appen terwijl de ander praat, naar buiten kijken).

2. q Reflecteren/spiegelen:

Herhaal wat je de ander hoorde zeggen of zag doen, om er zeker van te
zijn dat je precies begrijpt wat de ander bedoelt. Gebruik geen oordelende woorden of toon!

3. q ‘Tussen de regels door’ lezen: Wees sensitief voor wat er niet wordt gezegd door de ander. Let op gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal, wat er gebeurt en wat je al over de
ander wist. Toon in woorden of daden dat je het begrijpt. Check het en
ga na of het klopt wat je denkt. Zo niet, laat dan los.
4. q Begrip uitdragen:

Bedenk op welke wijze dat wat de ander voelt, denkt of doet logisch is,
gezien diens eerdere ervaringen, huidige situatie en/of huidige gemoedstoestand of lichamelijke toestand (i.e. de oorzaken).

5. q Erkennen wat valide is:

Bedenk op welke wijze dat wat de ander voelt, denkt of doet een valide
reactie is, omdat hij aansluit op de huidige feiten of begrijpelijk is, omdat ze een logische reactie op de huidige feiten vormt. Erken wat nu,
in de huidige situatie gebeurt. Maak dat wat nu gebeurt betrouwbaar,
bijvoorbeeld tot betrouwbare informatie over de situatie.

6. q Gelijkheid tonen:

Wees jezelf! Zet de ander niet op een voetstuk en praat ook niet neerbuigend tegen de ander. Behandel de ander als gelijke, en niet als breekbaar of incompetent.
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(Huiswerkbladen Intermenselijke effectiviteit 4, 5)

Richtlijnen voor zelfrespectseffectiviteit: Respect houden voor jezelf (OEWW)
Een geheugensteun voor deze vaardigheden is het woord OEWW (BETOVER OOST, VIVO OEWW).
Oprecht zijn
(geen) Excuses
(aan) Waarden vasthouden
Waarheidsgetrouw zijn
Oprecht zijn:

Wees oprecht naar jezelf en naar de ander. Zorg dat je zowel je eigen gevoelens
en wensen als die van de ander valideert.

(geen) Excuses:

Verontschuldig je niet te veel. Bijvoorbeeld niet voor het feit dat je bestaat of
dat je zomaar iets vraagt. Niet voor het feit dat je een mening hebt, of dat
je het ergens niet mee eens bent. Zorg dat je niet beschaamd overkomt, met
neergeslagen ogen en gebogen hoofd, of ineengekrompen lijf. Invalideer niet wat
valide is.

(aan) Waarden vasthouden: Gedraag je naar je eigen waarden. Verloochen je waarden of integriteit niet om
onbelangrijke redenen. Geef duidelijk aan wat volgens jou de moreel verantwoorde of goede manier is van denken en doen, en ‘houd voet bij stuk’.
Waarheidsgetrouw zijn:

Lieg niet. Gedraag je niet hulpeloos als je dat niet bent. Overdrijf niet en bedenk
geen smoesjes.

Andere ideeën:
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 8 (p. 1 van 3)



(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 6)

Je opties afwegen voor wel of niet iets vragen,
wel of niet nee zeggen en met welke intensiteit
Voordat je ergens om vraagt of ergens nee op zegt, moet je voor jezelf besluiten met welke intensiteit je
voet bij stuk wil houden.
De mogelijkheden lopen van zeer lage intensiteit, waarbij je flexibel bent en de situatie accepteert zoals
die is, tot zeer hoge intensiteit, waarbij je al je vaardigheden inzet om de situatie te veranderen en te krijgen wat je wilt.

Opties
Lage intensiteit (laten gaan, toegeven)
ergens om vragen

ergens nee op zeggen

niet vragen; geen hints geven

1.

doen wat de ander wil zonder dat het gevraagd wordt

indirecte hints geven; nee accepteren

2.

niet klagen; met opgewekt gemoed doen wat gevraagd wordt

openlijk hints geven; nee accepteren

3.

doen wat gevraagd wordt, ook al ben je er niet blij om

voorzichtig vragen; nee accepteren

4. doen wat gevraagd wordt, maar tonen dat je het liever niet zou doen

met stijl vragen; maar nee accepteren

5.

zelfverzekerd vragen; nee accepteren

6. zelfverzekerd nee zeggen, maar daarop terugkomen

zeggen dat je het liever niet zou doen, maar het wel
met stijl doen

zelfverzekerd vragen; weerwoord geven op nee 7.

zelfverzekerd nee zeggen; weerstand bieden aan
overhalen

met klem vragen; weerwoord geven op nee

met klem nee zeggen; weerstand bieden aan overhalen

8.

met klem vragen; erop staan; onderhandelen; 9. met klem nee zeggen; weerstand bieden; onderhandelen; blijven proberen
blijven proberen
vragen en geen nee accepteren

10. niet doen wat je gevraagd wordt
Hoge intensiteit (standvastig blijven)
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 8 (p. 2 van 3)

Factoren die je moet meewegen
Als je wilt bepalen hoe standvastig of intens je iets wilt vragen of weigeren, denk dan na over:
1. Het vermogen van jezelf of van de ander.
2.	Je prioriteiten.
3.	Het effect van je handelingen op je zelfrespect.
4.	De morele en wettelijke rechten van jezelf of de ander in deze situatie.
5.	Jouw autoriteit (zeggenschap) over de ander (of dat de ander iets over jou te zeggen heeft).
6.	De soort relatie die je met de ander hebt.
7.	Het effect van je handelen op de lange- versus de kortetermijndoelen.
8.	De mate van geven en nemen in jullie relatie.
9. Of jij ter voorbereiding je huiswerk hebt gedaan.
10.	De timing van het verzoek of de weigering.

1.

Vermogen:

• Is deze persoon in staat jou te geven wat je wil? Zo ja, verhoog de intensiteit van je
verzoek.
• Heb jij dat wat de ander wil? Zo nee, verhoog de intensiteit van je ‘nee’.

2. Prioriteiten:

• Zijn je doelen heel belangrijk? Verhoog de intensiteit.
• Is jullie relatie wankel? Overweeg de intensiteit te verlagen.
• Staat je zelfrespect op het spel? Laat de intensiteit bij je waarden passen.

3. Zelfrespect:

• Doe je de meeste dingen zelf? Zorg je dat je niet hulpeloos doet als je dat niet bent?
Zo ja, verhoog de intensiteit van je verzoek.
• Krijg je een slecht gevoel over jezelf als je nee zegt, zelfs als je er wijs over nadenkt?
Zo nee, verhoog de intensiteit van je ‘nee’.

4. Rechten:

• Is deze persoon wettelijk of moreel verplicht om jou te geven wat je wilt? Zo ja,
verhoog de intensiteit van je verzoek.
• Ben jij verplicht om de ander te geven wat hij of zij vraagt? Zou nee zeggen inbreuk
doen op de rechten van de ander? Zo nee, verhoog de intensiteit van je ‘nee’.

5. Autoriteit:

• Ben jij verantwoordelijk voor de aansturing van deze persoon of moet je hem of haar
opdrachten geven? Zo ja, verhoog de intensiteit van je verzoek.
• Heeft de ander zeggenschap over jou (bijv. je baas of leraar)? En vraagt hij of zij iets
dat binnen zijn bevoegdheid valt? Zo nee, verhoog de intensiteit van je ‘nee’.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 8 (p. 3 van 3)

6. Relatie:

• Is wat jij wilt gepast binnen de huidige relatie? Zo ja, verhoog de intensiteit van je
verzoek.
• Is wat de ander vraagt gepast binnen jullie huidige relatie? Zo nee, verhoog de intensiteit van je ‘nee’.

7.

• Zal het op korte termijn wel de vrede bewaren als je het niet vraagt, maar zal dat op
Lange- versus
de lange termijn voor problemen zorgen? Zo ja, verhoog de intensiteit van je verzoek.
kortetermijndoelen:
• Is het belangrijker om nu de vrede te bewaren door toe te geven dan dat je de relatie
op de lange termijn gezond houdt? Krijg je er op den duur spijt van of wrok, als je nee
zegt? Zo nee, verhoog de intensiteit van je ‘nee’.

8. Geven en nemen:

• Wat heb jij voor de ander gedaan? Geef jij minstens zo veel als dat je vraagt? Ben je
bereid om dit te geven als de ander het jou zou vragen? Zo ja, verhoog de intensiteit
van je verzoek.
• Ben je de ander wat verschuldigd? Doet hij of zij veel voor jou? Zo nee, verhoog de
intensiteit van je ‘nee’.

9. Huiswerk:

• Ben je goed voorbereid? Ken je alle feiten die je moet kennen om je verzoek te onderbouwen? Ben je duidelijk in wat je wil? Zo ja, verhoog de intensiteit van je verzoek.
• Is het verzoek van de ander duidelijk? Weet je waar je ja op zegt? Zo nee, verhoog de
intensiteit van je ‘nee’.

10. Timing:

• Is dit een goed moment om het te vragen? Is de ander ‘in de stemming’ om te luisteren en aandacht te schenken? Schiet je de ander aan op een moment dat de kans dat
hij of zij ja zegt groter is? Zo ja, verhoog de intensiteit van je verzoek.
• Is dit een slecht moment om nee te zeggen? Moet je het antwoord even vooruitschuiven? Zo nee, verhoog de intensiteit van je ‘nee’.

Andere factoren:
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(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 7)

Troubleshooting: Als wat je doet niet werkt
Heb ik de benodigde vaardigheden? Loop de instructies na.

1

Nagaan wat ik al geprobeerd heb
•
•
•

Weet ik hoe ik op een vaardige manier kan krijgen wat ik wil?
Weet ik hoe ik moet zeggen wat ik wil zeggen?
Heb ik de vaardighedeninstructies op de letter nauwkeurig gevolgd?

Weet ik wat ik precies wil in deze interactie?

2

Vraag:
•
•
•
•
•
•

Weet ik nog niet zeker wat ik precies in deze interactie wil?
Ben ik niet zeker over mijn prioriteiten?
Heb ik moeite een balans te vinden tussen:
Te veel vragen versus nergens om vragen?
Overal nee op zeggen versus overal ja op zeggen?
Belemmeren vrees of schaamte me om te weten wat ik werkelijk wil?

Staan mijn kortetermijndoelen mijn langetermijndoelen in de weg?

3

Vraag:
•
•

Is het gevoel van ‘nu, nu, nu!’ het aan het winnen van krijgen wat ik werkelijk wil?
Bepaalt emotionele geest wat ik zeg en doe in plaats van wijze geest?

De DGT-vaardigheden. Leerwijzers en huiswerkbladen. Werkboeken. M.M. Linehan © 2016. De uitgever verleent de afzonderlijke koper beperkte
niet-overdraagbare toestemming tot kopiëren van deze pagina voor eigen gebruik.



30

WERKBOEK de dgt-va ardigheden

Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 9 (p. 2 van 2)

4

Hinderen mijn emoties me bij het gebruik van vaardigheden?
Vraag:
•
•

Raak ik te zeer van streek om mijn vaardigheden te gebruiken?
Zijn mijn emoties zo sterk dat ik het punt voorbij ben dat mijn vaardigheden kunnen werken?

Staan zorgelijke gedachten, aannames en mythes me in de weg?
Vraag:
•

5

•
•
•
•
•
•
•

Word ik geblokkeerd in mijn handelen, doordat ik me zorgen maak over nadelige consequenties?
‘Ze zullen me niet aardig vinden,’ ‘Ze zal wel vinden dat ik stom ben.’
Staan gedachten over de vraag of ik wel waard ben wat ik wil me in de weg?
‘Ik ben zo slecht dat ik dit niet verdien.’
Maak ik mezelf voor dingen uit, waardoor ik niets doe?
‘Ik doe het vast niet goed,’ ‘Ik verknal het waarschijnlijk,’ ‘Ik ben zo stom.’
Geloof ik bepaalde mythes over intermenselijke effectiviteit?
‘Als ik iemand ergens om vraag dan bewijst dat, dat ik een zwakkeling ben,’ ‘Normen en
waarden zijn voor watjes.’

Is de omgeving sterker dan mijn vaardigheden?

6

Vraag:
•
•
•
•

Zijn de mensen die hebben wat ik wil of nodig heb machtiger dan ik?
Zijn de mensen die mij aansturen sterk en hebben ze overwicht?
Zijn er anderen die zich bedreigd voelen als ik krijg wat ik wil?
Hebben anderen een reden om mij niet te mogen als ik krijg wat ik wil?

Andere ideeën:

7
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 10

Overzicht: Relaties opbouwen en destructieve relaties beëindigen

Mensen ontmoeten en aardig gevonden
worden
Nabijheid, overeenkomsten, gespreksvaardigheden,
sympathie uiten en aansluiting zoeken bij groepen

Mindful omgaan met anderen
Hechte vriendschappen ontwikkelen door
mindful om te gaan met anderen

Destructieve/belemmerende relaties
beëindigen
In wijze geest blijven
Vaardigheden gebruiken
Veiligheid plannen
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 11 (p. 1 van 2)
(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 8)

Mensen ontmoeten en aardig gevonden worden
Bedenk dat elk mens geliefd kan worden.
Maar het vinden van vrienden kan een inspanning van jouw kant vereisen.

Zoek het bij mensen die vaak bij je in de buurt zijn.
Vertrouwdheid leidt vaak tot sympathie en soms tot liefde.
Om mensen te vinden die je wellicht leuk vindt en die jou wellicht leuk vinden, is het belangrijk dat je zorgt
dat je vaak en zichtbaar in de buurt van een groep mensen bent. Veel mensen maken vrienden onder klasgenoten of leden van een groep waar ze zich bij hebben aangesloten, of onder mensen die op dezelfde plek
werken of uitgaan.

Zoek mensen die op jou lijken.
We sluiten vaak vriendschap met mensen met dezelfde interesses en manieren.
Hoewel het niet interessant is voor anderen als je het altijd met ze eens bent, worden veel mensen wel
aangetrokken tot anderen met dezelfde belangrijke interesses en manieren, zoals politiek, leefstijl, normen
en waarden.

Werk aan je gespreksvaardigheden.
Stel en beantwoord vragen; geef net iets meer informatie in je antwoord dan gevraagd.
Praat over koetjes en kalfjes; onderschat niet de waarde van babbelen.
Geef jezelf op vaardige wijze bloot; zorg dat je zelfonthullingen lijken op die van de ander.
Val niet in de rede; begin niet direct voor of na iemand anders met praten.
Leer waarover je kunt praten; kijk wat anderen doen; lees; onderneem meer activiteiten en doe meer
ervaringen op.

Uit je sympathie (selectief)
Vaak mogen we mensen waarvan we denken dat ze ons mogen.
Toon echte sympathie voor de ander. Probeer echter niet te slijmen of kruiperig te zijn. Geef complimenten
over dingen die niet overduidelijk zijn. Prijs niet te veel en te vaak, en maak nooit gebruik van een compliment
om een gunst te bemachtigen.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 11 (p. 2 van 2)
Sluit je aan bij een groepsgesprek.
Als we wachten tot anderen naar ons toe komen, vinden we misschien nooit vrienden.
Soms moeten we zelf de eerste stap zetten om vrienden te maken. Daarvoor moeten we vaak kunnen inschatten of een groep openstaat voor nieuwe mensen of besloten is, en hoe je aansluiting zoekt en vindt bij
een bestaande groep.

Ga na of een groep openstaat voor nieuwe mensen of gesloten is.
In een open groep zijn nieuwe leden welkom.
In een gesloten groep zijn nieuwe leden misschien niet welkom.
Open groep

Gesloten groep

•
•
•
•

• Iedereen staat dicht bij elkaar.
• De groepsleden hebben alleen aandacht voor elkaar.
• De conversatie is zeer geanimeerd met weinig of geen
stiltes.
• De groepsleden lijken veel met elkaar op te hebben.

Iedereen staat min of meer op zichzelf.
Groepsleden kijken soms even rond.
Er vallen stiltes in de conversatie.
De groepsleden praten over algemene dingen.

Erachter komen hoe je bij een open groepsgesprek aansluit.
Manieren om je aan te sluiten bij een open groep Mogelijke resultaten
Geleidelijk dichter bij de groep gaan staan.

Wellicht is door de geleidelijkheid niet duidelijk dat
je je wilt aansluiten; het kan er zelfs uitzien alsof je
onopvallend wilt afluisteren!

Aanbieden om de glazen bij te vullen/een hapje te Dit kan te veel van het goede zijn. Wat doe je als ze
gaan halen.
geen drankjes/hapje meer willen? Is het duidelijk genoeg dat je je bij de groep wil aansluiten?
Erbij gaan staan en inhaken bij het gesprek.

Dat kan lomp overkomen. Ze hebben je niet uitgenodigd om erbij te komen, en trouwens wat wil je gaan
zeggen als je inhaakt?

Ernaartoe lopen en je voorstellen.

Is dat niet te formeel? En wat zeg je, nadat je je
voorgesteld hebt? Zullen zij zich aan jou voorstellen?
Onderbreek je hun conversatie niet?

Wacht tot de conversatie even stil is, ga bij een Dit geeft duidelijk aan wat je wil en komt niet lomp
vriendelijk ogend lid van de groep staan en zeg iets over, noch onderbreek je de conversatie ermee. De
groepsleden kunnen vervolgens zelf kiezen of ze zich
als ‘mag ik erbij komen?’
voorstellen of niet.

Overgenomen uit Linehan, M. M., & Egan, K. J. (1985). Asserting yourself. New York: Facts On File. Copyright 1985 by Facts On File Publications.
Adapted by permission of the authors.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 11A
Welke vaardigheden brengen je in contact met mensen en
maken dat ze je mogen
Vink voor elk setje van A en B de effectiefste reactie aan.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

1A. Je realiseren dat een goede relatie ontstaat door wat je doet.
1B. In vage, abstracte termen over relaties
denken.

❏

2A. Verwachten dat mensen hun uiterste best
doen om met jou in contact te komen.
2B. Gelegenheden creëren en ten volle gebruiken om regelmatig met anderen in contact
te komen.

❏

3A. Je begeven onder mensen met dezelfde
manieren en interesses als jij.
3B. Je begeven onder mensen met wie je weinig gemeenschappelijk hebt.

❏

4A. Je begeven onder mensen die positief op
jou, en op het leven in het algemeen, reageren.
4B. Je begeven onder cynici en pessimisten.

❏

5A. Je uitspreken over je opvattingen en meningen, zodat anderen kunnen zien wat ze
gemeenschappelijk hebben met je.
5B. Je opvattingen en meningen voor jezelf
houden.

❏

6A. Korte antwoorden geven op vragen, en zelf
zelden dezelfde of een andere vraag stellen.
6B. Interesse in anderen tonen door vragen te
stellen.

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

7A. Je erbuiten houden als anderen met elkaar
in gesprek zijn, zodat ze zien dat je respectvol bent.
7B. Beleefd vragen of je mee mag praten, zodat je meer mensen kunt leren kennen.
8A. Niets over jezelf vertellen of juist alles,
ongeacht wat anderen over zichzelf onthullen.
8B. Ongeveer evenveel blootgeven aan persoonlijke informatie als wat anderen doen.
9A. Een positieve gedachte over een ander
voor jezelf houden.
9B. De ander laten weten dat je hem of haar
leuk vindt.
10A. Jezelf beschermen, en alleen positieve
punten benoemen waar iedereen het overduidelijk mee eens is.
10B. Onderscheid maken in waar je sympathie
over uit.
11A. Gebruikmaken van vleierij om te krijgen
wat je wilt, als je denkt dat dat werkt.
11B. Niet vleien om anderen te beïnvloeden.

12A. Bij een vriendelijk ogend persoon gaan
staan in een andere groep, wachten tot
het gesprek even stilvalt en dan vragen of
het goed is als je erbij komt.
12B. Bij een groep nieuwe mensen gaan staan
en zorgen dat jouw opmerkingen of je opvattingen gehoord worden.

In aangepaste vorm overgenomen van Linehan, M. M., & Egan, K. J. (1985). Asserting yourself. New York: Facts On File. Copyright 1985 by Facts On
File Publications. Adapted by permission of the authors.
De DGT-vaardigheden. Leerwijzers en huiswerkbladen. Werkboeken. M.M. Linehan © 2016. De uitgever verleent de afzonderlijke koper beperkte
niet-overdraagbare toestemming tot kopiëren van deze pagina voor eigen gebruik.

36

WERKBOEK de dgt-va ardigheden

Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 12
(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 9)

Mindful omgaan met anderen
Vriendschappen duren langer als we mindful zijn.

Observeren
❏	Met interesse en nieuwsgierigheid aandacht schenken aan anderen om je heen.
❏	Stoppen met multitasken; je aandacht richten op de mensen met wie je bent.
❏ In het heden blijven in plaats van te plannen wat je hierna gaat zeggen.
❏	Sterke gerichtheid op jezelf loslaten en je richten op de mensen om je heen.
❏ Openstaan voor nieuwe informatie over anderen.
❏ Oordelende gedachten over anderen bij jezelf opmerken en loslaten.
❏	Niet steeds gelijk willen hebben.

Beschrijven
❏ Oordelende beschrijvingen vervangen door beschrijvende woorden.
❏	Geen aannames of interpretaties vormen van wat anderen over je denken zonder de
feiten te checken. (Vergeet niet dat niemand ooit de gedachten, motieven, bedoelingen, gevoelens, stemming, wensen of ervaringen van een ander heeft geobserveerd.)
❏	Niet de beweegredenen van anderen in twijfel trekken.
❏	Anderen het voordeel van de twijfel geven.

Participeren
❏	Jezelf in interacties met anderen storten.
❏ Op de stroom meedeinen, in plaats van te proberen de stroom in de hand te hebben.
❏ Opgaan in groepsactiviteiten en conversaties.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 12A

Hoe ga je mindful om met anderen
Vink voor elk setje van A en B de effectiefste reactie aan.

❏
❏

1A. Multitasken en verwachten dat de ander
dat wel begrijpt.
1B. Je volledige aandacht geven aan de persoon
met wie je bent.

❏

❏
❏
❏

❏

❏

❏
❏
❏
❏

6A. Openstaan voor het feit dat mensen ergens over van gedachten kunnen veranderen, en dat hun opvattingen of gevoelens kunnen veranderen.
6B. Vinden dat mensen onbetrouwbaar zijn
als ze veranderen.

2A. Vinden dat als je iemand al goed kent, je
niet echt zoveel aandacht meer aan diegene
hoeft te schenken.
2B. Inzien dat een hechte band ontstaat en in
stand blijft door aandacht te schenken aan,
en steeds meer te weten te komen over de
mensen van wie je houdt.

❏

❏

7A. Evalueren wat anderen doen en denken,
en tegen ze zeggen dat ze het mis hebben
of dat ze moeten veranderen als je zeker
weet dat je gelijk hebt.
7B. Als je het niet eens bent met, of niet
goedkeurt wat iemand anders doet of
denkt, proberen in te zien hoe dat toch
logisch kan zijn als je meer over de oorzaken weet.

3A. ‘Ik voel me echt gekwetst door wat je deed,
en de gedachte kwam bij me op dat je me
haat. Ik weet wel dat je dat niet echt doet,
maar had jij op dat moment wel dat gevoel?’
3B. ‘Ik weet wel dat je me haat. Anders zou je
me dat niet aangedaan hebben. En probeer
het ook maar niet te ontkennen.’

❏
❏

8A. ‘Je moet daar eens mee ophouden.’
8B. ‘Ik wou dat je daarmee ophield.’

❏
❏

9A. ‘Jij bent lui en je hebt het opgegeven.’
9B. ‘Ik maak me zorgen dat jij het misschien
hebt opgegeven.’

❏
❏

10A. ‘Ik denk niet dat dat klopt.’
10B. ‘Hoe kom je daar nou toch bij?’

4A. Jezelf in sociale situaties in de interactie
werpen.
4B. Gereserveerd blijven en de sociale interacties gadeslaan, zodat je geen fouten kunt
maken.

❏

11A. Alles in de hand houden, zodat relaties de
kant op gaan die jij wil.
11B. Meestal met de stroom meedeinen tijdens sociale interacties met groepen of
vrienden.

5A. Mensen vinden met dezelfde waarden als
jij.
5B. Kleine immorele dingen doen om geen blok
aan het been te zijn in je vriendschappen.

❏

❏

❏

12A. Terughoudend zijn in een gesprek, totdat
je zeker weet dat je de ander mag.
12B. Jezelf in een gesprek storten, totdat je
zeker weet dat je het niet leuk vindt.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 13
(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 10)

Het beëindigen van relaties
Een destructieve relatie heeft de eigenschap dat zij een vernietigende of totaal bederfelijke uitwerking heeft
op de kwaliteit van de relatie of op aspecten van jezelf, zoals jouw lijf en je fysieke veiligheid, je zelfwaardering
of gevoel van integriteit, je geluk of je gemoedsrust, of je liefdevolle gevoelens voor de ander.
Een belemmerende relatie is een relatie die het je moeilijk of onmogelijk maakt om voor jou belangrijke doelen
na te streven, van het leven te genieten en dingen te doen die je graag doet, je sociale relaties en vriendschappen te onderhouden of wanneer zij het welzijn van je andere dierbaren schaadt.

Neem de beslissing om relaties te beëindigen vanuit je wijze geest, en nooit vanuit je
emotionele geest.

Als de relatie belangrijk is en niet destructief is, en je hebt redenen om te hopen
op verbetering, probeer dan gebruik te maken van problemen oplossen om een
moeilijke relatie te repareren.

Maak gebruik van coping vooraf om het beëindigen van de relatie vooraf te oefenen
en op problemen te anticiperen.

Wees direct: gebruik de intermenselijke vaardigheden van BETOVER OOST, VIVO en
OEWW.

Maak gebruik van tegengesteld handelen voor liefde, als je merkt dat je van de
verkeerde persoon houdt.

Maak gebruik van Veiligheid voor alles! Bel voordat je uit een zeer gewelddadige
of levensbedreigende relatie stapt een meldpunt voor huiselijk geweld of de landelijke
hulplijn voor advies en hulp om een veiligheidsplan te maken, en voor een verwijzing
naar professionele hulp.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 13A

Hoe relaties te beëindigen
Vink voor elk setje van A en B de effectiefste reactie aan.

❏
❏

❏

❏
❏

❏
❏
❏

1A. Als een relatie je integriteit of fysieke
welzijn bedreigt, is dat waarschijnlijk jouw
fout en moet jij naar een therapeut.
1B. Een relatie die je integriteit of fysieke welzijn bedreigt, is een destructieve relatie
waarvan je ernstig moet overwegen eruit
te stappen.

Tijdens een ruzie word je zo boos op de ander dat je
niets meer met hem of haar te maken wilt hebben.
❏ 5A. Dan moet je direct de relatie beëindigen,
want als je daarmee wacht kan het zijn dat
je weer vergeet hoe woedend de ander jou
maakt.
5B.
Dan moet je eerst van emotionele geest
❏
naar wijze geest zien te komen, en nagaan
of je de relatie wilt behouden of wilt beëindigen.

2A. Een relatie hoort gemakkelijk te zijn. Als
het moeilijk is om een relatie te hebben
met iemand dan is het die moeite waarschijnlijk niet waard en zou je de relatie
moeten beëindigen.
2B. In de meeste relaties moeten wel problemen worden opgelost, wil de relatie werken.

❏

3A. Als je verliefd bent op iemand die dat niet
op jou is, gebruik dan vaardigheden uit
BETOVER OOST om diegene wel van je te
laten houden.
3B. Als je verliefd bent op iemand die dat niet
op jou is, gebruik dan tegengesteld handelen voor liefde.

❏

4A. Om de beslissing te nemen of je een relatie
zult beëindigen, kun je gebruikmaken van
voors en tegens.
4B. Om de beslissing te nemen of je een relatie
zult beëindigen, kun je gebruikmaken van
de vaardigheden uit VIVO.

❏

❏

❏

❏

6A. Als het veel moeite gaat kosten om een
destructieve relatie te beëindigen, dan is
het effectiever om bij elkaar te blijven.
6B. Als het veel moeite gaat kosten om een
destructieve relatie te beëindigen, dan is
het effectiever om te anticiperen en coping vooraf te beoefenen.
7A. Bij een gewelddadige relatie moet je, als
de ander je slaat, je intermenselijke vaardigheden gebruiken om diegene te vertellen dat je uit de relatie stapt.
7B. Bij een gewelddadige relatie moet je professionele hulp zoeken om uit de relatie te
stappen.
8A. Als je je in een relatie consequent onbegrepen en niet-gehoord voelt (niet gevalideerd), is dat waarschijnlijk jouw fout.
8B. Als je consequent niet begrepen en niet
gehoord wordt, dan is de relatie waarschijnlijk destructief.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 14
(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 11-15)

Overzicht: De middenweg bewandelen
Een balans vinden tussen acceptatie en verandering

Dialectiek
Balans tussen tegenpolen terwijl je ook de paradox
ingaat van ‘ja’ en ‘nee’, en van ‘waar’ en ‘niet waar’.

Valideren
Dat wat valide en begrijpelijk is in onszelf en anderen
onderkennen.

Herstellen van invalidatie
Vanuit een niet-defensieve houding inzien wat valide
is, onderkennen wat invalide is, en jezelf radicaal
accepteren.

Gedragsvaardigheden
Toepassing van gedragsprincipes om gewenst gedrag te
doen toenemen en ongewenst gedrag te doen afnemen.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 15
(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 11-11B)

Dialectiek
Dialectiek herinnert ons eraan dat
1.

Het universum vol tegenpolen / tegengestelde krachten is.
Er zijn altijd meerdere manieren om tegen een situatie aan te kijken, en meerdere manieren om een probleem
op te lossen.

	Twee dingen die elkaars tegengestelde lijken, kunnen beide waar zijn.

2. Alles en iedereen op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn.
	De golven en de oceaan zijn één.
	De kleinste beweging van een vlinder heeft invloed op de verste ster.

3. Verandering de enige constante is.
Betekenis en waarheid evolueren in de loop van de tijd.
Elk moment is nieuw: de realiteit zelf verandert met elk moment.

4. Verandering transactioneel is.
Wat wij doen is van invloed op onze omgeving en de anderen in die omgeving.
	De omgeving en de andere mensen zijn van invloed op ons.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 16
(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 11-11B)

Dialectisch denken en handelen, hoe doe je dat?
❏

1. Er zijn altijd meerdere kanten aan de zaak bij alles wat er bestaat. Probeer beide kanten te zien.
❏ Vraag je wijze geest: wat zie ik over het hoofd?
❏ Wat is de kern van waarheid als je het van de andere kant bekijkt?
❏ Laat de uitersten los. Verander ‘ofwel dit ofwel dat’ in ‘zowel dit als dat’ en verander ‘nooit’ in ‘soms’.
❏ Breng tegenpolen in balans. Valideer beide kanten van de zaak als je het oneens bent met elkaar,
accepteer de realiteit en werk aan verandering.
❏ Maak limonade van citroenen.
❏ Omarm de verwarring: Ga de paradox aan van ja en nee, of waar en niet waar.
❏ Speel de advocaat van de duivel: Beargumenteer beide kanten van het standpunt dat je zelf inneemt
met evenveel vuur.
❏ Maak gebruik van metaforen en verhalen om de geest los te maken en te bevrijden.

❏	Andere manieren om alle kanten van een zaak te zien:
❏

2.

Wees je van je verbondenheid bewust.
❏ Behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden.
❏ Zoek overeenkomsten in plaats van verschillen tussen mensen.
❏ Zie de fysieke verbanden tussen alle dingen die er zijn.

❏	Andere manieren om je bewust te blijven van verbondenheden:
❏

3.

Omarm verandering.
❏ Stort jezelf in de verandering. Sta het toe. Omarm het.
❏ Beoefen radicale acceptatie van verandering als er regels, omstandigheden, mensen en relaties
veranderen op een manier die je niet leuk vindt.
❏ Oefen jezelf in het gewend raken aan verandering. Breng kleine veranderingen aan om dit te oefenen (bijvoorbeeld expres ergens anders gaan zitten, met andere mensen praten dan je normaal, zou
doen, een andere route nemen naar iets waar je vaak heen gaat).

❏	Andere manieren om verandering te omarmen:
❏

4.

Verandering is transactioneel: onthoud dat jij je omgeving beïnvloedt en dat je omgeving jou beïnvloedt.
❏ Let op je eigen invloed op anderen en op de manier waarop zij jou beïnvloeden.
❏ Oefen jezelf in het loslaten van de schuldvraag door je af te vragen hoe je eigen gedrag en dat van
anderen wordt veroorzaakt door vele interacties in de loop van de tijd.
❏ Bedenk nog eens dat alles een oorzaak heeft, inclusief alle gedrag.

❏	Andere manieren om transacties te zien:

NB: In aangepaste vorm overgenomen van Miller, A. L., Rathus, J. H., & Linehan, M. M. (2007). Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents. New York: Guilford Press. Copyright 2007 by The Guilford Press. Met toestemming aangepast.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 16A

Voorbeelden van tegenstellingen die beide waar kunnen zijn
❏

1.

❏
❏

2.	Je bent hard EN je bent vriendelijk.

❏
❏
❏
❏
❏

4.	Je kunt alleen willen zijn EN toch verbonden willen zijn met anderen.

❏

9.	Je kunt jezelf accepteren zoals je bent EN toch willen veranderen. (Je kunt anderen accepteren zoals ze
zijn EN toch willen dat ze veranderen.)

❏
❏

10. Er zijn momenten waarop we onze emoties moeten beheersen EN moeten verdragen.

❏

12. Iemand kan hele goede redenen hebben om iets van je te willen, EN jij kunt hele goede redenen hebben
om nee te zeggen.

❏
❏

13.	Het kan een zonnige dag zijn EN regenen.

❏
❏
❏

15.	Je kunt het oneens zijn met iemand EN vrienden zijn met diegene.

❏

18. Overige:

Je kunt de wens hebben om te veranderen en je uiterste best ervoor doen, EN toch kan het niet genoeg
zijn wat je doet, of kan het zijn dat je nog harder moet werken en meer motivatie moet opbrengen.

3.	Je kunt onafhankelijk zijn EN hulpvaardig. (Je kunt een ander onafhankelijk laten zijn en TOCH hulp bieden.)

5.	Je kunt bepaalde dingen met anderen delen EN ook andere dingen privé houden.
6.	Je kunt op jezelf zijn EN toch verbonden met anderen.
7.	Je kunt onder de mensen zijn EN eenzaam zijn.
8.	Je kunt in de ene groep een vreemde eend zijn EN in een andere groep perfect passen. (Een tulp in een
rozentuin kan ook een tulp in een tulpentuin zijn.)

11.	Je kunt een heel goede reden hebben om te geloven wat je gelooft, EN het toch bij het verkeerde eind
hebben.

14.	Je kunt boos zijn op iemand EN diegene ook liefhebben en respecteren. (Je kunt boos zijn op jezelf EN
jezelf liefhebben en respecteren.)

16.	Je kunt het oneens zijn met de regels EN je eraan houden.
17.	Je kunt snappen waarom iemand iets op een bepaalde manier voelt of doet, EN het tegelijk oneens zijn
met zijn of haar gedrag en vragen om verandering.

NB: In aangepaste vorm overgenomen van Miller, A. L., Rathus, J. H., & Linehan, M. M. (2007). Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents. New York: Guilford Press. Copyright 2007 by The Guilford Press. Met toestemming aangepast.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 16B

Belangrijke tegenpolen om met elkaar in balans te brengen
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

1.

❏

15. Overige:

❏

16. Overige:

❏

17. Overige:

De realiteit accepteren EN werken aan verandering.

2.	Jezelf en anderen valideren EN fouten toegeven.
3.

Werken EN uitrusten.

4.	Dingen doen die je moet doen EN dingen doen die je wilt doen.
5.

Werken aan zelfverbetering EN jezelf accepteren zoals je bent.

6.

Problemen oplossen EN problemen accepteren.

7.

Emotieregulatie EN emotie-acceptatie.

8.

Op eigen kracht iets voor elkaar krijgen EN om hulp vragen.

9.

Onafhankelijkheid EN afhankelijkheid.

10. Openheid EN privacy.
11.	Vertrouwen EN wantrouwen.
12.	Toekijken en observeren EN deelnemen.
13.	Nemen EN geven van/aan anderen.
14. Op jezelf gericht zijn EN op anderen gericht zijn.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 16C

Wat is dialectiek?
Vink voor elk setje van A en B de effectiefste reactie aan.

❏
❏

1A. Opletten wat voor effect je op anderen
hebt.
1B. Aannemen dat de manier waarop anderen
op je reageren niets te maken heeft met
hoe je hen behandelt.

❏

❏

5A. Een moeilijke relatie onderzoeken door te
kijken hoe de interacties tussen jou en de
ander in de loop van de tijd problematisch
kunnen worden.
5B. Aannemen dat problemen in een relatie
geheel aan jezelf of aan de ander liggen.

Zeggen:
❏ 2A. ‘Ik weet dit echt heel zeker.’
❏ 2B. ‘Ik snap je gezichtspunt, al ben ik het er
niet mee eens.’
2C.
‘Jouw opvatting hierover slaat nergens op.’
❏

Zeggen:
❏ 6A. ‘Het is hopeloos. Ik kan het niet.’
❏ 6B. ‘Dit waait wel over. Ik heb geen probleem.’
❏ 6C. ‘Ik vind dit echt moeilijk, maar ik blijf mijn
best doen.’

Zeggen:
❏ 3A. ‘Iedereen behandelt mij altijd oneerlijk.’
❏ 3B. ‘Ik vind dat de coach zijn beslissing om mij
uit het team te zetten moet heroverwegen.’
3C.
‘De coach weet het beste wie er in het
❏
team moet en wie niet.’

❏

❏

❏

❏

4A. Een vriend beschouwen als ontrouw en
onverschillig als hij of zij verandert op een
manier die jou niet bevalt.
4B. Accepteren dat interesses en belangen
kunnen veranderen.

❏

❏

7A. Bij een meningsverschil met iemand, heel
zeker en stellig zijn over je eigen standpunt.
7B. Bij een meningsverschil met iemand diens
kant van de zaak proberen te zien.

8A. Eisen dat een relatie stabiel en onveranderlijk is.
8B. Verandering omarmen en beschouwen als
onvermijdelijk.

NB: In aangepaste vorm overgenomen van Miller, A. L., Rathus, J. H., & Linehan, M. M. (2007). Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents. New York: Guilford Press. Copyright 2007 by The Guilford Press. Met toestemming aangepast.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 17
(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 12)

Validatie

Validatie betekent:
•
•
•
•

de kern van waarheid vinden in de invalshoek of situatie van de ander; de feiten van een situatie verifiëren;
inzien dat iemands emoties, gedachten en gedragingen veroorzaakt zijn door iets en dat ze
daarom begrijpelijk zijn;
niet per se dat je het met de ander eens bent;
niet dat je valideert wat eigenlijk niet valide is.

Waarom zou je valideren?
•
•
•
•

Het bevordert je relaties doordat je laat zien dat je luistert en begrip hebt.
Het bevordert de intermenselijke effectiviteit door verlaging van (1) de druk wie er gelijk
heeft, (2) negatieve reactiviteit en (3) woede.
Het maakt probleemoplossing, verbondenheid en steun mogelijk.
Invalidatie doet pijn.

Belangrijke dingen om te valideren
•
•
•
•

Wat valide is (en alleen dat).
De feiten van een situatie.
Iemands ervaringen, gevoelens, overtuigingen, meningen of gedachten over iets.
Lijden en moeilijkheden.

Niet vergeten!
•
•
•
•

Elke niet-valide reactie is op enigerlei wijze logisch.
Valideren is niet per se instemming.
Valideren betekent niet dat je het leuk vindt.
Valideer alleen wat valide is!

In aangepaste vorm overgenomen van Linehan, M. M. (1997). Validation and psychotherapy. In A. Bohart & L. Greenberg (Eds.), Empathy
reconsidered: New directions in psychotherapy (pp. 353–392). Washington, DC: American Psychological Association. Copyright 1997 by
the American Psychological Association. Aangepast met toestemming. APA is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze vertaling.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 18
(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 12)

Valideren, hoe doe je dat?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

q Aandachtig zijn:
Zorg dat je geïnteresseerd overkomt, luister en observeer. Niet multitasken. Maak oogcontact. Blijf alert.
Knik af en toe. Reageer met je gezicht (bijv. glimlachen bij vrolijke uitspraken; betrokken kijken als je iets
pijnlijks hoort).
q Reflecteren:
	Herhaal wat de ander tegen je heeft gezegd of verwoord wat je observeert, om zeker te weten of je het
goed hebt begrepen. Gebruik geen oordelende taal of toon! Probeer echt te snappen wat de ander voelt of
denkt. Sta open. (Niet tegenspreken, bekritiseren, of tornen aan wat de ander denkt of wil.) Laat je stem
zo klinken dat de ander je makkelijk kan corrigeren … en check de feiten!
Voorbeeld: ‘Dus je bent boos op me, omdat je denkt dat ik gelogen heb om je terug te pakken. Klopt dat?
q ‘Gedachtelezen’:
Wees sensitief voor wat er niet gezegd wordt door de ander. Let op gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal,
wat er gebeurt en wat je al weet van de ander. Toon je begrip in woorden of daden. Sta open voor correcties.
Voorbeeld: Als je een vriend om een lift vraagt na een lange dag, en die ander zakt ineen, zeg dan: ‘Je ziet er
echt moe uit. Laat mij maar gerust iemand anders vragen.’
q Begrip hebben:
Zoek naar de logica achter de gevoelens, gedachten en handelingen van de ander gezien diens voorgeschiedenis, gemoedstoestand of lichamelijke toestand, of de huidige gebeurtenissen (de oorzaak dus) –
zelfs al ben je het niet met het gedrag van de ander eens, of zijn diens opvattingen incorrect. Zeg: ‘Het is
begrijpelijk dat je … aangezien …’
Voorbeeld: Als je iemand op het verkeerde adres een uitnodiging voor je feest hebt gestuurd, zeg dan: ‘Ik
snap waarom je dacht dat ik je misschien expres buitensloot.’
q Erkennen wat valide is:
Laat zien dat je inziet dat de gedachten, gevoelens of daden van de ander valide zijn in het licht van de
huidige situatie en feiten. Gedraag je zodanig dat je aangeeft dat het gedrag van de ander valide is. Je
maakt betrouwbaar wat op dit moment gebeurt, bijvoorbeeld door het tot betrouwbare informatie over de
situatie te maken.
Voorbeeld: Als je kritiek krijgt omdat je de vuilnis niet hebt buiten gezet op jouw dag, erken dan dat het jouw
dag is en zet de vuilnis buiten. Als iemand een probleem aandraagt, help dan het op te lossen (tenzij diegene
alleen een luisterend oor wil). Als iemand honger heeft, geef diegene dan voedsel. Erken de inspanning of
moeite die iemand doet.
q Toon gelijkheid en radicale echtheid:
Wees jezelf! Behandel de ander niet alsof hij ‘onder’ of ‘boven’ je staat. Behandel de ander als gelijke, en
niet voorzichtig (alsof die breekbaar is) of neerbuigend (alsof die incompetent is).
Voorbeeld: Wees bereid om je fouten toe te geven. Als iemand zich met zijn of haar voornaam voorstelt,
stel jezelf dan ook met je voornaam voor. Vraag anderen om hun mening. Schiet niet in de verdediging. Wees
terughoudend met advies of instructies als dat niet gevraagd of verwacht wordt van je. En zelfs als dat wel
zo is, onthoud dan dat je het mis kunt hebben.

In aangepaste vorm overgenomen van Linehan, M. M. (1997). Validation and psychotherapy. In A. Bohart & L. Greenberg (Eds.), Empathy
reconsidered: New directions in psychotherapy (pp. 353–392). Washington, DC: American Psychological Association. Copyright 1997 by
the American Psychological Association. Aangepast met toestemming. APA is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze vertaling.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 18A

Wat is valideren?
Vink voor elk setje van A en B de effectiefste reactie aan.

❏
❏
❏

❏

❏
❏
❏
❏

1A. Je eigen dag overdenken als de ander over
zijn of haar dag vertelt.
1B. Helemaal opgaan in het luisteren hoe de
ander over zijn of haar dag vertelt.

❏

2A. Als je onzeker bent over de gedachten en
gevoelens van een ander, vragen wat hij
of zij denkt of voelt of jezelf proberen te
verplaatsen in zijn of haar situatie.
2B. Aannemen dat als iemand wil dat je snapt
hoe hij of zij zich voelt of denkt, diegene je
dat wel zal vertellen.

❏

3A. Oog hebben voor de kleine aanwijzingen
voor wat er aan de hand is in sociale situaties.
3B. Alleen observeren wat iemand zegt, en
non-verbale signalen negeren.

❏

4A. Snel conclusies trekken over wat iemand
waarschijnlijk bedoelt.
4B. Inzien dat bepaald gedrag verschillende
dingen kan betekenen.

❏

❏

❏

❏

❏

5A. In gedachten houden dat iemands denken, voelen en doen niet altijd met elkaar
strookt. De feiten checken.
5B. Aannemen dat je precies kunt observeren
wat iemand voelt en denkt.
6A. Het gedrag en denken van een ander beoordelen, en dan zeggen dat diegene het
verkeerd doet of anders zou moeten zijn,
als je zeker weet dat je gelijk hebt.
6B. Als je het niet eens bent met wat een ander doet of denkt, proberen in te zien dat
het toch een logisch gevolg van de oorzaken kan zijn.
7A. Aannemen dat het voldoende validatie is
als je tegen iemand zegt dat zijn of haar
verzoek wel logisch klinkt voor je.
7B. Als iemand je ergens om vraagt is het validerend om diegene te geven wat gevraagd
wordt.
8A. Aannemen dat hoe iemand op jou reageert
helemaal niets te maken heeft met hoe jij
op de ander reageert.
8B. Eenieder met respect en als gelijke behandelen.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 19 (p. 1 van 2)
(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 13)

Herstellen van invalidatie
Merk op dat invalidatie je kan helpen, maar tegelijkertijd ook pijnlijk kan zijn.

Onthoud:
Invalidatie is behulpzaam als:
1.
2.

het belangrijke fouten corrigeert (je feiten niet kloppen);
het intellectuele en persoonlijke groei stimuleert, doordat je de
zienswijze van anderen hoort.

Invalidatie is afbrekend als:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

je genegeerd wordt;
je alsmaar niet wordt begrepen;
je verkeerd gelezen wordt;
je verkeerd geïnterpreteerd wordt;
belangrijke feiten in je leven worden genegeerd of ontkend;
je ongelijk behandeld wordt;
je niet geloofd wordt, terwijl je oprecht bent;
jouw ervaring wordt gebagatelliseerd of ontkend.

9.	Anders:
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 19 (p. 2 van 2)

Schiet niet in de verdediging en check de feiten
❏

Check alle feiten om na te gaan of je reacties valide of invalide zijn. Check ze samen met
iemand bij wie je ervan op aan kunt dat die zal valideren wat valide is.

❏
❏

Erken het als je reacties niet logisch zijn en niet valide.
Werk aan verandering van je invalide gedachten, opmerkingen of handelingen. (Stop ook met
het zoeken van een schuldige. Dat levert zelden verbetering van de situatie op.)

❏	Slik veroordelende zelfuitspraken in. (Beoefen tegengesteld handelen.)
❏	Herinner je dat alle gedrag een oorzaak heeft en dat jij je best doet.
❏ Wees meevoelend met jezelf. Beoefen zelftroost.
❏ Erken dat het pijn doet als je wordt geïnvalideerd door anderen, ook als je gelijk hebt.
❏ Erken het als je reacties in een situatie logisch en valide zijn.
❏ Bedenk dat het zelden een complete ramp is dat je wordt geïnvalideerd, zelfs als je reactie
eigenlijk valide is.

❏
❏
❏

Beschrijf je ervaringen en handelingen in een steunende omgeving.
Rouw om traumatische invalidatie en de schade die deze berokkend heeft.
Beoefen radicale acceptatie van de invaliderende persoon.

Valideer jezelf precies zoals je een ander zou valideren
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 19A

Wat is zelfvalidatie?
Vink voor elk setje van A en B de effectiefste reactie aan als iemand anders je invalideert.

❏
❏
❏
❏

❏

❏

1A. Je eigen ervaring, gezichtspunt, emotie of
daden op een feitelijke manier beschrijven.
1B. Zeggen ‘Wat ben ik toch stom’ of jezelf
afkatten om je reactie.

❏

2A. De ander afkraken en je gezichtspunt verdedigen, zelfs al heb je het mis.
2B. Als iemand het niet eens is met wat jij
denkt of doet, openstaan voor de idee dat
je het mis hebt en je daar oké bij voelen.
De feiten checken.

❏

3A. Als je de feiten checkt (desnoods alleen in
je hoofd), voor jezelf opkomen als je het
bij het rechte eind hebt of als je reactie
redelijk is.
3B. Aannemen dat de manier waarop jij de
feiten ervaart niet klopt. Opgeven en toegeven. Jezelf en de persoon die je heeft
geïnvalideerd veroordelen.

❏

❏

❏

❏

4A. In woede uitbarsten en jezelf een watje
noemen als je verdrietig wordt of je alleen
gaat voelen.
4B. Accepteren dat het pijn doet om geïnvalideerd te worden, en de pijn voelen.
5A. Als je een fout maakt, bedenken dat je
menselijk bent, en dat mensen fouten maken.
5B. Jezelf verwijten maken en straffen, omdat
je het mis hebt; mensen vermijden die weten dat je het mis hebt.
6A. Jezelf beschouwen als ‘gestoord’ of ‘beschadigde waar’, en toegeven aan schaamte en ongeluk.
6B. Begripvol en invoelend op jezelf reageren
en tegen jezelf praten. Bedenken dat elke
reactie een oorzaak heeft en logisch is als
je lang genoeg de redenen onderzoekt.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 20
(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 14)

Strategieën voor het vergroten van de kans op gewenst gedrag
Beschrijf vormen van gedrag die je bij jezelf of bij anderen zou willen laten groeien:

Bekrachtiging = consequenties die de frequentie van gedrag doen toenemen.
Positieve bekrachtiging = positieve consequentie(s) (beloning dus).
Gedrag wordt bevorderd door consequenties die de persoon wenst, leuk vindt, of de moeite waard om voor
te werken.
Voorbeelden:

Negatieve bekrachtiging = het uitblijven of weghalen van negatieve gebeurtenissen (verlichting
dus).
Gedrag wordt bevorderd door consequenties die iets negatiefs doen ophouden of afnemen.
Voorbeelden

Shaping = Kleine stapjes in de richting van het gewenste gedrag bekrachtigen
•
•
•

Kleine stappen richting het doel bekrachtigen.
Naarmate het nieuwe gedrag zich vestigt, een beetje meer eisen voor de bekrachtiging.
Doorgaan tot het doelgedrag bereikt is.

•

Voorbeelden van stappen richting doelgedrag:

Timing is belangrijk
•
•
•

Bekrachtig gedrag direct nadat het optreedt.
Bekrachtig bij shaping van nieuw gedrag in het begin elke keer als het optreedt.
Als het gedrag zich vestigt, stap dan geleidelijk over op af en toe bekrachtigen in plaats van elke keer.

WAARSCHUWING:
Als je gedrag wisselend gaat bekrachtigen, wordt dat gedrag zeer moeilijk af te leren.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 21
(Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 15)

Strategieën voor het verminderen of doen stoppen van ongewenst gedrag
Extinctie (uitdoving) = een doorlopende bekrachtiger van bepaald gedrag weghalen.
Extinctie leidt eerst tot een uitbarsting van het gedrag, en daarna tot een vermindering ervan.
Voorbeelden:

Verzadiging = het geven van verlichting of beloning voordat het gedrag optreedt.
Verzadiging vermindert de motivatie voor het gedrag en daardoor de frequentie ervan.
Voorbeelden:

Straf = een aversieve consequentie die het gedrag doet afnemen.
Gedrag wordt verminderd door consequenties die de persoon niet leuk vindt of de moeite van het vermijden
waard vindt.
Voorbeelden:
Gedrag wordt verminderd door consequenties die iets positiefs weghalen of verminderen.
Voorbeelden:
Gedrag wordt verminderd wanneer iets dat de persoon graag wil, wordt afgenomen of tegengehouden, totdat de schade die het probleemgedrag heeft opgeleverd wordt hersteld en wordt overgecorrigeerd.
Voorbeelden:
•
•
•

Zorg dat de straf specifiek is, binnen een bepaalde tijd plaatsvindt, en past bij het ‘vergrijp’.
Gebruik geen bestraffende toon; laat de consequentie zelf zijn werk doen.
Als een natuurlijke straf optreedt, maak deze dan niet ongedaan. Voeg ook geen willekeurige straf toe.

Zorg dat je alternatief gedrag bekrachtigt dat in de plaats moet komen van het gedrag dat je
wilt doen stoppen.
•
•
•
•
•

Extinctie en straf verzwakken of onderdrukken gedrag, maar elimineren het niet.
Extinctie en straf leren geen nieuw gedrag aan.
Om te zorgen dat gedrag blijvend uitblijft, moet je een alternatief bekrachtigen.
Straf werkt alleen als de straffer aanwezig is of in de buurt zou kunnen zijn.
Straf leidt ertoe dat de straffer vermeden wordt.

NB: In aangepaste vorm overgenomen van Miller, A. L., Rathus, J. H., & Linehan, M. M. (2007). Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents. New York: Guilford Press. Copyright 2007 by The Guilford Press. Met toestemming aangepast.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 22
(Huiswerkbladen Intermenselijke effectiviteit 14, 15)

Tips voor een effectief gebruik van strategieën voor gedragsverandering

Samenvatting tot nu toe:

Doel

Consequentie

Gedrag doen toenemen
Gedrag verzwakken

Gedrag onderdrukken

(bekrachtiging)

•
•

Positieve consequenties toevoegen
Aversieve consequenties wegnemen

(extinctie/uitdoving)

•
•

Bekrachtiger wegnemen
De ellende, het probleem wegnemen
voordat ongewenste gedrag optreedt

(straf)

•
•

Aversieve consequenties toevoegen
Positieve consequenties wegnemen

Niet alle consequenties hebben dezelfde waarde.
‘Wat voor de één vergif is, kan voor de ander genot zijn’.
Context is belangrijk. Wat in de ene situatie een bekrachtiger is, kan in de andere een straf zijn.
Hoeveelheid is belangrijk. Als van een bekrachtiger te veel of te weinig wordt gegeven, werkt hij niet.
Natuurlijke consequenties werken het best. Laat deze zoveel mogelijk hun werk doen.
Vraag welke consequentie de persoon de moeite waard vindt om zich voor in te spannen (bekrachtiger) of
om te vermijden (straf).
Observeer de veranderingen in het gedrag als je een consequentie toepast.

Gedrag dat in de ene situatie is aangeleerd, hoeft in een andere situatie niet op te treden.
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Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 22A

Wat zijn effectieve strategieën om gedrag te veranderen?
Vink voor elk setje van A en B de effectiefste reactie aan.

❏

❏

❏
❏

❏
❏

❏
❏

1A. Als je bepaald gedrag wilt laten toenemen,
is het het beste dat je wacht tot het gehele gewenste gedrag optreedt voordat je
bekrachtigt, zodat de persoon niet denkt
dat half werk ook goed genoeg is.
1B. Als je bepaald gedrag wilt laten toenemen,
is het het beste dat je kleine verbeteringen
in de juiste richting bekrachtigt, anders zal
de persoon misschien niet blijven verbeteren.

❏

2A. De effectiefste straf is intens kwaad worden en direct verbaal bekritiseren.
2B. De effectiefste straf is een straf die je bij
de ernst van het probleemgedrag laat aansluiten.

❏

3A. Het effectiefst is om gedrag direct nadat
het optreedt te bekrachtigen.
3B. Het effectiefst is om gedrag na een korte
tussenpoos pas te belonen, zodat de persoon niet gaat verwachten dat er altijd een
beloning komt.

❏

4A. De meeste mensen belonen het probleemgedrag van anderen zonder dat ze het zelf
door hebben.
4B. Mensen belonen het probleemgedrag van
anderen niet, want dat zou echt dom zijn.

❏

❏

❏

❏

❏

5A. Als iemands probleemgedrag hem of haar
oplevert wat hij wil, is de effectiefste aanpak om dat gedrag te laten stoppen, het te
bestraffen.
5B. Als iemands probleemgedrag hem of haar
oplevert wat hij wil, is de effectiefste aanpak om dat gedrag te laten stoppen, het
niet meer te (laten) bekrachtigen en in
plaats daarvan beloningen te geven als de
persoon een vaardigere strategie toepast
om te krijgen wat hij of zij wil of nodig
heeft.
6A. Als je straf toedient, bedenk dan dat een
niet-specifieke straf veel effectiever zal
zijn, omdat die niet kan worden vermeden.
6B. Gebruik een specifieke negatieve consequentie die een begrensde periode duurt,
om gedrag te doen afnemen.
7A. Als iemand zich gemeen gedraagt waardoor jij je gekwetst voelt, is de effectiefste
manier om dat gedrag te bestraffen, een
cadeau af te nemen dat je eerder gegeven
had.
7B. Als iemand zich gemeen gedraagt waardoor jij je gekwetst voelt, is de effectiefste
manier om dat gedrag te bestraffen, geen
gunsten meer te verlenen totdat zijn of
haar gedrag verbetert.
8A. Als gedrag na bestraffing stopt, is de effectiefste aanpak om alternatief, gewenst
gedrag te gaan belonen.
8B. Als gedrag na bestraffing stopt, is de effectiefste aanpak om de straf te laten
voortduren, zodat je de duidelijke boodschap overbrengt dat het probleemgedrag
onacceptabel is.
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 1 (p. 1 van 2)
(Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 1)

Voors en tegens van het gebruik van intermenselijkeeffectiviteitsvaardigheden
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Gebruik dit huiswerkblad om te bedenken welke voor- en nadelen het voor jouzelf heeft om intermenselijkeeffectiviteitsvaardigheden (dus vaardig gedrag) te gebruiken om te krijgen wat je wilt. Het idee is dat je erachter
wilt komen wat voor jou de effectiefste manier is om te krijgen wat je wilt. Onthoud dus dat het hier om jouw
doelen gaat en niet om die van een ander.
Beschrijf de intermenselijke situatie:

Beschrijf jouw doel in deze situatie:

Maak een lijst van de voors en tegens als je je vaardig gedraagt door intermenselijke-effectiviteitsvaardigheden te
gebruiken.
Maak nu een tweede lijst, met de voors en tegens als je machtsstrategieën gebruikt om te krijgen wat je wilt.
Maak een derde lijst van de voors en tegens van toegeeflijk zijn of je passief opstellen in deze situatie.
Check de feiten, om na te gaan of je vaststelling van de voor- en nadelen klopt.
Als je te weinig ruimte hebt, gebruik dan de achterkant van dit huiswerkblad.
Eisen, aanvallen, dwingen

Toegeeflijk zijn, passief zijn

Gebruik van vaardigheden

Eisen, aanvallen, dwingen

Toegeeflijk zijn, passief zijn

Tegens

Voors

Gebruik van vaardigheden
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 1 (p. 2 van 2)

Wat heb je in deze situatie besloten te doen?

Is dat de beste beslissing (is het wijze geest)?
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 2 (p. 1 van 2)
(Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 2A)

Kritisch zijn over mythes die de intermenselijke effectiviteit in de weg staan
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Schrijf bij elke mythe een kritische tegenwerping die volgens jou houtsnijdt.
1. Ik verdien het niet om te krijgen wat ik wil of nodig heb.
	Tegenwerping:
2.	Als ik iemand ergens om vraag, geef ik aan dat ik een zeer zwak iemand ben.
	Tegenwerping:
3.	Voordat ik iemand ergens om vraag, wil ik zeker weten dat hij of zij ja zal zeggen.
	Tegenwerping:
4.	Als ik ergens om vraag of ergens nee op zeg, kan ik er niet tegen als iemand van streek raakt.
	Tegenwerping:
5.	Als hij of zij nee zegt, ga ik dood.
	Tegenwerping:
6. Iemand ergens om vragen, is heel opdringerig (slecht, egocentrisch, zelfzuchtig enz.).
	Tegenwerping:
7.	Nee zeggen op iemands verzoek is altijd egoïstisch.
	Tegenwerping:
8. Ik zou bereid moeten zijn mijn eigen behoeften op te offeren ten behoeve van anderen.
	Tegenwerping:
9. Ik moet wel heel erg tekortschieten dat ik dit niet zelf kan oplossen.
	Tegenwerping:
10.	Het probleem zit duidelijk alleen maar in mijn hoofd. Als ik nou gewoon anders zou denken, dan zou ik niet
iedereen hiermee hoeven lastigvallen.
	Tegenwerping:
11.	Als ik niet krijg wat ik wil of nodig heb, maakt dat eigenlijk niets uit, het kan me niet zo veel schelen.
	Tegenwerping:
12.	Vaardigheid is een teken van zwakte.
	Tegenwerping:
Andere mythe:
	Tegenwerping:
Andere mythe:
	Tegenwerping:
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 2 (p. 2 van 2)

Schrijf bij elke mythe een kritische tegenwerping die volgens jou houtsnijdt.
13. Ik zou dit niet moeten hoeven vragen (of beantwoorden); hij/zij zou moeten weten wat ik wil (en dat ook
moeten doen).
	Tegenwerping:
14.	Hij/zij zou moeten snappen dat dit gedrag kwetsend zou zijn voor mij; dat hoor ik niet te moeten uitleggen.
	Tegenwerping:
15.	Het zou niet nodig moeten zijn dat ik moet onderhandelen over wat ik wil.
	Tegenwerping:
16.	Anderen zouden graag bereid moeten zijn om meer voor mij te doen.
	Tegenwerping:
17.	Anderen moeten mij leuk vinden, goedkeuren en steunen.
	Tegenwerping:
18. Ze verdienen het niet dat ik me vaardig gedraag of dat ik ze goed behandel.
	Tegenwerping:
19.	Het allerbelangrijkste is dat ik krijg wat ik wil op het moment dat ik het wil.
	Tegenwerping:
20. Ik hoef niet vriendelijk, eerlijk, hoffelijk of respectvol te zijn als anderen dat ook niet tegen mij zijn.
	Tegenwerping:
21.	De wraak zal zo zoet zijn; dat is eventuele negatieve consequenties wel waard.
	Tegenwerping:
22.	Normen en waarden zijn voor watjes.
	Tegenwerping:
23. Iedereen liegt.
	Tegenwerping:
24. Krijgen wat ik wil of nodig heb, is belangrijker dan de manier waarop ik het krijg; het doel heiligt de middelen.
	Tegenwerping:
Andere mythe:
	Tegenwerping:
Andere mythe:
	Tegenwerping:
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 3
(Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 4)

Prioriteiten helder krijgen in intermenselijke situaties
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Gebruik dit blad om erachter te komen wat jouw doelen en prioriteiten zijn in elke mogelijke situatie die voor jou
een probleem creëert. Voorbeelden zijn situaties waarin (1) jouw rechten of wensen niet worden gerespecteerd; (2)
je wilt dat iemand iets doet of verandert of jou iets geeft; (3) je nee wilt of moet zeggen of weerstand wilt of moet
bieden aan de druk om iets te doen; (4) je wilt dat jouw positie of mening serieus genomen wordt; (5) er een conflict
is met iemand anders; of (6) je je relatie met iemand wil verbeteren.
Observeer en beschrijf de situatie op papier zo snel mogelijk na de gebeurtenis. Schrijf op de achterkant van dit
blad als je meer ruimte nodig hebt.
Uitlokkende gebeurtenis voor mijn probleem: Wie deed wat tegenover wie? Wat leidde tot wat? Wat aan deze
situatie is een probleem voor mij? Vergeet niet de feiten te checken!

Mijn wensen en verlangens in deze situatie:
Doelen: Welke specifieke resultaten wil ik? Wat wil ik dat deze persoon doet, stopt of accepteert?

Relatie: Wat wil ik dat de ander van me vindt of denkt op basis van de manier waarop ik omga met de interactie
(ongeacht of ik van de ander krijg wat ik wil)?

Zelfrespect: Wat wil ik dat ik van mezelf vind of denk op basis van de manier waarop ik omga met de interactie
(ongeacht of ik van de ander krijg wat ik wil)?

Mijn prioriteiten in deze situatie: Stel prioriteit 1 (belangrijkst), 2 (op één na belangrijkst) of 3 (minst belangrijk).
____Doelen ____Relatie ____Zelfrespect
Onevenwichtige en conflicterende prioriteiten die het moeilijk maken om effectief te zijn in deze situatie:
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Intermenselijke-effectiviteitsvaardigheden

Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 4
(Leerwijzers Intermenselijke effectiviteit 5,6,7)

Scripts van intermenselijke effectiviteit uitschrijven
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Vul dit huiswerkblad in voordat je je intermenselijke vaardigheden BETOVER OOST, VIVO OEWW oefent. Oefen
door jouw ‘tekst’ hardop te zeggen, en ook in gedachten. Gebruik de vaardigheden ‘anticiperen op een situatie’
(leerwijzer Emotieregulatie 19). Schrijf op de achterkant van dit vel als je meer ruimte nodig hebt.
Uitlokkende gebeurtenis voor mijn probleem: Wie deed wat tegenover wie? Wat leidde tot wat?

Doelen in de situatie (Welke resultaten ik wil):

Relatiekwestie (Wat ik wil dat de ander van me vindt):

Zelfrespectkwestie (Wat voor gevoel ik over mezelf wil hebben):

Ideeën voor scripts van BETOVER OOST, VIVO OEWW
1. Beschrijf de situatie.
2. Toon gevoelens/meningen.
3. Opkomen voor je verzoek (of nee zeggen) op een directe manier (omcirkel het deel dat je later zult gebruiken
in ‘kapotte grammofoonplaat‘ om Oplettend te blijven als je dat nodig hebt).
4. Versterkende opmerkingen om te maken.
5. Oplettende en mindful opmerkingen om te maken (indien nodig).
6. Onderhandelende opmerkingen om te maken, plus draai-de-rollen-om-opmerkingen (indien nodig).
7. Validerende opmerkingen.
8. Ontspannen opmerkingen.

Schrijf op de achterkant alle dingen die je wilt vermijden om te doen en zeggen.
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 5
(Leerwijzers Intermenselijke effectiviteit 5,6,7)

Het gebruik van intermenselijke-effectiviteitsvaardigheden bijhouden
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Vul dit huiswerkblad in wanneer je jouw intermenselijke vaardigheden beoefent en wanneer je een mogelijkheid
hebt om te oefenen, ook al doe je niets (of bijna niets) om te oefenen. Schrijf op de achterkant van dit blad als je
meer ruimte nodig hebt.
Uitlokkende gebeurtenis voor mijn probleem: Wie deed wat tegenover wie? Wat leidde tot wat?

Doelen in de situatie (Welke resultaten ik wil):
Relatiekwestie (Wat ik wil dat de ander van me vindt):
Zelfrespectkwestie (Wat voor gevoel ik over mezelf wil hebben):
Mijn prioriteiten in deze situatie: Stel prioriteit 1 (belangrijkst), 2 (op één na belangrijkst) en 3 (minst belangrijk).
____ Doelen ____ Relatie ____ Zelfrespect
Onevenwichtige en conflicterende prioriteiten die het moeilijk maken om effectief te zijn in deze situatie:

Wat ik zei of deed in de situatie: (Beschrijf en vink hieronder af.)

––––
––––
––––
––––

BETOVER OOST (Krijgen wat ik wil):
Situatie beschreven?
Gevoelens/meningen getoond?
Voor mezelf opgekomen?
Versterkt?
VIVO (De relatie houden):

––––
––––
––––
––––

Vriendelijk?
Geen dreigementen?
Geen aanvallen?
Interesse getoond?

––––
––––
––––
––––
––––

Oplettend?
Kapotte grammofoonplaat?
Aanvallen genegeerd?
Onderhandeld?
Zelfvertrouwen uitgestraald?

––––
––––
––––

Gevalideerd?
Ontspannen?
Geen oordelen?

––––
––––

Waarden vastgehouden?
Waarheidsgetrouw gebleven?

OEWW (Respect voor mezelf houden):
––––
––––

Oprecht?
(Geen) Excuses?

Hoe effectief was de interactie?
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Zal ik me competent voelen en zal het mijn zelfrespect
helpen als ik het vraag?

Is deze persoon wettelijk of moreel verplicht mij te
geven wat ik van hem of haar wil?

Ben ik verantwoordelijk voor het geven van instructies
aan deze persoon?

Is wat ik wil vragen gepast binnen onze relatie? (Is het
goed dat ik dit vraag?)

Subtotale waarde van verzoek (vul totalen in op volgend pagina)
(Aangepast met + ___ voor wijze geest)

10 c

10 c

10 c

10 c

€

Is wat deze persoon vraagt gepast binnen de relatie die ik
met hem of haar heb?

Is de ander verantwoordelijk voor het geven van instructies aan mij?

Ben ik wettelijk of moreel verplicht om te doen wat hier
gevraagd wordt, of maak ik inbreuk op de rechten van de
ander door nee te zeggen?

Krijg ik een slecht gevoel over mezelf als ik nee zeg?

Is onze relatie belangrijker dan nee zeggen?

Subotale waarde van nee zeggen (vul totalen in op volgend pagina)
(Aangepast met + ___ voor wijze geest)

Relaties

Zeggenschap

Rechten

Zelfrespect

Prioriteiten

Is het bereiken van mijn doel belangrijker dan mijn relatie met deze persoon?

10 c

Kan ik deze persoon geven wat hij of zij wil?

€

10 c

10 c

10 c

10 c

10 c

10 c



Bepalen met hoeveel klem je nee gaat zeggen.
Leg een muntje bij je spaarpot voor elke vraag waar het antwoord nee op is.
Hoe meer geld je hebt, hoe nadrukkelijker je nee zegt. Als je bij elkaar een
euro hebt, zeg je met veel nadruk nee. Als je helemaal geen geld in je spaarpot hebt, doe het dan zonder dat iemand het hoeft te vragen.

Mogelijkheid

Is deze persoon in staat om te geven of te doen wat ik
van hem of haar wil?

10 c

Bepalen met hoeveel klem je iets gaat vragen.
Leg een muntje bij je spaarpot voor elke vraag waar het antwoord ja op is.
Hoe meer geld je hebt, hoe nadrukkelijker je verzoek wordt. Als je bij elkaar
een euro hebt, vraag je met veel nadruk. Als je helemaal geen geld in je
spaarpot hebt, vraag dan niets. Geef zelfs geen hint.

Lees onderstaande instructies om erachter te komen hoe nadrukkelijk je verzoek of je ‘nee’ moet klinken. Omcirkel de muntjes van 10 die in jouw spaarpot
komen en tel ze uiteindelijk op. Neem daarna de lijst nog eens door om te kijken of er items zijn die veel belangrijker zijn dan andere. Check het in wijze
geest voordat je tot handeling overgaat, als er items zijn die veel belangrijker zijn dan andere.

Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________

Het muntenspel: Uitzoeken hoeveel nadruk mijn verzoek
of mijn ‘nee’ moet krijgen

(Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 8)

Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 6 (p. 1 van 2)
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Geef ik net zoveel als dat ik krijg bij deze persoon?

Weet ik wat ik wil, en heb ik de feiten op een rij om
mijn verzoek te onderbouwen?

Is dit een goed moment om dit te vragen? (Is de ander
in de juiste stemming?)

Totale waarde van verzoek
(Aangepast met + ___ voor wijze geest)

10 c

10 c

10 c

€

Moet ik even wachten, voordat ik nee zeg?

0-10 c
20 c
30 c
40 c
50 c
60 c
70 c
80 c
90 c
€ 1,00

indirecte hints geven; nee accepteren

openlijk hints geven; nee accepteren

voorzichtig vragen; nee accepteren

met stijl vragen; maar nee accepteren

zelfverzekerd vragen; nee accepteren

zelfverzekerd vragen; weerwoord geven op nee

met klem vragen; weerwoord geven op nee

met klem vragen; erop staan; onderhandelen; blijven proberen

vragen en geen nee accepteren

€

10 c

10 c

10 c

10 c

niet doen wat je gevraagd wordt.

met klem nee zeggen; weerstand bieden; onderhandelen; blijven
proberen

met klem nee zeggen; weerstand bieden aan overhalen

zelfverzekerd nee zeggen; weerstand bieden aan overhalen

zelfverzekerd nee zeggen, maar daarop terugkomen

zeggen dat je het liever niet zou doen, maar het wel met stijl doen

doen wat gevraagd wordt, maar tonen dat je het liever niet zou
doen

doen wat gevraagd wordt, ook al ben je er niet blij om

niet klagen; opgewekt doen wat gevraagd wordt

doen wat de ander wil zonder dat het gevraagd wordt

NEE ZEGGEN

Weet ik waar ik nee op zeg? (Is de ander duidelijk over
wat er gevraagd wordt?)

Ben ik deze persoon iets verschuldigd? (Doet deze persoon veel voor mij?)

Krijg ik op de lange termijn spijt als ik nee zeg?

Totale waarde van nee zeggen
(Aangepast met + ___ voor wijze geest)

Timing

Huiswerk

Geven en nemen

Doelen

niet vragen; geen hints geven

VRAGEN

Is het belangrijk voor een langetermijndoel dat ik dit
vraag?

10 c

Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 6 (p. 2 van 2)
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 7 (p. 1 van 2)
(Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 9)

Troubleshooting bij intermenselijke-effectiviteitsvaardigheden
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Vul dit huiswerkblad telkens in als je je intermenselijke vaardigheden oefent en als je een gelegenheid hebt om die
te oefenen, zelfs als je (bijna) niet hebt geoefend. Gebruik de achterkant van dit vel als je meer ruimte nodig hebt.

1

2

3

Heb ik de benodigde vaardigheden? Loop de instructies na.
Nagaan wat ik al geprobeerd heb.
• Weet ik hoe ik op een vaardige manier kan krijgen wat ik wil?
• Weet ik hoe ik moet zeggen wat ik wil zeggen?
• Heb ik de vaardighedeninstructies op de letter nauwkeurig gevolgd?
❏	Niet zeker:
❏ Eerst opgeschreven wat ik wilde zeggen.
❏ Instructies nog eens doorgelezen.
❏ Coaching gekregen van iemand die ik vertrouw.
❏	Geoefend met een vriend of voor de spiegel.
Werkte het nu wel? q Ja (geweldig)
q Nee (ga verder)
q Niet meer geprobeerd
	Ja:
❏

Weet ik wat ik precies wil in deze interactie?
Vraag:
• Weet ik nog niet zeker wat ik precies in deze interactie wil?
• Ben ik niet zeker over mijn prioriteiten?
• Heb ik moeite een balans te vinden tussen:
• Te veel vragen versus nergens om vragen?
• Overal nee op zeggen versus overal ja op zeggen?
• Belemmeren vrees of schaamte me om te weten wat ik werkelijk wil?
❏	Niet zeker:
❏	Voors en tegens ingevuld om verschillende doelen te vergelijken.
❏ Emotieregulatievaardigheden gebruikt om vrees en schaamte te verminderen.
	Heeft dit geholpen? q Ja (geweldig)
q Nee (ga verder)
q Niet meer geprobeerd
❏	Ja:

Staan mijn kortetermijndoelen mijn langetermijndoelen in de weg?
Vraag:
• Is het gevoel van ‘nu, nu, nu!’ het aan het winnen van krijgen wat ik werkelijk wil?
• Bepaalt emotionele geest wat ik zeg en doe in plaats van wijze geest?
❏	Ja:
❏	Voors en tegens ingevuld om korte- en langetermijndoelen te vergelijken.
❏	Gewacht tot andere keer, als ik niet meer in emotionele geest ben.
	Heeft dit geholpen? q Ja (geweldig)
q Nee (ga verder)
q Niet meer geprobeerd
❏	Nee:
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 7 (p. 2 van 2)

4

5

6

Hinderen mijn emoties me bij het gebruik van vaardigheden?
Vraag:
• Raak ik te zeer van streek om mijn vaardigheden te gebruiken?
• Zijn mijn emoties zo sterk dat ik het punt voorbij ben dat mijn vaardigheden kunnen werken?
❏	Ja:
❏ KALM-vaardigheden geprobeerd.
❏ Zelfkalmerende crisisoverlevingsvaardigheden gebruikt voordat ik de interactie zou hebben.
❏	Mindful aandacht besteden aan huidige emoties gedaan (leerwijzer Emotieregulatie 22).
❏	Aandacht volledig gericht op het actuele doel.
	Heeft dit geholpen? q Ja (geweldig)
q Nee (ga verder)
q Niet meer geprobeerd
	Nee:
❏

Staan zorgelijke gedachten, aannames en mythes me in de weg?
Vraag:
• Word ik geblokkeerd in mijn handelen doordat ik me zorgen maak over nadelige consequenties?
‘Ze zullen me niet aardig vinden,’ ‘Ze zal wel vinden dat ik stom ben.’
• Staan gedachten me in de weg over de vraag of ik wel waard ben wat ik wil?
‘Ik ben zo slecht dat ik dit niet verdien.’
• Maak ik mezelf voor dingen uit waardoor ik niets doe?
‘Ik doe het vast niet goed,’ ‘Ik verknal het waarschijnlijk,’ ‘Ik ben zo stom.’
• Geloof ik bepaalde mythes over intermenselijke effectiviteit?
‘Als ik iemand ergens om vraag dan bewijst dat, dat ik een zwakkeling ben,’ ‘Normen en waarden
zijn voor watjes.’
❏	Ja:
❏	Mythes tegengesproken.
❏	Feiten gecheckt.
❏	Tegengestelde actie helemaal uitgevoerd.
	Heeft dit geholpen? q Ja (geweldig)
q Nee (ga verder)
q Niet meer geprobeerd
❏	Nee:

Is de omgeving sterker dan mijn vaardigheden?
Vraag:
• Zijn de mensen die hebben wat ik wil of nodig heb machtiger dan ik?
• Zijn de mensen die mij aansturen sterk en hebben ze overwicht?
• Zijn er anderen die zich bedreigd voelen als ik krijg wat ik wil?
• Hebben anderen een reden om mij niet te mogen als ik krijg wat ik wil?
❏	Ja:
❏ Probleem oplossen geprobeerd.
❏ Bondgenoot met macht gevonden.
❏ Radicale acceptatie beoefend.
	Heeft dit geholpen? q Ja (geweldig)
q Nee (ga verder)
q Niet meer geprobeerd
	Nee:
❏
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 8 (p. 1 van 2)
(Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 11)

Mensen ontmoeten en aardig gevonden worden
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Vul dit huiswerkblad telkens in als je oefent met het vinden van vrienden en als je de gelegenheid hebt om te
oefenen maar hier (bijna) niets mee doet. Gebruik de achterkant van dit vel als je meer ruimte nodig hebt.
Geef twee manieren waarop je ongedwongen maar regelmatig contact met mensen zou kunnen maken (of wellicht
doe je dat al).
1.
2.
Geef twee manieren waarop je mensen zou kunnen vinden met dezelfde voorkeuren en manieren als jij (of waarop
je dat al eens hebt gedaan).
1.
2.
Geef twee mogelijke situaties waarin je in gesprek zou kunnen raken (of situaties waarin je dat hebt gedaan) doordat je een vraag kon stellen, een antwoord kon geven, een compliment kon geven of kon aangeven dat je iemand
anders leuk vond.
1.
2.
Beschrijf keren dat je bij een groepsgesprek in de buurt was en kon oefenen hoe je daarin inhaakt (of beschrijf hoe
je zo’n situatie kunt opzoeken).
1.
2.
Check de feiten om na te gaan of je alle mogelijkheden hebt beschreven om potentiële vrienden te vinden. Voeg zo
nodig meer ideeën toe of vraag je huidige vrienden of familie om ideeën.

Beschrijf één ding dat je gedaan hebt om een nieuwe vriend te maken en te bereiken dat iemand je
aardig vond.
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 8 (p. 2 van 2)
Vink elke vaardigheid aan die je hebt gebruikt, en beschrijf.
___ Nabijheid

___ Overeenkomsten

___ Gespreksvaardigheid

___ Sympathie uiten

Beschrijf pogingen die je hebt ondernomen om in een groepsgesprek in te haken.

Beschrijf pogingen die je hebt ondernomen om je gespreksvaardigheid bij anderen te gebruiken.

Hoe effectief was de interactie?
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 9
(Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 12)

Mindful omgaan met anderen
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Vul dit huiswerkblad telkens in als je oefent met het mindful omgaan met anderen en als je de gelegenheid hebt
om te oefenen maar hier (bijna) niets mee doet. Gebruik de achterkant van dit vel als je meer ruimte nodig hebt.
Vink alles aan wat je hebt geoefend.
❏	Met interesse en nieuwsgierigheid aandacht geschonken aan anderen om me heen.
❏	Sterke gerichtheid op mezelf losgelaten en me gericht op de mensen met wie ik was.
❏ Oordelende gedachten over anderen bij mezelf opgemerkt en losgelaten.
❏ In het heden gebleven (in plaats van te plannen wat ik hierna zou gaan zeggen) en geluisterd.
❏	Mijn aandacht volledig op de andere persoon gericht en niet aan multitasken gedaan.
❏	Niet vastgehouden aan mijn gelijk.

q	Anders:

❏ Op feitelijke wijze beschreven wat ik observeerde.
❏ Oordelende beschrijvingen vervangen door beschrijvende woorden.
❏ Beschreven wat ik observeerde in plaats van aannames en interpretaties te vormen over anderen.
❏	Niet de beweegredenen van anderen in twijfel getrokken.
q	Anders:

❏	Mezelf in interacties met anderen gestort.
❏ Op de stroom meegegaan, in plaats van te proberen alles in de hand te hebben.
❏ Eén geworden met de conversatie waar ik in zat.
q	Anders:
Beschrijf een situatie van de afgelopen week waarin je mindful omgaan met anderen (be)oefende.

Met wie was je?
Hoe (be)oefende je de mindfulness precies?
Wat was het resultaat?
Hoe voelde je je daarna?
Maakte het verschil dat je mindful was? Zo ja, wat was het verschil?
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 10 (p. 1 van 2)
(Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 13)

Het beëindigen van relaties
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Gebruik dit huiswerkblad om voor te bereiden hoe je een ongewenste relatie gaat beëindigen die niet gewelddadig
is. Als deze wel gewelddadig is, bel dan een meldpunt voor huiselijk geweld of de landelijke hulplijn. Als je te
weinig ruimte hebt, gebruik dan de achterkant van dit huiswerkblad.
Relatieprobleem: Beschrijf hoe het komt dat de relatie destructief is of jou belemmert in je leven.

Maak in wijze geest een lijst van voors en tegens van het beëindigen van de relatie.
Voors:
Tegens:
Schrijf ideeën uit voor het beëindigen van een relatie met BETOVER OOST, VIVO, OEWW.
1.

Beschrijf de stand van de relatie of het probleem dat de belangrijkste reden is, waarom je de relatie wilt
beëindigen.

2.

Toon je gevoelens of mening over de reden waarom de relatie volgens jou moet stoppen.

3. Kom op voor je beslissing om de relatie direct te beëindigen (omcirkel het gedeelte dat je later zo nodig kunt
gebruiken in de strategie van de ‘kapotte grammofoonplaat’ om mindful te kunnen blijven).

4. Versterk jezelf en de ander door bekrachtigende uitspraken te bedenken voor als de relatie ten einde is.

5.

Onderhandel uitspraken die de rollen omdraaien om te voorkomen dat je afdwaalt of ingaat op beledigingen
of uitweidingen (indien nodig).
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 10 (p. 2 van 2)
6. Blijf Oplettend en mindful, en STraal zelfvertrouwen uit door uitspraken over hoe en wanneer je wilt stoppen (indien nodig).

7.

Vriendelijke uitspraken (indien nodig/van toepassing).

8. Interesse tonen in je uitspraken (indien nodig).

9. Validerende uitspraken over de wensen en gevoelens van de ander of over de voorgeschiedenis van de relatie.

10. Ontspannen uitspraken.

11. Oprechte uitspraken.

12. Geen Excuses in je uitspraken.

13.	Aan Waarden vasthouden in je uitspraken.

14. Waarheidsgetrouwe uitspraken.

Vink aan welke tegengestelde acties voor liefde je hebt gebruikt:
❏ 1.	Mezelf eraan herinneren waarom liefde hier niet gerechtvaardigd is.
❏ 2.	Het tegengestelde doen van wat ik heel graag wil doen uit liefde.
❏ 3. Contact vermijden met wat me aan de geliefde herinnert.

❏

4.	Anders:
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 11 (p. 1 van 2)
(Leerwijzers Intermenselijke effectiviteit 15, 16)

Dialectiek (be)oefenen
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Beschrijf twee situaties die je hebben aangezet tot een oefening in dialectiek.

Situatie 1
Situatie (wie, wat, wanneer, waar):

❏

Beide kanten van de zaak Vink hiernaast aan welke vaardigheden je gebruikt hebt en beschrijf hier.
bekeken.
	Me
bewust gebleven van
❏
mijn verbondenheid.
❏	Verandering omarmd.
❏ Eraan gedacht dat ik anderen beïnvloed en zij mij.
Beschrijf je ervaring met het gebruik van de vaardigheid:

Vink de invloeden aan hieronder, als ze ook maar enigszins zijn opgetreden door het beoefenen van de dialectische
vaardigheid:
__ 	Verminderd lijden
__ 	Afgenomen neiging om te reageren
__ 	Toegenomen verbondenheid
__ 	Toegenomen geluk

__ 	Toegenomen wijsheid
__ 	Toegenomen gevoel van
eigenwaarde
__ Wrijving met anderen verminderd

__ Relatie verbeterd
__	Andere uitkomst:
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 11 (p. 2 van 2)

Situatie 2
Situatie (wie, wat, wanneer, waar):

❏

Beide kanten van de zaak Vink hiernaast aan welke vaardigheden je gebruikt hebt en beschrijf hier.
bekeken.
❏	Me bewust gebleven van
mijn verbondenheid.
❏	Verandering omarmd.
❏ Eraan gedacht dat ik anderen beïnvloed en zij mij.
Beschrijf je ervaring met het gebruik van de vaardigheid:

Vink de invloeden aan hieronder, als ze ook maar enigszins zijn opgetreden door het beoefenen van de dialectische
vaardigheid:
__ 	Verminderd lijden
__ 	Afgenomen neiging om te reageren
__ 	Toegenomen verbondenheid
__ 	Toegenomen geluk

__ 	Toegenomen wijsheid
__ 	Toegenomen gevoel van
eigenwaarde
__ Wrijving met anderen verminderd

__ Relatie verbeterd
__	Andere uitkomst:

De DGT-vaardigheden. Leerwijzers en huiswerkbladen. Werkboeken. M.M. Linehan © 2016. De uitgever verleent de afzonderlijke koper beperkte
niet-overdraagbare toestemming tot kopiëren van deze pagina voor eigen gebruik.

82

WERKBOEK de dgt-va ardigheden

Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 11A (p. 1 van 2)
(Leerwijzers Intermenselijke effectiviteit 15, 16)

Checklist dialectiek
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Dagelijks beoefenen van dialectiek: Zet steeds een vinkje als je een dialectische oefening doet. Zet bij elke vaardigheid die je oefent een score voor de mate waarin die vaardigheid effectief was voor het bereiken van je persoonlijke
en interpersoonlijke doelen. Geef een score van 1 (voor helemaal niet effectief) tot 5 (zeer effectief).
Score

Beide kanten van de zaak bekeken:

(1 – 5)

qqqq	  1.	Aan wijze geest gevraagd: ‘Wat zie ik over het hoofd?’
qqqq	  2. Kern van waarheid gezocht vanuit het gezichtspunt van de ander.
qqqq	  3. Uit de buurt van uitersten gebleven (zoals ‘altijd’ of ‘nooit’) en in plaats daarvan gedacht
of gezegd:

qqqq	  4.	Tegenstellingen in mijn leven beter in balans gebracht: [ ] zowel mezelf als iemand met
wie ik het oneens was gevalideerd; [ ] de realiteit geaccepteerd, terwijl ik probeerde die te
veranderen; [ ] gehecht gebleven en toch losgelaten; [ ] overige (beschrijf):
			

qqqq	  5. Limonade van citroenen gemaakt (beschrijf):
qqqq	  6.	Verwarring omarmd (beschrijf):
qqqq	  7.	Advocaat van de duivel gespeeld door zowel mijn eigen kant als de andere kant te bepleiten
			(beschrijf):
			
qqqq	  8. Een metafoor of verhaal gebruikt om mijn eigen standpunt te beschrijven (beschrijf):
			

qqqq	  9. 3-minutenoefening wijze geest gedaan om ‘doen-geest’ in mijn dagelijkse leven af te remmen.

qqqq 10. Overige (beschrijf):
Me bewust gebleven van mijn verbondenheid:

qqqq 11.	Anderen behandeld zoals ik zelf behandeld wil worden (beschrijf):
			

qqqq 12.	Gezocht naar overeenkomsten tussen mezelf en anderen (beschrijf):
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 11A (p. 2 van 2)
Score

(1 – 5)

qqqq 13.	De fysieke verbondenheid van alle dingen opgemerkt (beschrijf):
			

qqqq 14. Overige (beschrijf):
			

Verandering omarmd:

qqqq 15. Radicale acceptatie van verandering beoefend (beschrijf):
qqqq 16. Opzettelijk veranderingen aangebracht in kleine gewoonten, om aan verandering gewend
te raken (beschrijf):

qqqq 17. Overige (beschrijf):
			

Bedacht dat verandering transactioneel is:

qqqq 18.	Gelet op mijn effect op anderen (beschrijf):
qqqq 19.	Gelet op effect van anderen op mij (beschrijf):
qqqq 20.	Geoefend in het loslaten van de schuldvraag (beschrijf):
			
qqqq 21.	Mezelf eraan herinnerd dat alles, inclusief alle gedrag, veroorzaakt wordt

qqqq 22. Overige (beschrijf):
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 11B (p. 1 van 2)
(Leerwijzers Intermenselijke effectiviteit 15, 16)

Opmerken wanneer je niet dialectisch handelt
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Ga na in welke situatie(s) je deze week geen gebruik hebt gemaakt van dialectische vaardigheden. Beschrijf de
situatie kort (wie, wat, wanneer).

Situatie 1
Situatie (wie, wat, wanneer, waar):

❏

Beide kanten van de zaak Vink hiernaast aan welke vaardigheden je nodig had, maar niet gebruikt hebt en
bekeken.
beschrijf hier de ervaring die dat opleverde.
❏	Me bewust gebleven van
mijn verbondenheid.
	Verandering
omarmd.
❏
Eraan
gedacht
dat ik ande❏
ren beïnvloed en zij mij.
Wat zou je de volgende keer anders doen?

Vink de invloeden aan hieronder, als ze ook maar enigszins zijn beïnvloed door het niet beoefenen van dialectische
vaardigheden:
__ Leed vergroot
__ Reactiviteit vergroot
__ 	Verbondenheid verminderd

__ 	Geluksgevoel verminderd
__ Wijsheid verminderd

__ Wrijving met anderen vergroot
__ Relatie beschadigd

__	Andere uitkomst:
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 11B (p. 2 van 2)

Situatie 2
Situatie (wie, wat, wanneer, waar):

❏

Beide kanten van de zaak Vink hiernaast aan welke vaardigheden je nodig had, maar niet gebruikt hebt en
bekeken.
beschrijf hier de ervaring die dat opleverde.
❏	Me bewust gebleven van
mijn verbondenheid.
	Verandering
omarmd.
❏
Eraan
gedacht
dat ik ande❏
ren beïnvloed en zij mij.
Wat zou je de volgende keer anders doen?

Vink de invloeden aan hieronder, als ze ook maar enigszins zijn beïnvloed door het niet beoefenen van dialectische
vaardigheden:
__ Leed vergroot
__ Reactiviteit vergroot
__ 	Verbondenheid verminderd

__ 	Geluksgevoel verminderd
__ Wijsheid verminderd

__ Wrijving met anderen vergroot
__ Relatie beschadigd

__	Andere uitkomst:
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 12
(Leerwijzers Intermenselijke effectiviteit 17, 18)

Anderen valideren
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Vul dit huiswerkblad telkens in als je oefent met het vinden van vrienden en als je de gelegenheid hebt om te
oefenen maar hier (bijna) niets mee doet. Gebruik de achterkant van dit vel als je meer ruimte nodig hebt.
Vink aan welke soorten validatie je hebt geoefend op anderen:
❏ 1. 	Aandachtig geweest.
❏ 4. 	Aangegeven hoe dat wat gezegd, gevoeld of gedaan werd begrijpelijk was in het licht van de oor2.
	Gereflecteerd
wat
werd
gezegd
en
gedaan,
terwijl
❏
zaken.
ik open bleef staan voor correctie.
❏ 3. 	Sensitief geweest voor het ongezegde.
❏ 5. Erkend wat valide was en daarnaar gehandeld.
❏ 6. 	Me authentiek en als een gelijke gedragen.
Schrijf een invaliderende en twee validerende uitspraken naar anderen op.
1.
2.
3.
Beschrijf een situatie in de afgelopen week waarin je niet-oordelend met iemand omging.

Beschrijf een situatie in de afgelopen week waarin je validatie toepaste.

Wie was de persoon die je gevalideerd hebt?
Wat heb je precies gedaan of gezegd om die persoon te valideren?

Wat was het resultaat?

Hoe voelde je je daarna?
Is er iets dat je de volgende keer anders zou doen of zeggen? Zo ja, wat?
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 13
(Leerwijzer Intermenselijke effectiviteit 19)

Zelfvalidatie en zelfrespect
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Vul dit huiswerkblad telkens in als je oefent met het mindful omgaan met anderen en als je de gelegenheid hebt
om te oefenen maar hier (bijna) niets mee doet. Gebruik de achterkant van dit vel als je meer ruimte nodig hebt.
Schrijf een invaliderende en twee validerende uitspraken naar anderen op.
1.
2.
3.
Beschrijf een situatie in de afgelopen week waarin je je geïnvalideerd voelde:

Vink de strategieën aan die je deze week hebt geoefend.
❏ Alle feiten gecheckt om te zien of mijn reacties valide of invalide waren.
❏	Met iemand bij wie ik ervan op aan kon dat hij of zij zou valideren wat valide is, de feiten gecheckt.
❏	Toegegeven wanneer mijn reacties niet logisch waren en niet valide waren.
❏	Mijn best gedaan om invalide gedachten, opmerkingen of handelingen te veranderen (gestopt met het zoeken
van een schuldige).
❏	Veroordelende zelfuitspraken ingeslikt.
❏	Me bedacht dat al het gedrag een oorzaak heeft en dat ik mijn best doe.
❏	Meevoelend geweest met mezelf. Zelftroost beoefend.
❏	Toegegeven dat het pijn doet als anderen me invalideren, ook al hebben ze gelijk.
❏ Erkend wanneer mijn reacties in een situatie valide waren.
❏	Me bedacht dat het zelden een complete ramp is als ik word geïnvalideerd, zelfs als mijn reactie eigenlijk
valide is.
	Mijn
ervaringen en handelingen met een steunende omgeving gedeeld.
❏
	Gerouwd
om de traumatische invalidatie in mijn leven en de schade die deze berokkend heeft.
❏
Radicale
acceptatie
van de invaliderende perso(o)n(en) in mijn leven beoefend.
❏

❏

Wat was het resultaat?
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 14
(Leerwijzers Intermenselijke effectiviteit 20, 22)

Gedrag veranderen door bekrachtiging
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Vul dit huiswerkblad telkens in als je oefent met het mindful omgaan met anderen en als je de gelegenheid hebt
om te oefenen maar hier (bijna) niets mee doet. Gebruik de achterkant van dit vel als je meer ruimte nodig hebt.
1.

Schrijf voordat je begint op welk gedrag je wilt doen toenemen en welke bekrachtiger je gaat gebruiken.
a. 	Voor jezelf:
	Gedrag dat je wilt doen toenemen:
Bekrachtiger:
b. 	Voor iemand anders:
	Gedrag dat je wilt doen toenemen:
Bekrachtiger:

2. Beschrijf de situatie(s) waar je bekrachtiging toepaste.
a. 	Voor jezelf:
b. 	Voor iemand anders:
3. Wat was het resultaat? Wat heb je geobserveerd?
a. 	Voor jezelf:

b. 	Voor iemand anders:

4. Hoe voelde je je daarna?

5. Zou je de volgende keer iets op een andere manier doen of zeggen? Zo ja, wat?
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 15 (p. 1 van 2)
(Leerwijzers Intermenselijke effectiviteit 21-22)

Gedrag veranderen door extinctie of bestraffing
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Vul dit huiswerkblad telkens in als je oefent met het mindful omgaan met anderen en als je de gelegenheid hebt
om te oefenen maar hier (bijna) niets mee doet. Gebruik de achterkant van dit vel als je meer ruimte nodig hebt.
1.

Schrijf voordat je begint op welk gedrag je wilt doen afnemen, en kies of je het gaat uitdoven (extinctie)
door een bekrachtiger weg te nemen of dat je het gaat stoppen door bestraffing. (Sla de optie die je niet
gebruikt over.)
	Als je bestraffing gaat gebruiken, kies dan de consequentie. Kies ook welk alternatief gedrag je gaat bekrachtigen, en welke bekrachtiger je gaat gebruiken om dat gedrag te doen toenemen, zodat het in de plaats
kan komen van het gedrag dat je wilt doen afnemen.
a. 	Voor jezelf:
Gedrag dat je wilt doen afnemen:
Bekrachtiger die je gaat wegnemen:
Bestraffende consequentie die je gaat toevoegen:
	Nieuw gedrag en bekrachtiger:
b. 	Voor iemand anders:
Gedrag dat je wilt doen afnemen:
Bekrachtiger die je gaat wegnemen:
Bestraffende consequentie die je gaat toevoegen:
	Nieuw gedrag en bekrachtiger:
2. Beschrijf de situatie(s) waar je extinctie en bestraffing toepaste. (Omcirkel welke je gebruikt hebt.)
a.

Voor jezelf:

b. 	Voor iemand anders:
3. Wat was het resultaat? Wat heb je geobserveerd?
a. 	Voor jezelf:

b. 	Voor iemand anders:
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Huiswerkblad Intermenselijke effectiviteit 15 (p. 2 van 2)

4. Hoe voelde je je daarna?

5. Zou je de volgende keer iets op een andere manier doen of zeggen? Zo ja, wat?
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