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Inleiding 

 

Deze richtlijnen zijn, evenals de bijbehorende evaluatieformulieren, bedoeld om het 

zelfstandig evalueren door JGZ-medewerkers van hun ‘SamenStarten consulten’ te 

vereenvoudigen. De richtlijnen geven een indicatie van de kwaliteit die op de verschillende 

onderdelen van SamenStarten beoogd wordt. De opzet van de training is 

ontwikkelingsgericht. Per medewerker gaat het vooral om het bewust worden en uitbouwen 

van persoonlijke sterke kanten in de consultvoering. Daarnaast gaat de (training in de) 

methodiek uit van een continu ontwikkelingsproces. De training wordt afgesloten bij een 

voldoende niveau van consultvoering, met een streven naar voortgaande versterking van de 

competenties in de toekomst. De training wordt daarom steeds afgesloten met afspraken over 

nog nader te ontwikkelen punten. 

 

Gebruik richtlijnen:  

De richtlijnen zijn per definitie niet absoluut. De beeldanalyse is in principe een kwestie van 

‘gezond verstand’; de te analyseren aspecten zijn in principe bekend vanuit de praktijk en/of 

de groepsintroductie, de kwaliteit is afleidbaar vanuit de principes van basiscommunicatie en 

empowerment.  

Het werkt voor de zelfevaluatie over het algemeen goed om de richtlijnen vooraf globaal 

door te lezen. Tijdens het evalueren volstaat het dan meestal om op basis van de opgedane 

indruk slechts bij twijfel over de beoordeling van bepaalde aspecten de richtlijnen specifiek 

na te slaan. 
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1. Training 

Observatie en analyseprocedure in het kader van de training gespreksvoering ten behoeve 

van SamenStarten. 

 

1.1. Tijdsduur van training en analyse 

Voor de beeldanalyse zijn ten minste twee consult opnames nodig. De consult opnames (van 

de verpleegkundigen) betreffen ‘dubbel consulten’, en beslaan in principe 30 minuten. (Bij 

artsen is de duur variabel; er kan evt gekozen worden voor opname/analyse van het 4 weken 

cq 3 mnd consult). De totale gewenste tijd voor analyse van een 30-minuten opname is 

ongeveer 45 minuten. Dertig minuten voor het observeren en 15 minuten extra voor het 

noteren van de bevindingen. In principe is de opzet van de training als volgt:  

1) Optioneel: Twee opnames voorafgaand aan de training 

2) Tussenstappen: 

a. Bewust worden van eigen consultvoering na afloop van groepsintroductie: In 

hoeverre lijkt de eigen consultvoering al op de SamenStarten aanpak? 

b. ‘Droog oefenen’: oefenen in het werken volgens SamenStarten zonder video-

opname. Hierbij kan de medewerker tijdens alle (zuigelingen) consulten stukje 

bij beetje relatief nieuwe consult aspecten oefenen. (Ook hierbij werkt een 

verdeling van 3 om 3 -zie stap 3 hieronder- goed) 

3) Twee opnames waarin het protocol wordt toegepast: medewerker evalueert eerst zelf, 

en bepaalt daarbij ten minste 3 sterke en 3 –nader- te ontwikkelen aspecten in de 

consultvoering 

4) De medewerker gaat door met zelf opnemen, evalueren en gericht ontwikkelen tot de 

medewerker de opnames de moeite vindt om met de trainer te bespreken (ofwel 

omdat de consultvoering goed genoeg is, ofwel omdat de medewerker op specifieke 

problemen stuit waar zij/hij zonder feedback geen verandering in denkt te kunnen 

brengen).  

5) Evaluatie van twee opnames samen met de trainer. Twee opnames waarin bewust 

gewerkt is aan het verbeteren van de consultvoering (tenminste 3 te ontwikkelen 

punten). Twee ontmoetingen met de individuele trainer zullen bij veel medewerkers 
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voldoende zijn om volgens het protocol te gaan werken. Indien gewenst wordt een 

volgende ronde ingezet.  

 

1.2. Richtlijnen voor het vastleggen van de opname 

 

Bij de opnames dient het volgende genoteerd te worden: naam/nummer JGZ-medewerker, 

kind nummer, consult nummer, consultdatum, totale consultduur en (bij latere opnames) de 

specifiek te observeren aspecten. 

De opname toont in principe zowel ouder, kind als medewerker, zodat reacties over en weer 

goed geobserveerd kunnen worden. Tegenlicht dient vermeden te worden. Daarnaast is het 

belangrijk dat de ouders expliciet toestemming hebben gegeven voor het maken van de 

beeldopnames. 

 

1.3. Algemene richtlijnen bij het analyseren 

 

Er is een aantal richtlijnen waarmee rekening dient te worden gehouden bij het analyseren 

van de videobanden en bij het trainen van codeurs.  

- Contextuele factoren. Deze zijn gerelateerd aan de ouder(s), het consult en het gekozen 

onderwerp van observatie (eventueel slechts één van de vijf dimensies) 

- Hypothetische perfectie. Het nastreven van hypothetische perfectie of ideale standaards van 

consultvoering is onwenselijk. Vooral bij nieuwe ‘analisten’ (zowel medewerkers als 

trainers), is dit een belangrijk aandachtspunt. De analyse dient ‘passend’ gul te zijn.  

- Persoonlijke bekendheid/sympathie met de JGZ-medewerker, consult of gezin. 

Beeldfragmenten dienen met een ‘schone lei’ geanalyseerd te worden, om beïnvloeding door 

factoren die gerelateerd zijn aan de stijl van de JGZ-medewerker, consult-inhoud of gezin te 

voorkomen. De evaluatie dient zo objectief mogelijk te gebeuren. Bijvoorbeeld, als de trainer 

de medewerker/ouders erg (on)sympathiek over vindt komen dan zou deze er voor moeten 

zorgen dat deze factor hem/haar niet beïnvloedt bij het analyseren. Verschil in stijl hoort bij 

de manier van werken; de analyse richt zich op andere aspecten. 

- Geschiktheid van de opname voor codering 
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De mate van kwaliteit van de video-opname of kopie. In principe moeten ouder en 

medewerker beide op de opname te zien zijn (positionering camera!). Tegenlicht dient te 

worden vermeden. Zowel ouder als medewerker moeten goed verstaanbaar zijn. Verstoringen 

in de consultvoering (binnenkomst derden e.d.) dienen zoveel mogelijk afwezig te zijn. 

 

1.4. Analyse van de opname 

 

Gedurende het observeren van het consult, maakt de beschouwer notities. Na het zien van 

een opname, wordt deze geëvalueerd op de zes dimensies: bespreking van relevante 

inhoudelijke aspecten, structuur bieden, procesvaardigheden, non-verbale 

gesprekstechnieken, algemene vaardigheden uitvoering SamenStarten, overkoepelende 

aspecten van SamenStarten. Elke dimensie, sommige onderverdeeld in subcategorieën, wordt 

apart geanalyseerd en wel op drie manieren.  

1. aangeven of het betreffende onderwerp of de betreffende techniek in het consult 

voorkomt. In de kolom ‘gezien’ wordt in het ‘O’ aangegeven of het aspect in het 

consult voorkomt. Een blanco ‘O’ betekent dus dat het betreffende aspect niet in de 

opname geobserveerd is. Er kan dan geen kwaliteit aan gegeven worden: het aspect 

verdient bij de volgende opname expliciet aandacht en valt onder Nog te Ontwikkelen 

(NO) van de volgende kolom.  

2. Kwaliteitsbepaling: De 3e kolom omvat 2 manieren om de kwaliteit van het 

betreffende aspect aan te geven: een grove indicatie (3 deling; NO, AC, GW) en een 

genuanceerdere indicatie (1 t/m 10). De twee methodes dienen ieder een eigen doel: 

het grove systeem geeft een snelle indicatie of een bepaald aspect van de 

consultvoering als sterk punt kan worden beschouwd (Goed Werk) of dat er duidelijk 

nog aandacht aan moet worden besteed. De 10-puntsschaal geeft de kwaliteit 

specifieker aan. Bijvoorbeeld kan iemand op de dimensie ‘structureren, 

welkomstritueel’ een AC 5 (Acceptabel) hebben. Dat betekent dat de consultvoering 

op dit punt acceptabel is en, tenzij alle overige dimensies hetzelfde of beter gaan, niet 

direct aandacht hoeft te worden besteed. AC geeft echt ook aan dat het wenselijk is 

dat de medewerker zich op dit punt verder (wellicht in stapjes via AC6, AC7, etc., 
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maar misschien ook in grotere sprongen) richting GW 10 blijft ontwikkelen. Het 

functioneren valt per aspect steeds op een 10-puntsschaal. Deze loopt als volgt: 

- Nog Ontwikkelen (1, 2, 3, 4) 

- Acceptabel (5, 6, 7) 

- Goed Werk (8, 9, 10)  

 

Een acceptabele score van ‘5’ markeert de overgang tussen ‘Nog Ontwikkelen’ en 

‘Acceptabel’ en wordt beschouwd als ‘voldoende’ competentie in de uitvoering van 

SamenStarten.  

Bijvoorbeeld, de beschouwer neemt de eerste dimensie in overweging; kennis over het 

protocol. De medewerker valt daarin bijvoorbeeld in de categorie Acceptabel. 

Binnen de gekozen categorie, in dit geval Acceptabel, kan gespecificeerd worden naar 5, 6 of 

7. Bijvoorbeeld, als de kennis over SamenStarten al behoorlijk aanwezig blijkt te zijn, maar 

de medewerker zowel wat de relevantie van bio-ecologische informatie betreft als wat de op 

empowerment gericht manier van werken betreft, nog een aantal onzekerheden toont, krijgt 

de medewerker op deze dimensie een AC 7. Vervolgens richt de beschouwer zich op een 

volgende dimensie, bijvoorbeeld structuur. 

 

1.5. Nadere toelichting op de 10-puntsschaal 

 

Elk van de zes dimensies wordt geëvalueerd op een 10-puntsschaal die verdeeld is in drie 

secties: Nog Ontwikkelen (NO), Acceptabel (AC) en Goed werk (GW). Binnen deze 

driedeling is een genuanceerder verdeling te maken: In welke ontwikkelingsfase binnen de 

gekozen grove categorie valt de medewerker? Nog Ontwikkelen is onderverdeeld in 

subcategorie 1, 2, 3 en 4. Acceptabel Werk kan een 5, 6 of 7 krijgen. En Goed Werk valt 

uiteen in een score 8, 9 of zelfs 10. 

 

1.5.1. Nog Ontwikkelen (1, 2, 3, 4) 

Dit deel van 10-puntsschaal wordt gebruikt als de JGZ-medewerker over onvoldoende 

competentie blijkt te beschikken.  
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- Score 1: geen bewijs van competentie; heel serieuze technische problemen, 

vergissingen, acties of inhoud tegenovergesteld aan het protocol, onjuist gedrag. 

- Score 2: een aanzet tot enige competentie, en veel serieuze vergissingen. 

- Score 3: Een aanzet tot enige competentie, de medewerker poogt zichtbaar volgens 

het protocol te werken, maar er zijn nog veel serieuze tekortkomingen. 

- Score 4: beginnende competentie; enig bewijs van competentie, maar serieuze 

tekortkomingen. 

 

1.5.2. Acceptabel (5, 6, 7) 

Dit deel van de 10-puntsschaal wordt gebruikt wanneer er sprake is van een adequate 

presentatie, hoewel er sprake is van problemen of vergissingen. De medewerker herstelt zich 

overigens wel door positief door te gaan en van richting te veranderen. Scores binnen 

acceptabel wijzen op een basiscompetentie t.a.v. de manier van gespreksvoering. Bij scores 

in deze categorie is het de bedoeling dat de medewerker bewust verder werkt aan het 

verhogen van de competentie. Bij meer dan 2 scores in deze categorie kan een medewerker 

nog niet geacht worden het protocol in de praktijk te kunnen brengen. 

- Score 5: acceptabel maar technische gebreken of problemen,  

- Score 6: iets beter dan voldoende 

- Score 7: ruim voldoende 

 

1.5.3. Goed werk (8, 9, 10) 

Dit deel van de 10-puntsschaal wordt gebruikt bij kwalitatief goed werk.  

- Score 8: goed 

- Score 9: excellent  

- Score 10: exemplarische competentie. 

Segment 9 of 10 is geschikt als (positieve) demonstratie voor training. 

 

1.6. Analyse van de consultvoering op 6 dimensies 

 

De mate waarin de consultvoering volgens SamenStarten plaatsvindt wordt geëvalueerd 

middels de volgende dimensies:  
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1) Bespreking van de relevante inhoudelijke aspecten 

2) Structureren van het consult,  

3) Tonen van effectieve procesvaardigheden,  

4) (non-verbale) Gesprekstechnieken.  

5) Algemene vaardigheden uitvoering SamenStarten 

6) Overkoepelende aspecten van SamenStarten  

Toelichting op de 6 dimensies en de bijbehorende richtlijnen voor het analyseren zijn 

beschreven in het volgende hoofdstuk. 
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2. Het analyseren van de verschillende dimensies  
 

Bij voldoende vertrouwdheid met het protocol kan de medewerker de te bespreken 

onderwerpen vrij in de loop van het consult de revue laten passeren. Aanvankelijk en bij de 

te evalueren opnames werkt het beter als het inhoudelijke gesprek over de opvoedingssituatie 

zich zoveel mogelijk concentreert in een bepaald segment van het consult (liefst aan het 

begin, nadat de ouder de kans heeft gehad haar/zijn wensen kenbaar te maken/vragen te 

stellen). Eventueel aanvankelijk niet aan bod gekomen aspecten kunnen aan het eind van het 

consult, voorafgaand aan de samenvatting en afsluiting, alsnog besproken worden. Het 

analyseren van de inhoudelijke aspecten kan dan geconcentreerd plaatsvinden. Voor de 

efficiëntie is het zinvol om eventuele afwijking van deze aanpak expliciet op het 

evaluatieformulier aan te geven (bij ‘moment’). In de ‘moment’ kolom kunnen ook overige 

opmerkingen geplaatst worden. 

De verbale gesprekstechnieken worden gedurende het hele consult geëvalueerd. De non-

verbale gesprekstechnieken worden op één of enkele momenten in het consult (meestal 

volstaat een minuut) geëvalueerd. Over het algemeen vindt deze kwaliteitsbepaling plaats aan 

de hand van een totaal indruk. Opvallende wijzigingen in non-verbale stijl worden apart 

genoteerd en meegenomen in de totale non-verbale techniek score(s). 

 

Tijdens de evaluatie is het handig te starten met de eerste aspecten op werkformulier 2. Deze 

richten zich op de aanvang van het consult: welkomstritueel, ijs breken, ordenen aan het 

begin van het consult en het benoemen van de verschillende onderdelen, activiteiten en 

impliciete boodschappen. Na de start van het consult kan, aan de hand van werkformulier 1, 

specifiek aandacht besteed worden aan de manier waarop de opvoedingssituatie besproken 

wordt. De procesvaardigheden, luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD) worden 

geanalyseerd aan de hand van de bespreking van de inhoudelijke aspecten. De structurerende 

technieken behorende bij het afsluiten van het gesprek worden respectievelijk aan het einde 

van de bespreking van de opvoedingssituatie geëvalueerd. De non-verbale technieken 

(onderaan werkformulier 2) spiegelen en beurt overdracht kunnen in de loop van het consult 

gescoord worden. Opvallende wijzigingen in stijl verdienen aparte aandacht.  
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De aspecten op werkformulier 3 hebben betrekking op het totale consult. Deze aspecten 

kunnen het beste na afloop van het observeren van de opname worden ingevuld. De sterkste 

en te ontwikkelen punten worden na afloop van de beeldanalyse bepaald, aan de hand van de 

uitkomsten op de verschillende aspecten (formulier 1, 2 en 3). 

 

2.1. Werkformulier 1: INHOUD 

 

De analyse inhoudelijke aspecten wordt genoteerd op werkformulier 1. Hierop wordt 

aangegeven of de verschillende aspecten besproken zijn (gezien) en wat de kwaliteit is van 

deze bespreking. Bij de evaluatie van de kwaliteit wordt steeds rekening gehouden met de 

mate waarin de medewerker:  

a) zelf begrip toont van de relevantie van het onderwerp (hoe reageert de medewerker 

bijvoorbeeld op de verschafte informatie, gebruikt de medewerker eerder gegeven informatie 

om informatie op andere aspecten beter te kunnen plaatsen) 

b) de relevantie van het onderwerp voor de ouder(s) duidelijk weet te maken 

c) soepel van het ene naar het andere onderwerp kan doorschakelen (bijvoorbeeld als een ouder 

aangeeft weinig tijd voor zichzelf te kunnen vinden, doorschakelen naar de beschikbare 

sociale steun en/of de rol van de partner) 

d) het onderwerp op een natuurlijke manier bespreekt (komt de bespreking over als werkelijk 

belangstellend of als ‘afwerken van de lijst’). 

e) een goede afweging laat zien in het verkrijgen van informatie over het onderwerp: wanneer is 

er voldoende informatie om de bijdrage van het aspect aan de risico constellatie goed in te 

kunnen schatten. Vraagt de medewerker voldoende door? Vat de medewerker bijtijds samen? 

f) een goede verhouding tussen open en gesloten vragen laat zien. Open vragen leveren in 

principe meer relevante informatie; voornamelijk open vragen stellen is wenselijk. 

g) zowel van verbale als van non-verbale informatie gebruik weet te maken. 

h) blijk geeft de gezinssituatie middels voorafgaand contact of het dossier/de vragenlijst te 

kennen. De JGZ-medewerker stelt alle relevante (deelaspecten op gepaste wijze aan de orde. 

(bijvoorbeeld: op ‘prima’ aspecten beknopt, op andere aspecten uitgebreider, en inhoudelijk 

aansluitend bij al beschikbare informatie). 

i) conclusies over de aspecten in samenspraak met de ouder trekt en noteert. 
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2.1.1. Inhoud: bespreken opvoedingssituatie  

Beoordeeld wordt in hoeverre de medewerker de verschillende domeinen en aspecten van de 

opvoedingssituatie op een functionele en geïntegreerde manier met de ouder bespreekt. 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker bespreekt het aspect/domein niet/nauwelijks met de ouder. 

- De JGZ-medewerker bespreekt het aspect/domein op een manier die niet goed 

aansluit bij de ouder: de verkregen informatie is niet voldoende betrouwbaar. 

- De JGZ-medewerker combineert de informatie over het aspect/domein niet (op een 

zinvolle manier) met andere informatie over de gezinssituatie. 

- De JGZ-medewerker legt geen, of een verkeerde, link naar de voorgaande 

geschiedenis (dossier en/of visie ouder). 

- De JGZ-medewerker trekt niet kloppende conclusies over het aspect/domein uit de 

informatie in het dossier of in het gesprek, waardoor een verkeerd vervolgtraject 

wordt ingezet. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De JGZ-medewerker bespreekt het aspect/domein met de ouder, maar slaagt er niet in 

een open gesprek te creëren, zodat de informatie twijfelachtig blijft. 

- De JGZ-medewerker combineert de informatie over het aspect/domein in zekere zin, 

maar laat ook connecties liggen. 

- De JGZ-medewerker legt een voldoende link naar de voorgaande periode al lijkt het 

inzicht daarin nogal globaal. 

- De JGZ-medewerker maakt redelijk goede keuzes in de afweging tussen diep/kort op 

het aspect/domein ingaan, maar iets langer/korter op bepaalde informatie doorgaan 

zou het gesprek ten goede zijn gekomen. 

- De JGZ-medewerker trekt redelijke conclusies uit het gesprek over het aspect/domein 

maar deze hadden specifieker kunnen zijn. 

 

  



 

 

13 
Richtlijnen gesprekstechnieken  
(Versie: februari 2019) 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker bespreekt het aspect/domein dusdanig (open, geïntegreerd, 

connectie met geschiedenis) dat een goed beeld op de rol van het aspect/domein in de 

opvoedingscontext ontstaat.  

- De JGZ-medewerker maakt een goede afweging tussen dieper op het aspect/domein 

ingaan en/of genoegen nemen met globale informatie. 

- De JGZ-medewerker komt samen met de ouder tot een passende conclusie over het 

aspect/domein die het vervolgtraject op dit punt duidelijk aangeeft. 

 

2.1.2. Relatie context/ontwikkeling 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker legt geen of verkeerde connecties tussen de informatie over kind 

en gezinssituatie. 

- De JGZ-medewerker bespreekt de connectie tussen de verschillende dimensies niet 

met de ouder. 

- De JGZ-medewerker komt (samen met de ouder) tot de verkeerde conclusies over de 

relatie tussen context en ontwikkeling 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De JGZ-medewerker legt enige connecties tussen de informatie over kind en 

gezinssituatie, maar er blijven ook punten liggen. 

- De JGZ-medewerker bespreekt de relatie tussen de informatie over kind en 

gezinssituatie, maar slaagt er niet geheel in de bedoeling aan de ouder duidelijk te 

maken. 

- De JGZ-medewerker komt samen met de ouder tot een redelijke conclusie over de 

relatie tussen ontwikkeling en context, maar de conclusie had duidelijk/specifieker 

kunnen zijn en/of het vervolgtraject is niet geheel passend. 
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Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker legt kloppende connecties tussen de ontwikkelingsonderdelen 

en de context dimensies. 

- De JGZ-medewerker bespreekt de connecties op een goed bij de ouder aansluitende 

manier. 

- De JGZ-medewerker komt samen met de ouder tot een goede en duidelijke conclusie 

over de relatie tussen ontwikkeling en context en de op basis daarvan te zetten 

vervolgstap.  
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2.2. Werkformulier 2: PROCESVAARDIGHEDEN EN NON-VERBALE 

GESPREKSTECHNIEKEN 

 

De te trainen gesprekstechnische aspecten vallen uiteen in aspecten die te maken hebben met 

het verschaffen van structuur aan het consult en de technieken die betrekking hebben op de 

relationele processen waarmee invulling gegeven wordt aan het consult (binnen de gegeven 

structuur).  

 

2.2.1. Werkformulier 2 Structureren 

 

Structuur geeft rust in het consult en verschaft de deelnemers aan het consult handvatten om 

bij te dragen aan een voor alle partijen bevredigend verloop. Structureren behoort tot de 

empowerment principes waar SamenStarten zich op richt. Vanwege de veelheid van te 

onderscheiden aspecten die uiting geven aan dit principe beslaat het een aparte plek in de 

evaluatieformulieren. Algemene aspect/domeinen in het kader van structureren zijn:  

- De JGZ-medewerker neemt de tijd om de ouder(s) en het kind te verwelkomen, het 

consult effectief te voeren en om afscheid te nemen.  

- Bij aanvang van het consult overlegt de JGZ-medewerker het verloop en de bedoeling 

van het consult. De duur van het consult wordt meegedeeld.  

- De JGZ-medewerker structureert tijdens het consult flexibel, vooral als het 

noodzakelijk is om te reageren op kwesties die ingebracht worden door de ouder(s) of 

om het doel van het consult te bereiken, zoals het bespreken van alle aspect/domeinen 

van de opvoedingssituatie tijdens het 8 weken consult. Daarnaast zorgt hij/zij voor 

een gestroomlijnd gesprek en gelijkwaardigheid tussen de gesprekspartners. 

- Aan het eind van het gesprek sluit de JGZ-medewerker het gesprek af met een 

samenvatting van het gesprek, waarbij hij/zij de ouder de ruimte geeft om daar nog 

iets aan toe te voegen/veranderen. Het gesprek wordt afgesloten met een 

(gezamenlijke) conclusie over de opvoedingscontext en het aangeven van de 

volgende stap (bijvoorbeeld een afspraak voor een volgend consult) in de toekomst. 

Voor de evaluatie van aspecten van de dimensie structureren wordt tijdens het observeren 

gebruik gemaakt van Werkformulier 2 Structureren.  
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2.2.1.1 Structureren: Welkomstritueel 

 

De JGZ-medewerker neemt de tijd om de ouder(s) en het kind (in de spreekkamer) te 

verwelkomen. Voor de evaluatie van deze techniek wordt gebruik gemaakt van 

Werkformulier 2, Structureren: welkomstritueel.  

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- Er vindt geen welkomstritueel plaats: de medewerker begint abrupt aan het consult. 

JGZ-medewerker benadert ouder(s) en kind niet en worden geen handen geschud. 

Hij/zij wijst ouder(s) en kind geen zitplaats aan. 

- Het welkomstritueel komt afstandelijk/ongemakkelijk over. De JGZ-medewerker 

toont (nog) weinig betrokkenheid.  

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De JGZ-medewerker benadert ouder(s) en kind en schudt ze de hand. Hij/zij stelt 

zich, indien nodig, voor en wijst een zitplaats aan. 

- Het welkomstritueel komt voldoende persoonlijk over.  

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker benadert ouder(s) en kind en schudt ze de hand. Hij/zij stelt zich 

indien nodig voor en wijst een zitplaats aan.  

- Het welkomstritueel komt persoonlijk over en de JGZ-medewerker toont een 

natuurlijke warme, prettige betrokkenheid. 

- De JGZ-medewerker maakt duidelijk de komst van ouder en kind positief te 

waarderen en de verwachting te hebben het consult goed met elkaar te kunnen 

doorlopen. 
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2.2.1.2 Structureren: IJs breken 

 

De JGZ-medewerker investeert voorafgaand aan het inhoudelijke consult/het bepalen van de 

agenda in een goede verstandhouding.  Deze investering kan geacht worden bij te dragen aan 

een soepel en zinvol verloop van de rest van het consult. De medewerker stelt de ouder(s) en 

het kind op hun gemak, door zichzelf te laten zien inclusief eigen positieve kijk en insteek. 

Naarmate er vóór het inhoudelijke consult al een sterke en positieve relatie ontstaat, zal de 

samenwerking in principe beter verlopen. Voor de evaluatie van deze techniek wordt gebruik 

gemaakt van Werkformulier 2, Structureren: welkomstritueel.  

 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- Het ijs wordt (nog) niet gebroken. De medewerker maakt geen vriendelijke 

opmerking jegens het gezin of richt zich in het geheel niet tot het kind. 

- De JGZ-medewerker maakt een onzekere/norse/gepreoccupeerde indruk  

- De JGZ-medewerker sluit niet aan bij de stemming van ouder en kind. Bijvoorbeeld 

door een grappige opmerking te maken terwijl ouder(s) huilend binnenkomt 

- De sfeer is zwaar/gespannen. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De JGZ-medewerker maakt een vriendelijke opmerking of grapje, maar komt daarbij 

wat onzeker/geforceerd over.  

- De JGZ-medewerker probeert het ijs te breken, maar speelt niet in op de reactie 

daarop van ouder/ kind  

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De medewerker investeert bewust in het aangaan van een positieve relatie alvorens 

het gesprek inhoudelijk te richten. 

- Het ijs wordt snel gebroken. Bijvoorbeeld, de JGZ-medewerker noemt ouder(s) en of 

kind bij de naam, maakt op een natuurlijke/overtuigende manier een 

vriendelijke/grappige opmerking of een compliment, goed aansluitend bij de situatie, 

waardoor direct al een ontspannen en positieve sfeer ontstaat.  
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- De afstemming van ‘ijsbreken’ en overgang naar inhoudelijk gesprek is gepast: als 

voldoende ontspanning en vertrouwen/relatie ontstaan is, gaat de medewerker over tot 

de agenda. 

 

2.2.1.3 Structureren: Agenda bij start van het gesprek 

 

De agenda bij start van het gesprek betreft het met elkaar afstemmen van wat en op welke 

manier er wanneer tijdens de beschikbare tijd gaat gebeuren. Hoe duidelijker de agenda, hoe 

efficiënter het verloop van het gesprek. Hoe beter de afstemming met en activering van de 

ouder(s), hoe groter de tevredenheid. Voor de evaluatie van de agenda wordt gebruik 

gemaakt van Werkformulier 2, Structureren: Agenda bij start.  

 

Beschikbare tijd: 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker werkt niet preventief aan bewaking van de tijd: de tijdsduur van 

het consult wordt niet of pas in latere instantie aangegeven. 

- De aanduiding van de tijd is verwarrend, komt ongastvrij over, of klopt niet. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- In het begin van het consult wordt de tijdsduur aangeduid. Bepaalde aspecten ervan 

zouden beter kunnen:  bv. de aanduiding is enigszins vaag, komt wat overhaast over, 

of het wordt niet duidelijk dat er indien de standaardtijd tijd te kort blijkt, er een 

mogelijkheid is voor een spoedig vervolg.   

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- In het begin van het consult wordt de tijdsduur goed aangeduid: de tijd wordt 

specifiek benoemd, zonder een overhaaste indruk te wekken. De beschikbare tijd 

wordt in relatie gebracht tot de rest van de JGZ-praktijk. Bovendien wordt duidelijk 

gemaakt dat als meer tijd nodig is, ruimte bestaat om in een vervolgafspraak dieper 

op de situatie in te gaan.  
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Aangeven onderdelen en volgorde 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker geeft niet aan wat de onderdelen zijn en/of doet geen voorstel 

over de volgorde.   

- De JGZ-medewerker geeft op een verwarrende manier aan wat de onderdelen zijn cq 

de volgorde daarvan is. 

- De JGZ-medewerker stemt de onderdelen en/of volgorde niet af met de ouder. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De JGZ-medewerker maakt ten dele duidelijk wat de onderdelen zijn en in welke 

volgorde ze plaatsvinden:  

o sommige onderdelen worden specifiek en duidelijk aangegeven, andere niet. 

o er wordt een volgorde aangegeven, maar deze blijkt later niet geheel te 

kloppen.  

o er wordt een volgorde aangegeven, maar deze is niet geheel duidelijk. 

- De JGZ-medewerker geeft aan wat er te gebeuren staat, maar een specifieke 

formulering zou de ouder meer kunnen empoweren. 

- De JGZ-medewerker stemt in geringe mate af op de ouder(s). 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker bepaalt samen met de ouder(s) wat de onderdelen zijn en in 

welke volgorde ze behandeld worden. 

- Het bepalen van de verschillende onderdelen en hun volgorde vindt kort en duidelijk 

plaats.  

- De JGZ-medewerker draagt uit dat positieve kanten daarbij minstens even relevant 

zijn als negatieve kanten. 
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Uitleg SamenStarten (wat en waarom) 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker geeft niet aan te willen bespreken hoe het met het gezin gaat 

en/of geeft daar geen uitleg over. (beperkt zich tot ‘kind onderzoek). 

- De gegeven informatie (dat en waarom) over aandacht voor de situatie is niet 

kloppend en/of sluit niet aan bij de ouders. 

- De gegeven informatie (dat en waarom) over aandacht voor de situatie is negatief 

gesteld (probleemgericht en/of verontrustend) en/of stuurt aan op een afwachtende 

houding (vraaggesprek). 

- De gegeven informatie maakt onvoldoende duidelijk waarom wat het kind meemaakt 

relevant is voor zijn/haar ontwikkeling.  

- De gegeven informatie maakt onvoldoende duidelijk waarom aandacht voor de 

situatie relevant is voor de JGZ en/of hoe de psychosociale ervaringen van het kind 

zich verhouden tot de rest van de ontwikkeling. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De JGZ-medewerker geeft duidelijk aan te willen bespreken hoe het met het gezin 

gaat, maar de uitleg waarom dat relevant is voor de JGZ kan duidelijk beter.  

- De gegeven informatie (dat en waarom) over aandacht voor de situatie is niet geheel 

kloppend en/of zou beter bij de ouders aan kunnen sluiten. 

- De gegeven informatie (dat en waarom) over aandacht voor de situatie kan positiever 

worden gesteld en/of meer aansturen op een actief informerende houding van de 

ouder(s). 

- De uitleg waarom wat het kind meemaakt relevant is voor zijn/haar ontwikkeling 

klopt, maar zou korter, eenvoudiger en/of positiever kunnen.  

- De uitleg waarom aandacht voor de situatie relevant is voor de JGZ klopt, maar zou 

korter, eenvoudiger en/of positiever kunnen. 

- De uitleg zou de (grenzen aan) ondersteuningsmogelijkheden van de JGZ duidelijker 

kunnen maken. 
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- Het geheel van de uitleg zou duidelijk meer bij kunnen dragen aan de kennis, het 

gevoel van competentie van de ouder(s) en/of de mate van aantrekkelijkheid om 

relevante, eventueel kwetsbare, zaken te delen. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker geeft duidelijk aan dat en waarom het de bedoeling is zicht te 

krijgen op de ontwikkeling van het kind en de situatie waarin het kind opgroeit. 

- Het belang van de opvoedingssituatie voor de ontwikkeling wordt duidelijk; De JGZ 

medewerker maakt de koppeling tussen ‘ervaringen’ en ontwikkeling duidelijk. 

- De gegeven informatie is zodanig (positief) geformuleerd dat het de bespreking 

aantrekkelijk maakt. 

- De formulering is bevorderend voor een gevoel van competentie en/of actieve 

inbreng van ouder en kind. 

- De integratie van de verschillende onderdelen van het consult wordt duidelijk. 

- De (grenzen aan) ondersteuningsmogelijkheden vanuit de JGZ worden duidelijk (tot 

op zekere hoogte) zelf ondersteunen, anders doorverwijzen naar gespecialiseerde 

instanties). 

 

Ruimte voor inbreng ouder(s) expliciet 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker wekt door houding en woordkeuze de indruk dat er 

geen/nauwelijks ruimte is voor inbreng van de ouder. 

- De JGZ-medewerker geeft niets aan over de wenselijkheid van inbreng van de ouder. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De JGZ-medewerker geeft aan dat er ruimte is voor inbreng van de ouder, maar wekt 

door houding en woordkeuze de indruk dat de regie toch vooral bij de medewerker 

ligt. Bijvoorbeeld, de medewerker spreekt in termen van ‘ik ga …’ ‘ik wil…’ zonder 

daaraan iets toe te voegen richting ‘wat wilt u/jij’. 

- De JGZ-medewerker geeft aan dat er ruimte is voor inbreng van de ouder in termen 

van vragen stellen: ‘Ik ga vragen stellen’(met als gevolg een minder actieve, meer 
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afwachtende houding van de ouder) en/of ‘Heeft u/ heb jij vragen?’(met als gevolg 

een ‘nederige positie’ van de ouder als verzoekende/onwetende partij). 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker maakt duidelijk dat inbreng van de ouder wenselijk en 

noodzakelijk is voor een goed verloop van het consult. 

- De JGZ-medewerker maakt duidelijk graag op een gelijkwaardige manier te willen 

samenwerken. 

- De JGZ-medewerker maakt duidelijk graag (juist) bij de behoeften van de ouder(s) 

aan te willen sluiten. 

- De JGZ-medewerker spreekt in termen van ‘bespreken’ en in termen van 

‘samenwerken’, bijvoorbeeld ‘het is de bedoeling dat we vandaag bespreken hoe het 

bij jullie gaat’, ‘we gaan samen kijken hoe…’ 

- De JGZ-medewerker betrekt de ouder(s) actief in het bepalen van de agenda (bv door 

te beginnen met een vraag: Wat verwacht de ouder van het consult? Welke wensen 

heeft de ouder voor het consult? Zodat de medewerker direct de eigen aanvullende rol 

expliciet maakt.) 

 

2.2.1.4 Structureren: Benoemen tijdens het consult 

 

De JGZ-medewerker structureert tijdens het consult flexibel, vooral als het noodzakelijk is 

om te reageren op kwesties die ingebracht worden door de ouder(s) of om het doel van het 

consult te bereiken. Tevens zorgt hij/zij voor een gestroomlijnd gesprek en gelijkwaardigheid 

tussen de gesprekspartners. Een eenvoudige manier om het consult gestructureerd te laten 

verlopen is het markeren van de diverse onderdelen door ze (bij aanvang ervan) expliciet te 

benoemen. Daarnaast werkt het structurerend om impliciete boodschappen  te benoemen.  

Tijdens het observeren van het structureren van het gesprek wordt gebruik gemaakt van de 

volgende observatiepunten van Werkformulier 2, Structureren: benoemen onderdelen tijdens 

het consult.  
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Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker benoemt niet wat hij/zij doet, hoort en/of ziet. 

- De manier waarop de medewerker benoemt klopt niet en werkt daardoor verwarrend. 

- De manier waarop de medewerker benoemt sluit niet aan bij ouder(s), bijvoorbeeld 

door te ingewikkeld woordgebruik. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De JGZ-medewerker benoemt soms wat hij/zij doet, hoort, ziet, maar laat het op 

bepaalde relevante momenten achterwege. 

- De manier waarop de medewerker benoemt klopt soms niet/niet helemaal en werkt 

daardoor soms/enigszins verwarrend 

- De manier van benoemen sluit soms wel, soms niet, of niet geheel aan bij ouder(s). 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker benoemt waar nodig wat hij/zij doet, hoort en ziet. 

- De manier van benoemen verheldert het consult. Bijvoorbeeld door een bestaand 

verschil tussen verbale en non-verbale informatie zonder oordeel te benoemen voelt 

de ouder zich vrij om openhartig te spreken. 

- De manier van benoemen draagt bij aan de positieve samenwerkingsrelatie met 

ouder(s); ouder en kind voelen zich serieus genomen en begrepen. 

 

2.2.1.5 Structureren: Gesprek afsluiten 

 

De JGZ-medewerker neemt de tijd om het consult effectief af te sluiten, een duidelijk 

vervolgtraject uit te zetten en om afscheid te nemen.  

 

Gesprek samenvatten 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- Het gesprek wordt niet/onvoldoende samengevat, alvorens tot afsluiting te komen. 

- De samenvatting van het gesprek klopt niet met hetgeen besproken is. 

- De samenvatting van het gesprek is te eenzijdig negatief van toon/aard. 



 

 

24 
Richtlijnen gesprekstechnieken  
(Versie: februari 2019) 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- In de samenvatting van het gesprek worden sommige besproken onderwerpen wel, 

andere niet voldoende meegenomen. 

- De samenvatting is kloppend, maar zonder de ouder(s) er voldoende bij te betrekken. 

- De samenvatting is kloppend, maar zou aan helderheid/effectiviteit kunnen winnen 

door in te korten, eenvoudiger te formuleren en/of positiever te belichten. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De besproken onderwerpen worden in overleg met ouder(s) beknopt, concreet en 

kloppend samengevat. 

- Er is een goed evenwicht tussen de informatieverwerving en de samenvatting van het 

gesprek.  

 

Registratie (expliciet, samen) 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De medewerker registreert tijdens het consult niet en maakt niet duidelijk dat/wat 

hij/zij achteraf zal registreren. 

- De medewerker stemt wat geregistreerd wordt/zal worden niet af met de ouder(s). 

- Wat de medewerker zegt te (zullen) registreren klopt niet met hetgeen besproken is, is 

verwarrend of doet afbreuk aan de empowerment van de ouder(s). 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De medewerker registreert tijdens het consult niet, maar maakt goed duidelijk dat/wat 

hij/zij achteraf zal registreren. (dit vraagt in principe meer tijd dan gelijktijdige 

registratie) 

- De medewerker registreert tijdens het consult, maar wat de medewerker zegt te 

registreren klopt niet helemaal met hetgeen besproken is en/of kan korter, helderder 

of positiever. 

- Er is afstemming met de ouder(s) over wat geregistreerd wordt/zal worden, maar de 

kwaliteit daarvan kan beter: meer, gelijkwaardiger 
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Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De medewerker registreert tijdens het consult. 

- Wat de medewerker zegt te registreren is kort, helder en positief gericht en klopt met 

hetgeen besproken is. 

- De medewerker stemt goed met de ouder(s) af wat geregistreerd wordt 

 

Gezamenlijke eindconclusie 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- Aan het einde van het gesprek vindt geen eindconclusie plaats. 

- De medewerker trekt een eindconclusie zonder af te stemmen op de ouder(s) 

- De getrokken eindconclusie klopt niet met het voorgaande. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- Aan het einde van het gesprek wordt enigszins gereflecteerd, maar de JGZ-

medewerker kan zich hierin nog duidelijk ontwikkelen: 

- De JGZ-medewerker komt samen met de ouder tot een conclusie die (slechts) ten dele 

klopt met het voorgaande. 

- De JGZ-medewerker komt samen met de ouder tot een passende conclusie, maar laat 

na gemaakte afspraken te herhalen. 

- De JGZ-medewerker laat het trekken van de eindconclusie te veel over aan ouder(s) 

(terwijl er vanuit professioneel oogpunt duidelijk punten van aandacht zijn). 

- De JGZ-medewerker komt tot een feitelijk passende conclusie, maar zou ouder(s) 

daar meer in kunnen betrekken. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker markeert het einde van het gesprek door samen met de ouder(s) 

een passende algemene conclusie op grond van de bevindingen te formuleren en 

gemaakte afspraken kort te herhalen.  

- Het trekken van de algemene eindconclusie draagt bij aan de goede verstandhouding 

tussen medewerker en ouder. 
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- Het trekken van de algemene eindconclusie draagt bij aan het competentiegevoel van 

ouder(s). 

 

Gezamenlijk passend vervolg bepalen 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker spreekt aan het eind van het gesprek niet over het volgende 

contactmoment. 

- De JGZ-medewerker spreekt over het volgende contactmoment op een manier die 

niet klopt met SamenStarten als stapsgewijs volgsysteem. 

- De JGZ-medewerker spreekt over het volgende contactmoment zonder af te stemmen 

op de ouder(s). 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De JGZ-medewerker spreekt aan het eind van het gesprek wel over het volgende 

contactmoment, maar de manier waarop dat gebeurt kan beter. 

- De toelichting op het volgende contactmoment klopt niet helemaal met SamenStarten 

als stapsgewijs volgsysteem. 

- De afstemming met de ouder(s) kan beter. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker stemt aan het eind van het gesprek duidelijk en kloppend (met 

het besprokene en met SamenStarten als stapsgewijs volgsysteem) met de ouder(s) af 

wat zij van het volgende contactmoment kunnen verwachten. 

 

Navraag tevredenheid ouder over het gesprek 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- Aan het einde van het gesprek gaat de JGZ-medewerker in het geheel niet na of de 

ouder tevreden is over het gesprek. 

- Aan het einde van het gesprek vraagt de JGZ-medewerker wel naar de tevredenheid 

over het gesprek zonder ruimte te bieden voor werkelijke uitwisseling. 
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Score 5, 6, 7 (Acceptabel) 

- Aan het einde van het gesprek gaat de JGZ-medewerker wel na of de ouder tevreden 

is over het gesprek, maar zou meer ruimte kunnen bieden om werkelijk een mening te 

geven. 

- Aan het einde van het gesprek vraagt de JGZ-medewerker wel of alles voldoende 

besproken is, maar gaat niet werkelijk/gepast in op de reactie van de ouder. 

- Aan het eind van het gesprek lijkt de JGZ-medewerker goed in te schatten dat alles 

naar tevredenheid besproken, maar overlegt niet expliciet of dit daadwerkelijk zo is. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- Aan het eind van het gesprek vraagt de JGZ-medewerker open naar de tevredenheid 

van de ouder over het consult. 

- De JGZ-medewerker reageert passend op de evaluatie van de ouder. 

- De evaluatie draagt bij aan de gelijkwaardige samenwerking, de vertrouwensband en 

de competentie van de ouder. 

 

Het afscheidsritueel 

De afsluiting van het gesprek vindt in principe plaats voor het vaccineren. In geval van 

vaccinatie vindt het afscheidsritueel dus enige tijd na het afsluiten van het gesprek plaats. 

Het afscheidsritueel biedt een belangrijke laatste mogelijkheid tot empowerment. 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker stopt het consult abrupt, zonder duidelijke afronding, 

aankondiging of afstemming. 

- De medewerker sluit het consult niet duidelijk af waardoor ouder(s) langer blijven 

‘hangen’ dan nodig of zelf een einde aan het gesprek maken. 

- Het afscheidsritueel komt afstandelijk of neerbuigend over.  

- De JGZ-medewerker toont nog maar weinig betrokkenheid. Bijvoorbeeld: hij/zij lijkt 

in gedachten of al bezig met volgende consult en loopt bv niet mee naar de deur. 
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Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De JGZ-medewerker geeft het einde van het consult aan, loopt mee naar de deur en 

schudt ouder(s) de hand.  

- Het afscheidsritueel komt wel persoonlijk over, bijvoorbeeld doordat de JGZ-

medewerker een (positieve) afsluitende persoonlijke impressie geeft of een 

vriendelijke opmerking maakt, maar zou duidelijker kunnen zijn over het vervolg.  

- De JGZ-medewerker maakt het vervolgtraject duidelijk, bijvoorbeeld door de datum 

van de volgende afspraak (nogmaals) te noemen, maar er wordt geen duidelijk 

afscheid genomen.  

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker geeft het einde van het gesprek duidelijk aan, loopt mee naar de 

deur en schudt ouder(s) de hand.  

- De JGZ-medewerker zet het afscheidsritueel in als (laatste) moment van 

empowerment:  

o komt persoonlijk over. Bijv. De JGZ-medewerker geeft een (positieve) 

persoonlijke impressie, maakt een vriendelijke opmerking of drukt hoop uit 

dat de komende tijd voorspoedig zal verlopen. 

o Drukt vertrouwen uit in de competentie van de ouder(s) 

o Maakt een laatste compliment 

- Tussen JGZ-medewerker en ouder(s) is een ontspannen en vertrouwelijke sfeer 

zichtbaar. Bijv. Er worden over en weer vriendelijkheden verwoord, vriendelijk 

oogcontact gemaakt en/of naar elkaar gelachen. 

- De JGZ-medewerker verwijst duidelijk en betrokken naar het vervolgtraject, 

bijvoorbeeld door de datum van de volgende afspraak te herhalen. 
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2.2.2.Werkformulier 2: Procesvaardigheden 

 

De vaardigheid van medewerkers in het goed aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van 

ouder(s), passend professioneel betrokken maar terughoudend met betrekking tot de regie 

over opvoeding en verloop van het consult, is medebepalend voor het goede verloop en 

resultaat van het consult. De vaardigheden van basiscommunicatie vormen een belangrijke 

onderlegger voor een professionele inbreng in ieder gesprek.  

Tijdens het observeren van de procesvaardigheden wordt gebruik gemaakt van 

Werkformulier 2, Procesvaardigheden  

 

2.2.2.1. Procesvaardigheden: Verdeling woordvoeren 

 

Naarmate ouders meer de ruimte krijgen om het woord te voeren tijdens het consult zullen zij 

het gesprek eerder als kwalitatief hoogwaardig ervaren. De medewerker wordt dan ook vaker 

een aangename gesprekspartner gevonden. Bovendien draagt veel aan het woord zijn over 

het algemeen bij aan een positief gevoel van competentie.  

Het is daarom wenselijk dat medewerkers ernaar streven zelf zo min mogelijk aan het woord 

te zijn, vanzelfsprekend zonder een niet-betrokken indruk te wekken. Het beperken van de 

hoeveelheid tijd die de medewerker aan het woord is kan tevens bijdragen aan de 

tijdsbewaking binnen het consult. Deze procesvaardigheid wordt enigszins afwijkend 

beoordeeld. Geschat wordt welk percentage van de tijd de ouder aan het woord is (het 

aandeel van de medewerker volgt daar automatisch uit). Bij deze schatting wordt het 

opstellen van de agenda en de uitvoering van het lichamelijke onderzoek in principe buiten 

beschouwing gelaten. Wel is het van belang om zich bewust te zijn van het feit dat ouder(s) 

in deze onderdelen vaak relatief weinig aan bod komen. Voor een positief gevoel bij ouder(s) 

moet deze ‘verloren tijd’ op een ander moment in het consult gecompenseerd worden. Het 

streven op deze dimensie is een verhouding van 75 % ouder aan het woord, 25% medewerker 

aan het woord. Als de medewerker meer aan het woord is dan de ouder is de consultvoering 

op deze dimensie onvoldoende.  
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2.2.2.2. Procesvaardigheden: Luisteren 

 

2.2.2.2.1. Actief luisteren 

 

De JGZ-medewerker toont het actief luisteren tijdens het consult door steeds non-verbale 

feedback te geven. Op deze wijze voelen ouders zich aangemoedigd om meer te vertellen, 

waarbij de JGZ-medewerker de afweging maakt of de extra informatie bijdraagt aan het in 

kaart brengen van de gezinssituatie. 

Actief luisteren komt neer op een adequaat en consequent inzetten van een conglomeraat aan 

non verbale technieken: houding, oogcontact, hummen, knikken en gebaren maken. 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker neemt een houding aan, waarvan een negatieve boodschap 

uitgaat. De houding nodigt onvoldoende uit tot het uitwisselen van informatie. Bij de 

ouder(s) kan het gevoel ontstaan dat hij/zij niet geheel beschikbaar is of dat de JGZ-

medewerker veroordelend is. In ieder geval wendt de JGZ-medewerker zich te weinig 

tot de ouders, door te weinig licht naar voren te zitten.  

o Bijvoorbeeld: de JGZ-medewerker wendt zich te weinig tot de ouders doordat 

hij/zij te veel tijd neemt voor notities op het formulier, aandacht heeft voor het 

kind, en/of steeds opstaat om iets te pakken. Waardoor een oppervlakkige, 

ongeïnteresseerde en/of haastige indruk ontstaat.  

- De JGZ-medewerker maakt onvoldoende oogcontact of kijkt regelmatig weg, zodat 

de indruk ontstaat dat hij/zij niet optimaal betrokken of geïnteresseerd is. 

o Bijvoorbeeld: de JGZ-medewerker kijkt de ouder(s) te weinig aan, waardoor 

ze hun verhaal onderbreken. Of maakt een gehaaste of ongeïnteresseerde 

indruk doordat hij/zij steeds weg kijkt. 

- De JGZ-medewerker hanteert het knikken met het hoofd en/of het hummen te veel of 

te weinig waardoor er geen en/of tegengesteld effect ontstaat. Het draagt niet bij aan 

het vergaren van (extra) relevante informatie. 

o Bijvoorbeeld: de actieve luisterhouding komt te gekunsteld over door te vaak 

met het hoofd te knikken. Of de JGZ-medewerker humt zo vaak dat het 

storend is. 
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- De JGZ-medewerker gebruikt gebaren, maar mist te veel kansen of maakt te veel 

vergissingen om met behulp van deze techniek kracht te zetten aan zijn/haar woorden. 

De wijze van gebaren, frequentie, hoeveelheid en/of timing dient verder te worden 

ontwikkeld. 

o Bijvoorbeeld: de JGZ-medewerker komt te dominant over door te 

overweldigend te zijn in zijn/haar gebiedende gebaren. Of de JGZ-

medewerker maakt de sfeer onrustig door te grote (onverwachte) gebaren of 

door de veelheid van gebaren. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel ) 

- Het merendeel van de tijd wendt de JGZ-medewerker zich naar de ouder(s), waarbij 

hij/zij tevens oogcontact met de ouder(s) maakt. De houding en het oogcontact van de 

JGZ-medewerker is voldoende aanwezig voor het uitwisselen van informatie.  

o Bijvoorbeeld: in ten minste tweederde deel van de observatie zit de JGZ-

medewerker licht naar de ouder(s) gewend en maakt oogcontact met de 

ouder(s). Behalve wanneer hij/zij iets kort noteert op het protocolformulier. 

- De JGZ-medewerker toont betrokkenheid door regelmatig te knikken met het hoofd 

en te hummen. Hoewel deze technieken hem/haar nog enige uitdaging bieden. 

o Bijvoorbeeld: de techniek wordt te weinig ingezet, waardoor de JGZ-

medewerker de kans mist om relevante informatie te verwerven. Een andere 

mogelijkheid is, dat de techniek wordt ingezet op een irrelevant moment, 

zodat er te veel onnodig wordt uitgeweid door de ouder(s). 

- De JGZ-medewerker maakt gebaren indien hij/zij kracht wil zetten bij woorden, 

hoewel hij/zij enige kansen mist. Het gesprek raakt er echter niet door verstoord. 

Aandachtspunten kunnen de hoeveelheid, frequentie en/of timing zijn. 

o Bijvoorbeeld: de uitleg van de JGZ-medewerker is te vlak, zodat deze niet 

echt opgepikt wordt door de ouder(s). Een gebaar had in meer effect kunnen 

resulteren. 
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Score 8, 9 of 10 (Goed werk) 

- Bijna het gehele consult wendt de JGZ-medewerker zich naar de ouder(s), waarbij 

hij/zij tevens oogcontact met de ouder(s) maakt. De houding en het oogcontact van de 

JGZ-medewerker nodigt uit tot het uitwisselen van informatie.  

o Bijvoorbeeld: de JGZ-medewerker zit licht naar de ouder(s) gewend en kijkt 

de ouder(s) steeds aan. Behalve wanneer hij/zij iets kort noteert op het 

protocolformulier. Dan geeft hij/zij blijk dat er wordt geluisterd door tijdig 

even te hummen of met het hoofd te knikken. 

- De JGZ-medewerker laat ruimschoots zijn/haar actieve luisterhouding blijken door op 

natuurlijke wijze tijdig te knikken met het hoofd of te hummen. De technieken worden 

ingezet als extra stimulans voor de ouder(s) om zich nader toe te lichten. De JGZ-

medewerker hanteert deze technieken slechts bij het vergaren van (extra) relevante 

informatie om tot een genuanceerder beeld te komen. 

o Bijvoorbeeld: de JGZ-medewerker humt of knikt als de ouder even stil is, 

nadat hij/zij gesproken heeft of humt/knikt om de ouder(s) te stimuleren om 

door te vertellen. Dit doet hij/zij slechts indien hij/zij ingeschat heeft, dat een 

nadere toelichting van de ouder(s) op zijn plaats is. 

- De JGZ-medewerker gebruikt gebaren, indien hij/zij kracht wil zetten bij zijn/haar 

woorden. Het overbrengen van de boodschap van de JGZ-medewerker wordt hiermee 

krachtiger en ouder(s) blijven daardoor betrokken. 

o Bijvoorbeeld: op het moment dat de JGZ-medewerker nagaat of hij/zij de 

boodschap van de ouder(s) goed begrepen heeft en kort samenvat, zijn de 

gebaren middels de handen: getimed, in de juiste hoeveelheid en wijze 

ingezet. 

 

2.2.2.2.2. Afgestemd luisteren 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De manier van luisteren van de medewerker is onvoldoende afgestemd op de 

communicatie van de ouder(s). 

- De houding, mimiek en/of motoriek van de medewerker tijdens het luisteren, 

correspondeert onvoldoende met de (inhoud van de informatie van de) ouder(s) 
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- De timing van de momenten waarop de medewerker een luisterende houding 

aanneemt, correspondeert onvoldoende met de (inhoud van de informatie van de) 

ouder(s). Bv de medewerker kijkt herhaaldelijk weg als de ouder oogcontact probeert 

te maken en vice versa. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel ) 

- De manier van luisteren van de medewerker is voldoende afgestemd op de 

communicatie van de ouder(s). 

- De houding, mimiek en/of motoriek van de medewerker tijdens het luisteren, 

correspondeert voldoende met de (inhoud van de informatie van de) ouder(s) 

- De timing van de momenten waarop de medewerker een luisterende houding 

aanneemt, correspondeert voldoende met de (inhoud van de informatie van de) 

ouder(s). Bv de medewerker kijkt de ouder meestal aan als de ouder oogcontact 

probeert te maken en vice versa. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed werk) 

- De manier van luisteren van de medewerker is goed afgestemd op de communicatie 

van de ouder(s). 

- De houding, mimiek en/of motoriek van de medewerker tijdens het luisteren, 

correspondeert goed met de (inhoud van de informatie van de) ouder(s) 

- De timing van de momenten waarop de medewerker een luisterende houding 

aanneemt, correspondeert goed met de (inhoud van de informatie van de) ouder(s). 

Bv de medewerker kijkt de ouder steeds aan als de ouder oogcontact probeert te 

maken en vice versa. 

 

 

2.2.2.3. Procesvaardigheden: Samenvatten 

 

Gesprekken verlopen zinvoller en efficiënter naarmate de professional beter kan 

samenvatten. Het gaat bij deze vaardigheid om een combinatie van elementen die samen 

leiden tot een optimaal resultaat. De kwaliteit van “Samenvatten” als vaardigheid wordt 

daarom mede bepaald op basis van de uitvoering van de diverse bijbehorende aspecten: 
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Bijtijds samenvatten, Boodschap ontvangen, Kloppend samenvatten en Beknopt 

samenvatten. 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- Meerdere van de aspecten Bijtijds samenvatten, Boodschap ontvangen, Kloppend 

samenvatten en Beknopt samenvatten, wordt onvoldoende uitgevoerd of de aspecten 

worden allemaal op onvoldoende niveau uitgevoerd. 

- Besproken onderwerpen worden te vaak niet afgesloten 

- Besproken onderwerpen worden door de medewerker kloppend afgesloten, maar  (te 

vaak) zonder de ouder(s) daarin te betrekken  

- Besproken onderwerpen worden samengevat en afgesloten, maar de manier waarop 

dit gebeurt is vaak te uitvoerig of te frequent. 

- De samenvattingen van de medewerker hebben te vaak een onnodig negatieve, 

problematiserende toon. De samenvattingen zijn onvoldoende positief gericht. 

 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- Een of meer van de aspecten Bijtijds samenvatten, Boodschap ontvangen, Kloppend 

samenvatten en Beknopt samenvatten, wordt onvoldoende uitgevoerd of de aspecten 

worden allemaal op acceptabel niveau uitgevoerd. 

- Besproken onderwerpen worden soms wel, soms niet voldoende afgesloten 

- Besproken onderwerpen worden door de medewerker kloppend afgesloten, maar  de 

medewerker zou de ouder(s) daarin meer kunnen betrekken  

- Besproken onderwerpen worden samengevat en afgesloten, maar de manier waarop 

dit gebeurt is soms te uitvoerig of te frequent. 

- De samenvattingen van de medewerker zijn voldoende positief gericht. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De (meeste) aspecten Bijtijds samenvatten, Boodschap ontvangen, Kloppend 

samenvatten en Beknopt samenvatten, worden goed uitgevoerd. 

- Besproken onderwerpen worden in overleg met ouder(s) beknopt, concreet en 

kloppend samengevat en afgesloten. 
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- Er is een goed evenwicht tussen informatieverwerving en samenvatting/afsluiting van 

onderwerpen . 

- De samenvattingen van de medewerker zijn steeds positief gericht, zonder 

bagatelliserend te zijn over besproken problemen. 

 

 

2.2.2.3.1 Bijtijds samenvatten 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De timing van de JGZ-medewerker in het samenvatten verdient nadere ontwikkeling. 

- De JGZ-medewerker vat over het algemeen te laat samen. 

o  De ouder praat nodeloos lang door, terwijl de boodschap eigenlijk al duidelijk 

is. 

o Het gesprek gaat van het ene naar het andere onderwerp; de draad dreigt 

hierdoor verloren te raken. 

o De ouder lijkt de indruk te krijgen niet goed begrepen te worden. 

o De ouder vervalt inhoudelijk in herhaling. 

 

- De JGZ-medewerker vat over het algemeen te snel samen. 

o De timing komt gehaast over. 

o De ouder lijkt onvoldoende ruimte, zich onvoldoende begrepen/ serieus 

genomen  voelen; geeft aan dat de samenvatting niet goed klopt, zet eigen 

verhaal voort alsof er geen samenvatting geweest is, ‘haakt af’ oid. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel ) 

- De timing van de JGZ-medewerker in het samenvatten voldoet in principe. 

- De JGZ-medewerker vat over het algemeen bijtijds samen. 

o De medewerker vat over het algemeen samen als er daartoe voldoende 

inhoudelijk relevante informatie is. 

o Het gesprek loopt voldoende vlot en soepel, zonder gehaast over te komen. 

o Het gesprek blijft redelijk gericht en relevant.  
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o De ouder geeft aan voldoende ruimte te ervaren en zich voldoende begrepen te 

voelen. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed werk) 

- De JGZ-medewerker vat steeds goed getimed samen; als de ouder voldoende 

inhoudelijk relevante informatie heeft gegeven. 

o Het gesprek loopt vlot en soepel, zonder gehaast over te komen. 

o Het gesprek blijft steeds gericht en relevant, zonder onpersoonlijk over te 

komen.  

o De ouder geeft aan ruimte te ervaren en zich begrepen te voelen. 

o Er ontstaat een saamhorig tempo van vlotte, relevante uitwisseling. 

 

2.2.2.3.2.Boodschap ontvangen 

 

Een belangrijke voorwaarde voor een bevredigend gesprek is ‘het zich gehoord/begrepen 

voelen’. Daarvoor is nodig dat de gesprekspartner laat merken dat hij/zij de boodschap die 

iemand geeft, begrepen heeft, niet alleen op verbaal niveau maar ook in emotionele zin (wat 

betekent de besproken situatie voor de ouder?). Begrip voor de boodschap kan blijken uit 

woord en daad. Het tonen van begrip hoeft niet veel tijd te nemen en kan subtiel zijn, zoals 

door gebruik van passende intonatie en mimiek. 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De medewerker doet geen actieve pogingen om een ontvangstbevestiging te geven 

van boodschappen van ouders. 

- De medewerker probeert boodschappen ‘te ontvangen’ en begrip te tonen maar weet 

de juiste toon/woorden niet te vinden waardoor een averechts effect ontstaat: 

o Er ontstaat discussie over wat bedoeld wordt 

o De medewerker merkt niet dat ouders zich niet begrepen voelen 

- De medewerker gaat te ver mee in emoties van de ouder(s), waardoor het gesprek 

verzandt 
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Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De medewerker doet pogingen tot ‘ontvangstbevestiging’ en begrip tonen, maar 

slaagt daarin niet geheel; de reactie van de medewerker komt wat gekunsteld over. 

- De medewerker ontvangt sommige boodschappen goed en/of toont op sommige 

momenten goed begrip, maar op andere momenten niet. 

- De medewerker merkt het wanneer ouders zich niet begrepen voelen, en weet zich 

redelijk te herstellen. 

- De medewerker weet boodschappen te ontvangen en/of begrip te tonen, maar toont 

weinig variatie op dit gebied. 

- De medewerker heeft relatief veel tijd nodig voor ‘ontvangstbevestiging’ en/of tonen 

van begrip. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De medewerker is vaardig in het bevestigen van boodschappen van ouders en het 

tonen van begrip; ouders voelen zich duidelijk gehoord en begrepen.  

- De medewerker is in de loop van het consult consistent in het bevestigen van 

boodschappen van ouders en het tonen van begrip. 

- De medewerker heeft een rijk arsenaal aan mogelijkheden om een 

ontvangstbevestiging te geven en/of begrip te tonen. 

 

2.2.2.3.3. Kloppend samenvatten 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker vat onvoldoende kloppend samen. 

- De samenvatting van de medewerker klopt inhoudelijk meermaals niet met wat 

gezegd is. 

- De samenvatting van de medewerker klopt op emotioneel niveau meermaals niet met 

wat gezegd is. 

- De ouder corrigeert meermaals de door de JGZ-medewerker gegeven samenvatting. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel ) 

- De JGZ-medewerker vat voldoende kloppend samen. 
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- De samenvattingen van de medewerker kloppen inhoudelijk voldoende met wat 

gezegd is (een enkele uitzondering daargelaten). 

- De samenvattingen van de medewerker kloppen op emotioneel niveau voldoende met 

wat gezegd is (een enkele uitzondering daar gelaten). 

- De ouder kan zich over het algemeen voldoende vinden in de door de JGZ-

medewerker gegeven samenvatting. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed werk) 

- De JGZ-medewerker vat goed kloppend samen. 

- De samenvattingen van de medewerker kloppen inhoudelijk steeds goed met wat 

gezegd is. 

- De samenvattingen van de medewerker kloppen op emotioneel niveau steeds goed 

met wat gezegd is. 

- De ouder kan zich steeds goed vinden in de door de JGZ-medewerker gegeven 

samenvatting. 

 

 

2.2.2.3.4. Beknopt samenvatten  

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker vat onvoldoende beknopt samen. 

- De samenvatting van de medewerker verschilt in lengte te weinig van wat gezegd is. 

- De samenvatting van de medewerker verschilt in complexiteit te weinig van wat 

gezegd is. 

- De samenvatting werkt niet verhelderend, verbindend en/of activerend. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel ) 

- De JGZ-medewerker vat voldoende beknopt samen. 

- De samenvatting van de medewerker verschilt in lengte over het algemeen voldoende 

van wat gezegd is. 

- De samenvatting van de medewerker verschilt in complexiteit over het algemeen 

voldoende van wat gezegd is. 
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- De samenvatting werkt voldoende verhelderend, verbindend en activerend. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed werk) 

- De JGZ-medewerker vat steeds mooi beknopt samen. 

- De samenvatting van de medewerker is steeds aanzienlijk minder lang en complex 

dan wat gezegd is, zonder relevante inhoud te verliezen. 

- De samenvatting werkt steeds verhelderend, verbindend en activerend. 
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2.2.2.4. Procesvaardigheden: Doorvragen 

 

2.2.2.4.1 Open/activerende vragen 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

 

- De JGZ-medewerker vraagt niet/nauwelijks door en benoemt (vrijwel) geen emoties.  

- De JGZ-medewerker stelt voornamelijk gesloten vragen. 

- De JGZ-medewerker stelt te vaak suggestieve vragen. 

- De JGZ-medewerker stelt vragen die een negatieve toon veroorzaken of die ouder(s) 

buiten spel zetten, of stelt conflicterende vragen. Bijv. Vindt u ook dat uw kind 

zoveel huilt? 

- De medewerker vraagt door, maar de vraagstelling sluit niet goed aan bij de ouder, is 

overwegend te ingewikkeld/verwarrend/ bedreigend, zodat het gesprek gespannen 

raakt, de ouder weerstand gaat tonen en/of niet over weerstand heen komt en/of de 

gewenste informatie niet gegeven wordt. 

- De ouder raakt door de vragen van de medewerker niet geactiveerd, voelt zich niet 

vrij om eigen behoeften, ideeën en/of oplossingen in te brengen. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

 

- De JGZ-medewerker stelt voldoende open vragen (maar ook relatief veel 

gesloten/suggestieve vragen). 

- De medewerker vraagt door, maar de vraagstelling zou activerender kunnen zijn, 

eenvoudiger, duidelijker, veiliger en/of uitnodigender. Een enkele keer is de 

vraagstelling te ingewikkeld/verwarrend/bedreigend, zodat het gesprek gespannen 

raakt/zou kunnen raken en/of de gewenste informatie niet gegeven wordt/zou kunnen 

worden. 

- De ouder raakt voldoende (af en toe/in enige mate) geactiveerd, voelt zich af en toe/in 

enige mate vrij om eigen behoeften, ideeën en/of oplossingen in te brengen. 
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Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker stelt voornamelijk open vragen.  

- De toon en formulering van de vragen dragen een oprechte belangstelling uit. 

- De medewerker vraagt goed activerend door: eenvoudig, duidelijk, veilig en 

uitnodigend.  

- De ouder raakt duidelijk geactiveerd, voelt zich vrij om eigen behoeften, ideeën en/of 

oplossingen in te brengen. 

 

2.2.2.4.2. Relevant doorvragen  

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker gaat niet/onvoldoende in op relevante onderwerpen die door de 

ouder(s) tijdens het gesprek worden ingebracht.  

- De medewerker vraagt onvoldoende door op (non verbale) signalen van kind en/of 

ouder(s).  

- De JGZ-medewerker werkt slechts ‘het rijtje’ af, verbindt diverse onderwerpen niet 

relevant met elkaar. 

- De medewerker vraagt te veel door op irrelevante onderwerpen. 

- De medewerker vraagt door, maar de timing van de vragen sluit niet goed aan bij de 

ouder. 

- Het gesprek komt niet op gang en/of slaat dood. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

 

- De JGZ-medewerker blijkt relevant door te kunnen vragen, maar kan zich hierin nog 

verder ontwikkelen: 

- De medewerker vraagt door maar niet altijd in relevante richting, nml om 

doorwerking (op langere termijn) op het kind in te kunnen schatten. 

- De JGZ-medewerker vraagt soms niet genoeg door (ook al herkent hij/zij 

kwetsbaarheden wel). Bijv. Hij/zij geeft blijk van empathie maar diept zorgen van 

ouders (soms) niet voldoende uit. Er blijven enkele relevante vragen liggen. 
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Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker reageert adequaat op informatie/signalen van ouder(s) door bij 

onduidelijke of ongunstige informatie/signalen steeds tactisch en relevant door te 

vragen. 

- De manier van doorvragen van de medewerker leidt tot efficiënte verheldering van de 

situatie. 

- De manier van doorvragen wordt door de ouder(s) begrepen en als aangenaam 

ervaren, zodat de nodige bereidheid ontstaat dieper op het onderwerp in te gaan. 

 

 

2.2.2.5. Procesvaardigheden: Bekrachtigen/complimenteren van ouder(s) 

 

Naarmate mensen zich competenter voelen gaan zij zich over het algemeen ook competenter 

gedragen. Aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van het gezin bevordert bovendien een 

positieve relatie. Het is daarom wenselijk dat JGZ-medewerkers zoveel mogelijk de 

krachten/positieve signalen benadrukken door expliciet te maken wat zij goed vinden (gaan) 

binnen de opvoedingssituatie (zonder minder positieve kanten te negeren/bagatelliseren). 

Hoe meer complimenten gegeven worden (kan in de vorm van complimenten over de baby, 

maar liefst expliciet over de verdiensten van de ouder) hoe wenselijker. Ouders ervaren dit 

zeer zelden als opvallend of storend, maar juist overwegend als terecht en positief. 

Vanzelfsprekend is de uitwerking van complimenteren en bekrachtigen effectiever naarmate 

de medewerker daarin als oprecht ervaren wordt en uitgaat van gelijkwaardig samenwerken. 

Bekrachtigen heeft tevens te maken met het handhaven van voldoende neutraliteit. Positief 

kleur geven kan gunstig werken, maar uitlatingen die een vorm van conflict, onzekerheid of 

schuld teweeg brengen kunnen beter vermeden worden. Confronterend gedrag kan nodig zijn 

maar dient strategisch (bijvoorbeeld niet vaker dan strikt noodzakelijk met het oog op de 

veiligheid van het kind), binnen de context van ondersteuning, gedaan te worden. 

Tijdens het observeren van deze verbale techniek wordt gebruik gemaakt van de volgende 

observatiepunten van Werkformulier 2, Verbale techniek: bekrachtigen/complimenteren.  
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Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker zet ouder(s) in een negatief daglicht. Hij/zij richt de aandacht 

vooral op wat fout gaat, op ongewenste gedragingen, of hij/zij duwt de ouder 

gemakkelijk in negatieve richting.  

- De JGZ-medewerker misplaatst opmerkingen van de ouder(s) of creëert 

onevenwichtigheid tussen/met ouder(s). Bijv. Hij/zij sluit zich bij de één aan 

tegenover de ander; of steunt/ laat bekritisering toe van de een door de ander. 

- De medewerker geeft geen/nauwelijks complimenten en/of de complimenten komen 

te vaak geforceerd/gematigd over. 

- De medewerker blijkt te kunnen complimenteren/bekrachtigen, maar laat dit teveel 

achterwege. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De JGZ-medewerker bekrachtigt en complimenteert, maar heeft toch moeite om het 

gesprek op het positieve pad te houden. 

- De JGZ-medewerker voorkomt en begeleidt weerstand soms adequaat, maar mist 

bepaalde kansen.  

- In het algemeen houdt de JGZ-medewerker voldoende neutraliteit, maar soms is de 

JGZ-medewerker geneigd de eigen (van de ouder afwijkende) mening voorop te 

stellen. 

- De medewerker geeft complimenten maar het zou vaker, waarachtiger en/of 

uitgesprokener kunnen, en/of er zijn enkele duidelijk gemiste kansen.  

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk). 

- De medewerker geeft veel complimenten, met name over de verdiensten van de 

ouder. De complimenten zijn ‘to the point’ en komen oprecht over. 

- De JGZ-medewerker behoudt balans tussen de ouder(s) en zichzelf. Bijv. Hij/zij zet 

kwesties in perspectief en blijft neutraal wanneer ouder(s) het met elkaar oneens zijn. 

- De JGZ-medewerker maakt gebruik van open vragen die de ouder(s) helpen zich 

bewust te worden van eigen krachten en positief gedrag. Bijv. De JGZ-medewerker 

erkent en leeft zich in moeilijkheden van de ouder(s) in, maar stuurt daarnaast aan op 
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bewustwording van wat goed gaat en/of kan problemen parkeren en er op een passend 

moment op terug komen. Gedurende de sessie blijft hij/zij gericht op het gedrag dat 

bemoedigd kan worden, en bewerkstelligt samenwerking 

 

 

2.2.2.6. Procesvaardigheden: Inbreng en oplossing ouder(s) stimuleren/activeren 

 

 Hoe duidelijker/vaker de medewerker ouder(s) bewust als gelijkwaardige partner in het 

gesprek betrekt, en hoe meer de medewerker zich bij problemen richt op het bewustmaken 

van de eigen wensen/oplossingen van de ouder, hoe serieuzer de ouder zich genomen zal 

voelen, hoe actiever en zinvoller de ouder zal inbrengen, hoe meer eigen oplossingen de 

ouder zal bedenken en hoe beter gevonden oplossingen zullen beklijven.  

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De medewerker doet geen aanwijsbare pogingen om ouder(s) actief te laten 

deelnemen aan het consult. 

- In geval van vragen/onzekerheid/problemen komt de medewerker zonder nader 

overleg tot conclusies en oplossingen. 

- De medewerker negeert/kleineert/bekritiseert bijdragen van ouder(s). 

- Ouder(s) blijven passief of worden minder actief in de loop van het consult. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De medewerker doet pogingen ouder(s) te activeren, maar slaagt daarin niet geheel; 

ouder(s) blijven/worden relatief passief. 

- De medewerker doet soms pogingen tot activering, maar laat ook mogelijkheden 

liggen. 

- De medewerker geeft enkele uitspraken/reacties die de indruk wekken geen belang te 

hechten aan eventuele inbreng van ouder(s). 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De medewerker is proactief en vaardig in het activeren van ouder(s).  
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- De medewerker nodigt ouder(s) expliciet uit tot samenwerking binnen het consult. 

Draagt uit ouder(s) nodig te hebben om tot zinvolle conclusies te kunnen komen. 

- De JGZ-medewerker maakt gebruik van open vragen die de ouder(s) helpen 

oplossingsgericht te denken. 

- In geval van problemen/vragen/onzekerheden nodigt medewerker ouder(s) expliciet 

uit om samen te zoeken naar oplossingen. 

- De medewerker neemt inbreng van ouder(s) steeds serieus, en reageert er adequaat 

op. 

- De JGZ-medewerker past de techniek op een prettige wijze toe doordat hij/zij tijdig 

en consequent reageert op de signalen van de ouder(s). Er is sprake van 

klantgerichtheid. Bijv. De JGZ-medewerker weet hoe hij de ander ruimte moet geven 

om iets in te brengen door middel van het herhalen van wat zojuist gezegd is of door 

zijn/haar spreektempo aan te passen. 

- Ouder(s) nemen actief deel aan het consult en het zoeken naar oplossingen. 

 

2.2.3. Werkformulier 2: Non-verbale gesprekstechnieken 
 

De JGZ-medewerker reageert strategisch zodat zowel de ouder(s) zich betrokken 

voelt/voelen als dat de bekwaamheid van de ouder(s) wordt ondersteund. 

Hij/zij toont vakkundigheid in het gebruik van de volgende non-verbale technieken: 

hummen, knikken, gebaren maken, spiegelen, beurt overdracht, blikrichting volgen.  

Tijdens het observeren van de non-verbale gesprekstechnieken wordt gebruik gemaakt van 

Werkformulier 2, non-verbale technieken. 
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2.2.3.2. Spiegelen 

 

Spiegelen houdt in dat de ene gesprekspartner het gedrag van de ander overneemt. Spiegelen 

kan op diverse niveaus plaatsvinden bv op het gebied van houding, mimiek, motoriek, 

toonhoogte of volume. De JGZ-medewerker past de techniek spiegelen adequaat toe door op 

het juiste moment de techniek toe te passen, waarbij een juiste frequentie in acht wordt 

genomen. 

De JGZ-medewerker spiegelt het gedrag met de ouder(s), wanneer hij/zij het doel heeft om 

overeenstemming aan de ouder(s) te laten blijken. 

Tijdens het observeren van de non-verbale gesprekstechniek ‘spiegelen’ wordt gebruik 

gemaakt van Werkformulier 2, non-verbale technieken. 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker maakt in het consult onhandige keuzes in en/of lijkt zich 

onbewust van dat gene wat hij/zij spiegelt. Hij/zij spiegelt ook houdingen die 

eigenlijk read only zijn. De kans bestaat dat er conflict of irritatie ontstaat. Bijv. De 

JGZ-medewerker spiegelt een kritische houding van de ouder(s) door met de armen 

over elkaar te gaan zitten. De kans dat er daardoor een onprettige sfeer ontstaat, is 

aanwezig. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- Het spiegelen wordt door de JGZ-medewerker op juiste wijze ingezet, maar de 

frequentie verdient nog enige aandacht. Het draagt nog niet altijd bij aan het tonen 

van betrokkenheid en het creëren van een open gesprekssfeer. Bijv. De JGZ-

medewerker zet de techniek te weinig in om overeenstemming te laten blijken ten 

aanzien van een positieve uiting van de ouder(s). 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- Het spiegelen geschiedt op natuurlijke wijze door juist gebruik, timing en frequentie. 

De JGZ-medewerker zet deze slechts in, indien hij/zij overeenstemming wil laten 

blijken ten aanzien van een positieve uiting van de ouder(s). Bijv. De JGZ-

medewerker wil mede middels het spiegelen aan een ouder laten blijken dat hij/zij het 
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toejuicht dat de ouder verder praat, aangezien hij/zij zich kan vinden in wat de ouder 

vertelt. Het geeft de ouder een extra gevoel van empowerment. 

 

 

2.2.3.3. Beurt overdracht 

 

Beurt overdracht heeft betrekking op het bewust afwisselen van het woord voeren. Door 

bewust en bijtijds de beurt over te dragen kan de JGZ-medewerker zorg dragen voor een vlot, 

prettig en efficiënt, gesprek waarin de ouder zich goed gehoord en begrepen voelt.  

Tijdens het observeren van techniek beurt overdracht wordt gebruik gemaakt van 

Werkformulier 2, non-verbale technieken. 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker draagt de beurt te weinig aan de ouder(s) over; te zelden of te 

onduidelijk. 

- De JGZ-medewerker neemt onnodig lange beurten. 

- De JGZ-medewerker drukt fysiek onvoldoende uit de beurt over te willen dragen (bv 

neigt aan het einde van de eigen beurt te weinig naar de ouder toe en/of kijkt de ouder 

onvoldoende aan.). 

- De JGZ-medewerker drukt verbaal onvoldoende uit de beurt over te willen dragen (bv 

laat aan het eind van de eigen beurt geen pauze vallen of eindigt de laatste zin niet 

duidelijk als zodanig.) 

- De manier van beurt overdracht zet de ouder(s) te veel voor het blok. Bijv. Beurt 

overdracht geschiedt slechts door gesloten vragen die de JGZ-medewerker als het 

ware op de ouder(s) afvuurt. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De JGZ-medewerker doet voldoende aan beurt overdracht, maat het kan vaker of 

duidelijker. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker draagt de beurt vaak en duidelijk over aan de ouder(s). 
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- De JGZ-medewerker draagt de beurt op een prettige natuurlijke wijze aan de ouder(s) 

over, waaruit zowel betrokkenheid blijkt, als dat hij/zij cliëntgericht is. 

-  De JGZ-medewerker houdt de eigen beurten bewust kort, waardoor de ouder relatief 

veel ruimte krijgt het woord te voeren en (in combinatie met goed toegepaste LSD) 

het gesprek tegelijk een relatief hoog tempo krijgt. 
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2.3. Werkformulier 3: OVERKOEPELENDE ASPECTEN en HOOFDLIJNEN 

SAMENSTARTEN 

 

2.3.1 OVERKOEPELENDE ASPECTEN 

 

De aspecten op Werkformulier 3 gaan over de kennis en vaardigheden op het gebied van 

SamenStarten in overkoepelende zin. De kwaliteit van deze aspecten kan slechts op basis van 

het gehele consult bepaald worden. Werkformulier 3 wordt dus, anders dan werkformulier 1 

en 2, pas na het bestuderen van een gehele opname ingevuld. Bij deze globale impressie op 

basis van de gehele observatie, wordt rekening gehouden met: de moeilijkheidsgraad van de 

specifieke gespreksvoering, moeilijkheid/gevoeligheid van ingebrachte kwesties, de mate 

waarin de doelstelling van het consult verwezenlijkt wordt en de mate van ontvankelijkheid 

van de ouder(s). 

 

De JGZ-medewerker kan geacht worden SamenStarten goed uit te kunnen voeren indien 

zij/hij: 

- over voldoende kennis beschikt ten aanzien van de methodiek  

- De doelstelling van de methodiek verwezenlijkt  

- De tijd goed bewaakt 

- De inventarisatie vorm geeft als een natuurlijk gesprek 

- De ouder(s) tevreden stelt 

- De principes van empowerment goed toepast 

- De consultvoering goed vorm geeft als onderdeel van het stapsgewijze volgsysteem  

- De situatie (voldoende) compleet en zinvol, vanuit het belang voor de psychosociale 

ontwikkeling, in kaart brengt 

 

Tijdens het observeren van de algemene vaardigheden en overkoepelende wordt gebruik 

gemaakt van de eerste drie observatiepunten van Werkformulier 3, Algemene vaardigheden 

en kennis SamenStarten. 
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2.3.1.1. Overkoepelende aspecten: Realiseren doelstelling 

 

De doelstelling van het consult is om binnen de beschikbare tijd de ontwikkeling van het 

kind en de situatie waarin het kind opgroeit zodanig te inventariseren dat duidelijk wordt of 

het kind/gezin extra ondersteuning behoeft, het gezin voor zover mogelijk gerichte 

ondersteuning te bieden en onderling duidelijke afspraken te maken over hoe het vervolg op 

het consult zal zijn. Bovendien behoort het tot de doelstelling om de competentie van 

ouder(s) te verhogen en een relatie met ouder(s) te leggen die bevorderlijk is voor openheid 

en eensgezindheid.  

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De doelstelling van SamenStarten wordt onvoldoende gerealiseerd. 

- Het is niet duidelijk of de JGZ-medewerker de doelstelling van het consult goed voor 

ogen heeft, bijvoorbeeld doordat de medewerker geen doelstelling benoemt, zich niet 

houdt aan de agenda of te veel ingaat op irrelevante onderwerpen. 

- Er ontstaat geen goed zicht op de opvoedingssituatie (risico constellatie) en het 

wenselijke vervolg op het consult. 

- Het gesprek draagt niet bij aan het competentiegevoel ouder en kind. Bijvoorbeeld 

door niet – goed - in te gaan op zaken die ouder(s) wil bespreken. 

- Het gesprek draagt niet positief bij aan de relatie tussen JGZ en gezin.  

 

Score 5, 6, 7 (Acceptabel)  

- De doelstelling van SamenStarten wordt voldoende gerealiseerd. 

- Er ontstaat voldoende zicht op de risico constellatie, maar er worden ook enkele 

verbanden gemist 

- Er ontstaat voldoende zicht op de risico constellatie, maar dat is vooral de verdienste 

van ouder(s). De inbreng van de JGZ-medewerker heeft weinig meerwaarde. 

- Het gesprek draagt (slechts) in beperkte mate bij aan het competentiegevoel van de 

ouder. Er zijn bijvoorbeeld wel bepaalde afspraken gemaakt, maar de ouder heeft 

daarin weinig inbreng gehad, of de situatie is gunstig gebleken maar de ouder heeft 

daarvoor weinig complimenten/‘credits’ gekregen. 
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- Het gesprek draagt (slechts) in beperkte mate positief bij aan de relatie tussen gezin 

en JGZ. De JGZ-medewerker sloot bijvoorbeeld weinig aan bij ouder (en kind) of 

was overwegend dominant in het bepalen van het consult.  

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De doelstelling van SamenStarten wordt gerealiseerd. 

- De JGZ-medewerker heeft het doel van het consult duidelijk voor ogen. Hij zij 

verwoordt dit aan het begin van het consult, houdt zich hieraan zonder rigide te zijn, 

geeft ruimte aan de inbreng van ouder(s) en maakt aan het eind van het consult 

duidelijk hoe/of de doelstelling behaald is. 

- Er ontstaat een duidelijk beeld van de risico constellatie. De inbreng van de JGZ-

medewerker bewerkstelligt een compleet beeld en verduidelijkt de verbanden tussen 

diverse aspecten. 

- Het gesprek draagt positief bij aan het gevoel van competentie van ouder en kind (o.a. 

doordat voor hen de relevantie van de context voor de ontwikkeling duidelijk is 

geworden). 

- Het gesprek draagt positief bij aan de relatie tussen gezin en JGZ. 
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2.3.1.2. Overkoepelende aspecten: Tijdsbewaking 

 

Voor het inventariseren van de situatie is een beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar. 

Aanvankelijk tijdens het consult, eventueel aangevuld met een extra zorg consult (en/of 

verwijzing). Het is wenselijk steeds zoveel mogelijk binnen de beschikbare tijd te werken. 

Hiertoe dient de medewerker de tijd te bewaken. Hulpmiddelen daarbij zijn: het benoemen 

van de tijdsduur bij de start van het consult, het bewaken van de tijd tijdens het gesprek door 

zelf verbaal minder in te brengen dan de ouder, zinnen kort te houden, steekwoorden te 

gebruiken, herhaling te vermijden, de informatie van de ouder relevant te houden voor de 

ontwikkeling van het kind, bijtijds duidelijk te maken dat informatie ontvangen is, 

onderwerpen expliciet af te sluiten en indien nodig bijtijds aan te sturen op het maken van 

een extra afspraak. 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker bewaakt de tijd onvoldoende. 

- Het consult loopt aanzienlijk uit. 

- Bij aanvang van het consult wordt de tijdsduur niet aangegeven 

- De medewerker geeft teveel ruimte aan irrelevante onderwerpen, ofwel door het 

gesprek te brengen op onderwerpen die voor ouder(s) niet relevant zijn, ofwel door 

informatie van de ouder over onderwerpen die voor de ontwikkeling van het kind niet 

relevant zijn niet bijtijds kort te sluiten. 

- De medewerker is breedvoerig en zelf relatief veel aan het woord. 

- Doordat er te lang op bepaalde onderwerpen wordt ingegaan schieten andere 

onderwerpen er bij in. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel ) 

- De JGZ-medewerker bewaakt de tijd voldoende. 

- Het consult blijft (voldoende) binnen de consultduur.  

- De JGZ-medewerker bewaakt de tijd, maar het komt één of twee keer voor dat over 

bijzaken (te lang) wordt uitgeweid. Bijv. de ouder wijdt uit over een heleboel leuke 

activiteiten die op school ondernomen worden, en in plaats van kort te sluiten of 
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relevante connecties met andere aspecten te leggen, moedigt de medewerker de ouder 

aan in detail te treden en/of laat de ouder de vrije loop. 

- De JGZ-medewerker zou zich (op bepaalde momenten) beknopter uit kunnen drukken 

- Doordat op bepaalde onderwerpen onnodig wordt ingegaan schieten andere er 

enigszins bij in. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker bewaakt de tijd goed. 

- Het consult biedt binnen de consultduur een volledig beeld op de opvoedingssituatie 

(inclusief ontwikkeling kind).  

- De JGZ-medewerker weet steeds bijtijds onderwerpen af te sluiten en door te 

koppelen naar andere relevante aspecten. 

- De JGZ-medewerker drukt zich beknopt uit, vermijd onnodige herhalingen, en is 

minder aan het woord dan de ouder. 

- In geval van complexe problemen stuurt de medewerker bijtijds aan op een extra 

zorgconsult. 

 

2.3.1.3. Overkoepelende aspecten: Inventarisatie Brede ontwikkelingscontext 

 

Bij dit onderdeel gaat het om de kwaliteit van het bespreken van de context als geheel. Het is 

naast werkformulier 1 opgenomen omdat soms (de) afzonderlijke onderwerpen per stuk goed 

besproken worden, maar het toch ontbreekt aan een goed totaalbeeld/ goede conclusie over 

het totaalbeeld. De score dient tevens als ‘samenvatting’ van werkformulier 1. 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De inventarisatie van de brede ontwikkelingscontext is onvoldoende. 

- De JGZ-medewerker bespreekt de gezinssituatie niet/nauwelijks met de ouder. 

- De JGZ-medewerker bespreekt de/meerdere onderdelen op een manier die niet goed 

aansluit bij de ouder, er ontstaat weerstand, onbegrip bij de ouder: de verkregen 

informatie is niet voldoende betrouwbaar. 
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- De JGZ-medewerker combineert de informatie over de gezinssituatie onvoldoende 

(op een zinvolle manier). 

- De JGZ-medewerker legt geen, of een verkeerde, link naar de voorgaande 

geschiedenis (dossier en/of visie ouder). 

- De JGZ-medewerker trekt verkeerde conclusies over de context uit de informatie in 

het dossier of in het gesprek, waardoor een verkeerd vervolgtraject wordt ingezet. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De inventarisatie van de brede ontwikkelingscontext is voldoende. 

- De JGZ-medewerker bespreekt de onderdelen over de gezinssituatie met de ouder, 

maar het gesprek zou opener kunnen, zodat sommige informatie twijfelachtig blijft. 

- De JGZ-medewerker combineert de informatie over de gezinssituatie enigszins, maar 

laat ook onderdelen, connecties liggen. 

- De JGZ-medewerker legt een voldoende link naar de voorgaande periode al lijkt het 

inzicht daarin nogal globaal. 

- De JGZ-medewerker maakt redelijk goede keuzes in de mate waarin op bepaalde 

aspecten wordt ingegaan, maar iets langer/korter op bepaalde zaken doorgaan zou het 

gesprek ten goede zijn gekomen. 

- De JGZ-medewerker trekt redelijke conclusies uit het gesprek over de context maar 

deze hadden specifieker kunnen zijn. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De inventarisatie van de brede ontwikkelingscontext is goed. 

- De JGZ-medewerker bespreekt de onderdelen over de gezinssituatie dusdanig (open, 

geïntegreerd, connectie met geschiedenis) dat een goed beeld op de 

opvoedingscontext ontstaat.  

- De JGZ-medewerker maakt binnen het geheel van het gesprek een goede afweging 

tussen dieper op bepaalde aspecten ingaan en/of genoegen nemen met globale 

informatie. 

- De JGZ-medewerker komt samen met de ouder tot een passende conclusie over de 

context die het vervolgtraject op dit punt duidelijk aangeeft. 
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2.3.1.4. Overkoepelende aspecten: Natuurlijk gesprek 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker benadert het bespreken van de situatie onvoldoende als het 

voeren van een natuurlijk gesprek: 

- De JGZ-medewerker benoemt het bespreken van de situatie als ‘een vragenlijst 

afnemen/doorlopen’ en/of in termen van ‘vragen stellen’. 

- De JGZ-medewerker toont te weinig werkelijke belangstelling voor de situatie, de 

bespreking maakt een plichtmatige indruk. 

- De JGZ-medewerker drukt in woord en daad uit het nut van de bespreking 

onvoldoende te begrijpen. 

- De JGZ-medewerker maakt onvoldoende gebruik van ‘ LSD’ (bv door te weinig 

actief te luisteren, te weinig samen te vatten/ontvangstbevestiging te geven en of 

zinvol door te vragen, bv door overwegend gesloten ipv open vragen te stellen.). 

- De JGZ-medewerker drukt in woord en daad uit zich de ‘SamenStarten-onderwerpen 

‘ onvoldoende eigen te hebben gemaakt om een natuurlijk gesprek te kunnen 

faciliteren. 

- De JGZ-medewerker toont te weinig flexibiliteit in de volgorde van de onderwerpen, 

houdt zich te strikt aan de volgorde die het dossier aangeeft, waardoor natuurlijke 

aanknopingspunten, en daarmee mogelijk belangrijke informatie, gemist worden en 

het gesprek stijf wordt. 

- De JGZ-medewerker onderbreekt het gesprek te veel om te registreren; een 

gefragmenteerde uitwisseling blijft eerder oppervlakkig. 
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Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De JGZ-medewerker benadert het bespreken van de situatie voldoende als het voeren 

van een natuurlijk gesprek: 

- De JGZ-medewerker benoemt het bespreken van de situatie als zodanig. 

- De JGZ-medewerker toont voldoende werkelijke belangstelling voor de situatie, de 

bespreking maakt een voldoende geanimeerde indruk. 

- De JGZ-medewerker drukt in woord en daad uit het nut van de bespreking voldoende 

te begrijpen. 

- De JGZ-medewerker maakt voldoende gebruik van ‘ LSD’ (bv door actief te 

luisteren, voldoende samen te vatten/ontvangstbevestiging te geven en of zinvol door 

te vragen, bv door meer open dan gesloten vragen te stellen.). 

- De JGZ-medewerker drukt in woord en daad uit zich de ‘SamenStarten-onderwerpen’ 

voldoende eigen te hebben gemaakt om een natuurlijk gesprek te kunnen faciliteren. 

- De JGZ-medewerker toont voldoende flexibiliteit in de volgorde van de onderwerpen, 

laat de volgorde die het dossier aangeeft eventueel voldoende varen, om natuurlijke 

aanknopingspunten op te pakken (bv als een ouder aangeeft dat de partner weinig 

thuis is, eerst vragen of er wel genoeg steun van anderen ervaren wordt en later pas 

dieper ingaan op de rol van de partner). 

- De JGZ-medewerker onderbreekt het gesprek af en toe om te registreren, zonder het 

natuurlijke verloop van het gesprek te zeer te verstoren. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker benadert het bespreken van de situatie duidelijk als het voeren 

van een natuurlijk gesprek: 

- De JGZ-medewerker benoemt het bespreken van de situatie op een aantrekkelijke, 

positieve en activerende, manier. 

- De JGZ-medewerker toont werkelijke belangstelling voor de situatie, de bespreking 

maakt een uitgesproken geanimeerde indruk. 

- De JGZ-medewerker drukt in woord en daad uit het nut van de bespreking goed te 

begrijpen. 
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- De JGZ-medewerker maakt goed gebruik van ‘ LSD’ (bv door actief te luisteren, 

goed getimed samen te vatten/ontvangstbevestiging te geven en of zinvol door te 

vragen, bv door overwegend open vragen te stellen (zinvol afgewisseld met enkele 

gesloten vragen).). 

- De JGZ-medewerker drukt in woord en daad uit zich de ‘SamenStarten-onderwerpen’ 

geheel eigen te hebben gemaakt. 

- De JGZ-medewerker toont zinvolle flexibiliteit in de volgorde van de onderwerpen, 

laat de volgorde die het dossier aangeeft waar zinvol varen, om natuurlijke 

aanknopingspunten op te pakken (bv als een ouder aangeeft dat de partner weinig 

thuis is, eerst vragen of er wel genoeg steun van anderen ervaren wordt en later pas 

dieper ingaan op de rol van de partner). 

- De JGZ-medewerker onderbreekt het gesprek op gepaste momenten om gezamenlijk 

te registreren, bijvoorbeeld als een korte ‘adempauze’ of samenvatting op zijn plaats 

is. De JGZ-medewerker zet de registratie in als een moment van empowerment. Het 

registreren verstoort het natuurlijke verloop van het gesprek (vrijwel) niet en/of komt 

de kwaliteit van het gesprek zelfs ten goede. 

 

 

 

2.3.1.5. Overkoepelende aspecten: Tevredenheid ouders 

 

Bij deze score wordt gelet op zowel de manier waarop de JGZ-medewerker bewust streeft 

naar tevredenheid van de ouders als op de reacties van de ouders in de loop van het gesprek 

en de manier waarop ouders het gesprek beëindigen. 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker neemt onvoldoende initiatief om het consult naar tevredenheid 

van de ouder(s) te laten verlopen. 

● Peilt de verwachtingen/behoeften van de ouder(s) onvoldoende. 

● Sluit onvoldoende aan bij getoonde behoeften en mogelijkheden. 

● Geeft de ouder(s) onvoldoende ruimte om het consult te evalueren.  

- Er zijn duidelijke momenten van onenigheid/ontevredenheid in de loop en/of aan het 

eind van het consult. 
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- Ouder(s) maken een niet-betrokken of geagiteerde indruk gedurende het gesprek. 

- Ouder(s) nemen op een afstandelijke, boze of terneergeslagen manier afscheid. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

 

- De JGZ-medewerker neemt voldoende initiatief om het consult naar tevredenheid van 

de ouder(s) te laten verlopen. 

● Peilt de verwachtingen/behoeften van de ouder(s) voldoende. 

● Sluit voldoende aan bij getoonde behoeften en mogelijkheden. 

● Geeft de ouder(s) voldoende ruimte om het consult te evalueren.  

- Ouder(s) tonen zich voldoende eensgezind met de medewerker en tevreden over het 

consult, hoewel het niet geheel duidelijk is of dat werkelijk en/of op alle fronten het 

geval is. 

- Ouder(s) maken een voldoende betrokken en ontvankelijke indruk gedurende het 

gesprek.  

- Het consult wordt in een voldoende positieve sfeer afgesloten, hoewel er mogelijk 

wel punten van onvrede bestaan, bv omdat er onvoldoende oplossingen zijn 

gevonden, plan van actie is gemaakt, duidelijk vervolg is bepaald of bepaalde zorgen 

en/of onzekerheden ontstaan zijn.  

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker neemt duidelijk initiatief om het consult naar tevredenheid van 

de ouder(s) te laten verlopen. 

o Peilt de verwachtingen/behoeften van de ouder(s) open, expliciet en positief. 

o Sluit goed aan bij getoonde behoeften en mogelijkheden. 

o Geeft de ouder(s) uitgebreid ruimte om het consult te evalueren.  

- Er is sprake van tevredenheid bij de ouder(s) ook als de context lastig was. Bijv. De 

context was lastig doordat de ouder(s) het steeds met elkaar niet eens waren en/of de 

ouder(s) nogal emotioneel reageerde(n). 

- Ouder(s) sluiten het gesprek in gepast opgetogen stemming af. 

- De houding van ouder(s) naar de medewerker is in de loop/aan het einde van het 

gesprek relatief ontspannen en vertrouwelijk. 
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- Ouder(s) en medewerker zijn overtuigend eensgezind over de getrokken conclusies. 

  

2.3.2 HOOFDLIJNEN SAMENSTARTEN 

 

De kwaliteit van de hoofdlijnen van SamenStarten hangt af van de mate waarin de JGZ-

medewerker blijk geeft dat hij/zij op de hoogte is van de uitgangspunten van SamenStarten 

als methodiek en in staat is deze goed tot uitdrukking te brengen. Dit betreft zowel de 

principes van empowerment, als (de procedures van) het stapsgewijze volgsysteem, als het 

bio-ecologisch model van (psychosociale) ontwikkeling. 

Het gaat er hierbij om of de JGZ-medewerker toont de kern van  de ondersteuning te 

begrijpen en toe te passen, zoals: het belang van de totale opvoedingscontext en de 

transactionele processen tussen kind en omgeving, de empowerment principes, het monitoren 

en de belangrijkste procedures van de methodiek. 

 

2.3.2.1. Hoofdlijnen SamenStarten: Empowerment 

 

De rol van de JGZ-medewerker beperkt zich uit de aard van de positie van de JGZ tot basaal 

ondersteunen van de (psychosociale) ontwikkeling van kinderen, inclusief het signaleren en 

in beperkte mate ondersteunen gevolgd door gerichte verwijzing, van zorgwekkende 

opvoedingssituaties. Empowerment is gericht op het ‘in zijn kracht zetten’ van de ander. 

Empowerment van ouders gaat over het bevorderen van hun welbevinden, kennis, 

vaardigheden en zelfvertrouwen en over het bouwen aan een werkzame vertrouwensrelatie 

met de JGZ. Hieraan kan de inzet van een aantal empowerment principes bijdragen, 

samengevat in: Positief benaderen, activeren, competentie verhogen en aansluiten bij 

behoeften en mogelijkheden. Daarnaast draagt ook het geven van structuur (apart behandeld 

op werkformulier 2) bij aan empowerment.  

Bij het analyseren van de empowerment principes gaat het zowel om de mate waarin de 

medewerker de principes laat zien als om de kwaliteit daarvan. Het gaat dus en om ‘hoe 

vaak’ en om ‘hoe goed’ de principes gehanteerd worden. 

 

  



 

 

60 
Richtlijnen gesprekstechnieken  
(Versie: februari 2019) 

2.3.2.1.1. HOOFDLIJNEN SAMENSTARTEN: empowerment; positief benaderen 

 

Positief benaderen omvat een aantal aandachtspunten: In hoeverre draagt de medewerker uit 

te vertrouwen op de goede bedoeling en positieve houding van de ouders (naar zowel kind 

als JGZ). Hoe vaak en hoe goed benadrukt de medewerker positieve kanten van de situatie in 

plaats van te kijken naar wat niet goed gaat? Hoe vaak en hoe goed benadrukt de medewerker 

de krachten van de ouder(s) in plaats van minder sterke kanten? In hoeverre weet de 

medewerker zorgen van ouders begrijpend te ontvangen, zonder de focus op krachten en 

positieve kanten te verliezen? 

 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker wekt de indruk onvoldoende op de hoogte te zijn van en/of 

onvoldoende vaardig te zijn in het principe van positief benaderen. 

- De JGZ-medewerker draagt onvoldoende vertrouwen in de goede bedoeling cq 

competentie van de ouder(s) uit. 

- De JGZ-medewerker lijkt meer op mogelijke risico’s gefocust dan op ‘krachten’. 

●  Toont (praktisch) vooral interesse voor problemen/risico’s/onzekerheden  

● Richt zich bij ‘problemen/onzekerheden’ meer op de zwakke dan op de sterke 

kanten van het gezin.  

● Neigt naar ‘nodeloos in de diepte graven’. 

● Lijkt de ouder(s) bepaalde problemen/schuldgevoelens aan te willen praten. 

- De JGZ-medewerker is onvoldoende op de hoogte van de oplossingsgerichte 

werkwijze en/of toont zich hier onvoldoende bekwaam in.  

- De JGZ-medewerker probeert een positieve benadering toe te passen, maar heeft 

daardoor geen oog meer voor mogelijke risico’s. De benadering komt bagatelliserend 

of ontkennend, onrealistisch optimistisch over. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

 

- De JGZ-medewerker geeft blijk op de hoogte te zijn van het principe ‘positief 

benaderen’, en slaagt er voldoende in deze toe te passen. 
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- De JGZ-medewerker draagt voldoende vertrouwen in de goede bedoeling cq 

competentie van de ouder(s) uit. 

- De JGZ-medewerker geeft belangstelling voor sterke kanten aan, maar werkt (door 

bijv. de tijdsbesteding en betrokkenheid) relatief vaak/soms te probleemgericht. 

- De JGZ-medewerker toont zich in staat tot positief benaderen en formuleren, maar er 

zijn ook voorbeelden van negatieve formulering, ‘probleem zoeken’ en ‘nodeloos in 

de diepte graven’. 

- De JGZ-medewerker is op de hoogte van de oplossingsgerichte werkwijze en toont 

zich hier redelijk bekwaam in.  

- De JGZ-medewerker heeft voldoende aandacht voor mogelijke risico’s.  

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker toont een gedegen kennis van en vaardigheid in de principes van 

positief benaderen/oplossingsgericht werken. 

- De JGZ-medewerker draagt overtuigend vertrouwen in de goede bedoeling cq 

competentie van de ouder(s) uit. 

- De JGZ-medewerker maakt duidelijk minstens evenzeer geïnteresseerd te zijn in de 

sterke kanten van het gezin als in de minder stevige aspecten. 

- De medewerker gebruikt overwegend positieve formuleringen 

- De JGZ-medewerker heeft een positieve gesprekstoon en een positieve kijk op het 

gezin. 

- De JGZ-medewerker gaat nadrukkelijk in op de krachten van het gezin. 

- De JGZ-medewerker slaagt erin om met voldoende aandacht voor eventuele risico’s 

de situatie steeds positief te blijven benaderen. 

- In geval van problemen maakt de medewerker duidelijk deze te onderkennen 

(ontvangst, begrip, empathie), maar richt vervolgens vooral de aandacht op sterke 

kanten van de situatie en mogelijke oplossingen voor het probleem die daar in 

gelegen zijn. 
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2.3.2.1.2. HOOFDLIJNEN SAMENSTARTEN: empowerment; activeren 

 

De ouder(s) wordt zoveel mogelijk actief betrokken bij het inrichten van het consult, 

aanleveren van relevante informatie en meedenken over doelgedrag en strategieën. 

De JGZ-medewerker toont oprechte interesse, leeft zich in en moedigt de inbreng van de 

ouder(s) aan. 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker doet te weinig om de ouder(s) te activeren; geeft bv niet aan de 

inbreng van de ouder(s) nodig te hebben om een goed beeld te krijgen, besteed veel 

tijd aan het geven van advies, trekt conclusies zonder de ouder(s) daarin te betrekken, 

stelt te weinig (open) vragen. 

- De JGZ-medewerker probeert de ouder(s) te activeren, maar slaagt daar niet in door 

aanwijsbare hiaten in kennis of vaardigheid; geeft bv wel aan samen naar de 

gezinssituatie te willen kijken, maar spreekt daarbij in termen van ‘Ik ga vragen 

stellen’ of stelt wel veel vragen, maar vooral in gesloten vorm.  

- De JGZ-medewerker begint te laat met het activeren van de ouder(s), betrekt de 

ouders bv niet bij het vaststellen van de agenda. 

- De JGZ-medewerker is meer aan het woord dan de ouder(s). 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

 

- De JGZ-medewerker doet voldoende om de ouder(s) te activeren. 

- De JGZ-medewerker slaagt er voldoende in de ouder(s) te activeren, maar kan zich 

nog duidelijk ontwikkelen wat betreft kennis en/of vaardigheid. 

- De JGZ-medewerker begint bijtijds met het activeren van de ouder(s), betrekt de 

ouders bv bij het vaststellen van de agenda. 

- De JGZ-medewerker is minder aan het woord dan de ouder(s). 
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Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker doet wat nodig is om de ouder(s) te activeren. 

- De JGZ-medewerker activeert de ouder(s) van begin tot eind, stemt de agenda bv 

gelijkwaardig samen met de ouder(s) vast, door na te vragen wat de verwachtingen en 

wensen/prioriteiten van de ouder(s) zijn.. 

- De JGZ-medewerker slaagt er goed in de ouder(s) te activeren, beschikt over 

aanwijsbare kennis of vaardigheid op dit gebied. 

- De JGZ-medewerker is aanzienlijk minder aan het woord dan de ouder(s). 

 

 

2.3.2.1.3. HOOFDLIJNEN SAMENSTARTEN: empowerment; samenwerken, 

gelijkwaardigheid 

 

De medewerker stuurt door woord en daad aan op een (gevoel) van gelijkwaardige 

samenwerking binnen het consult.  

De medewerker benadrukt het gezamenlijke doel: zorg dragen voor een voorspoedige 

ontwikkeling van het kind. De medewerker benadrukt de mogelijkheid om via het bundelen 

van krachten (samenwerken) dit doel te bereiken. De medewerker toont voldoende 

bescheidenheid ten opzichte van de regie van de ouder zonder verlies van eigen inbreng en 

afwegingen. 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker doet geen actieve poging een sfeer van samenwerking te 

creëren. 

- De JGZ-medewerker wekt de indruk de eigen inbreng, agenda en/of het eigen oordeel 

belangrijker te vinden dan dat van de ouder. 

- De JGZ-medewerker praat op een toon die als betuttelend en/of kleinerend kan 

worden opgevat. 

- De JGZ-medewerker stelt zich te passief op, ouder(s) wordt aan het eigen lot 

overgelaten. De medewerker reageert uitsluitend op initiatieven van ouder(s), heeft 

onvoldoende eigen inbreng. 
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Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

 

- De JGZ-medewerker probeert een sfeer van samenwerking/gelijkwaardigheid te 

creëren, maar slaagt daar slechts ten dele in. Bijv. De JGZ medewerker zoekt af en toe 

samen met de ouder(s) naar oplossingen. 

- De JGZ-medewerker gebruikt formuleringen die een sfeer van gelijkwaardigheid/ 

samenwerking kunnen creëren, maar de toon is enigszins betuttelend/kleinerend. 

- Uit de input van de JGZ-medewerker blijkt een basisbegrip van gelijkwaardig 

samenwerken (gezamenlijk bepalen wat belangrijk/wenselijk is, de ideeën van de 

ouder(s) centraal stellen en gezamenlijk oplossingen te zoeken). Bijv. De JGZ-

medewerker probeert aanvankelijk de ouder mee te laten denken, maar neemt op een 

gegeven moment toch zelf het voortouw. Of: geeft alleen informatie als de ouder(s) er 

expliciet om vraagt/vragen, maar neemt daarvoor wel een wat onnodig uitgebreide 

beurt. 

- De JGZ-medewerker betrekt de ouder(s) tot op zekere hoogte in het komen tot 

conclusies en oplossingen. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker draagt actief in woord, toon en houding uit de ouder als 

gelijkwaardige samenwerkingspartner te erkennen. 

- De JGZ-medewerker zoekt samen met de ouder(s) naar conclusies en oplossingen 

 

2.3.2.1.4. HOOFDLIJNEN SAMENSTARTEN: empowerment; competentie ouder 

(ver)hoog(d) (zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden) 

Competentie heeft te maken met weten wat goed is, er vertrouwen in hebben het goed€ te 

kunnen doen en in staat zijn het goede te doen. De JGZ heeft zowel een rol in het vergroten 

van kennis als in het vergroten van de vaardigheid in het kader van de psychosociale 

ontwikkeling. Hoe competenter ouders zich voelen hoe competenter zij zich over het 

algemeen ten opzichte van hun kind zullen gedragen. Het vergroten van zelfvertrouwen is 

dus zeker ook een belangrijk streven per contactmoment. Hoe competenter de ouder, hoe 

gunstiger de psychosociale ontwikkeling van het kind (over het algemeen).  
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Daarnaast geldt dat naarmate ouders zich door het verloop van het consult meer gesterkt en 

competent voelen, hun waardering van de ‘JGZ in het algemeen’ positiever zal zijn en zij 

opener zullen staan voor de mening van de JGZ-medewerker. 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De inbreng van de JGZ-medewerker draagt onvoldoende bij aan de competentie 

(kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen) van de ouder(s).  

- Ouder(s) gaat met minder zelfvertrouwen weg dan hij/zij gekomen is, door de 

inbreng, bv kritiek of houding, van de medewerker. 

- Ouder(s) gaan minder competent weg dan gekomen, doordat de medewerker 

ongeschikte informatie/advies heeft gegeven. 

- Bestaande onzekerheid bij ouder(s) is niet weggenomen. 

- Het consult en/of de benadering van de medewerker heeft onvoldoende bijgedragen 

aan de kennis en/of het inzicht van de ouder in (de relevantie van de context voor) de 

ontwikkeling van het kind. (zie aparte score: bijdragen aan kennis/competentie) 

- De JGZ-medewerker heeft onvoldoende (positieve) aandacht besteed aan (het 

belang/de kwaliteit/de invloed van) de wederzijdse uitwisseling tussen ouder en kind 

in het kader van de psychosociale ontwikkeling. 

- De JGZ-medewerker toont zelf te weinig voorbeelden van sensitief/responsief gedrag 

naar ouder en/of kind. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

 

- De inbreng van de medewerker heeft enigszins bijgedragen aan de competentie 

(kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen) van de ouder(s). 

- De houding van de medewerker draagt min of meer bij aan het gevoel van 

competentie van de ouder. Er zijn diverse ondersteunende elementen in de 

consultvoering te onderscheiden. 

- Bestaande onzekerheid is enigszins weggenomen. 

- Het consult en/of de benadering van de medewerker heeft enigszins bijgedragen aan 

de kennis en/of het inzicht van de ouder in (de relevantie van de context voor) de 

ontwikkeling van het kind. (zie aparte score: bijdragen aan kennis/competentie) 
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- De JGZ-medewerker heeft voldoende aandacht besteed aan (het belang/de 

kwaliteit/de invloed van) de wederzijdse uitwisseling tussen ouder en kind in het 

kader van de psychosociale ontwikkeling. 

- De JGZ-medewerker toont zelf voldoende voorbeelden van sensitief/responsief 

gedrag naar zowel ouder als kind. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De inbreng van de JGZ-medewerker draagt duidelijk bij aan de competentie (kennis, 

vaardigheden, zelfvertrouwen) van ouder(s). 

- De inbreng van de medewerker (ondersteunend, positief, betrokken, complimenteus) 

heeft de ouder(s) bewust gemaakt van eigen krachten.  

- Bestaande onzekerheid is adequaat verminderd. 

- Het consult en/of de benadering van de medewerker heeft duidelijk bijgedragen aan 

de kennis en/of het inzicht van de ouder in (de relevantie van de context voor) de 

ontwikkeling van het kind. (zie aparte score: bijdragen aan kennis/competentie) 

- De JGZ-medewerker besteedt, efficiënt en positief gericht, aandacht aan (het 

belang/de kwaliteit/de invloed van) de wederzijdse uitwisseling tussen ouder en kind 

in het kader van de psychosociale ontwikkeling: gebruikt momenten van 

communicatie tussen ouder en kind om de bio-ecologische ontwikkelingsdynamiek 

met de ouder(s) te bespreken en aanwezige vaardigheden te versterken. 

- De JGZ-medewerker toont zelf goede voorbeelden van sensitief/responsief gedrag 

naar zowel ouder als kind. 

 

2.3.2.1.5 HOOFDLIJNEN SAMENSTARTEN: empowerment; Aansluiten bij behoeften 

en mogelijkheden ouder 

De medewerker toont actieve betrokkenheid en stemt (de inhoud en het verloop van) het 

consult goed af op de door de ouder(s) geuite behoeften. De informatieoverdracht sluit 

hierdoor aan bij de opvoedingsvaardigheden van de ouder(s).  

De medewerker laat eigen inzichten goed aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de 

ouder. De medewerker stemt in toon en taal af op de betreffende ouder(s). 
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Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker laat niet blijken, dat hij/zij op de hoogte is van de situatie, 

waarin het gezin verkeert. De medewerker toont te weinig inzicht in het dossier en/of 

(het verband tussen) uitingen van de ouder(s). 

- De medewerker gaat bij aanvang van het consult onvoldoende na wat de 

verwachtingen en wensen van de ouders zijn met betrekking tot het consult (bv. 

vraagt bij aanvang niet (duidelijk) na waar de ouders het over willen hebben). 

- De medewerker toont geen (duidelijke) ontvangst van signalen en/of toont 

onvoldoende begrip/empathie naar aanleiding van signalen van ouder(s) tijdens het 

gesprek. 

- Tijdens het gesprek lijkt de JGZ-medewerker niet voldoende af te stemmen op 

zijn/haar gesprekspartner(s): 

o gaat onvoldoende in op door de ouder aangegeven behoeften. 

o Informatie/advies lijkt los te staan van wensen en mogelijkheden van ouder(s) 

o Transities, tempo en timing zijn te traag of te snel waardoor een gevoel van te 

weinig betrokkenheid kan ontstaan aan de kant van de ouder(s). Bijv. De JGZ-

medewerker stelt een volgende nieuwe vraag, terwijl de ouder nog niet 

uitgesproken is of de medewerker gaat door op een onderwerp terwijl de 

ouder al niet meer echt volgt. 

o Toon en/of taalgebruik sluiten niet goed aan bij wensen/mogelijkheden 

ouder(s). 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

 

- De JGZ-medewerker is op de hoogte van de gezinssituatie, hoewel de betrokkenheid 

explicieter kan. 

- De medewerker toont enig inzicht in de (voorgaande) geschiedenis en/of (het verband 

tussen) uitingen van de ouder(s), maar er blijken ook kennis/inzicht hiaten. 

- De medewerker gaat bij aanvang van het consult voldoende open en duidelijk na wat 

de verwachtingen en wensen van de ouders zijn met betrekking tot het consult. 

(maar de navraag zou opener kunnen en/of de ouder zou meer tijd/ruimte kunnen 

krijgen om bestaande wensen inderdaad aan te geven). 
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-  De medewerker geeft blijk van ontvangst van signalen en toont voldoende begrip en 

empathie naar aanleiding van informatie van ouder(s), maar zou hierin overtuigender 

kunnen zijn. 

- De medewerker besteedt voldoende aandacht aan door de ouder geuite behoeften, 

maar lijkt de ‘eigen agenda’ toch wat belangrijker te vinden. 

- Informatie/advies sluit in voldoende mate aan bij (gepeilde) wensen en 

mogelijkheden van ouder(s) om geen vermoeden van averechtse werking (bv door 

reactie ouder) op te roepen. 

- Timing, tempo en transities zijn voor verbetering vatbaar. Deze kunnen nog wat meer 

gepolijst of afgestemd worden op de ouder(s). Bijv. De overgangen tussen 

onderwerpen kunnen beter worden afgestemd. 

- De medewerker slaagt er gedeeltelijk in toon en taalgebruik goed af te stemmen op de 

wensen/mogelijkheden van de ouder. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker toont zich goed op de hoogte van de gezinssituatie (eerdere 

ervaring met gezin, dossier, verband in uitingen) en gaat in op bekende knelpunten en 

krachten. 

- De medewerker gaat bij aanvang van het consult open en duidelijk na wat de 

verwachtingen en wensen van de ouders zijn met betrekking tot het consult. 

- De medewerker geeft duidelijk blijk van ontvangst van signalen en reageert met 

begrip en empathie. 

- De medewerker laat het gehele consult goed aansluiten bij de door de ouder(s) geuite 

behoeften. 

- Informatie/advies sluit goed aan bij wensen en mogelijkheden van ouder(s) 

-  Het tempo, de timing en de transities bevorderen een natuurlijk vloeiend verloop van 

het gesprek en een gevoel van oprechte betrokkenheid. 

- Toon en taalgebruik sluiten goed aan bij wensen/mogelijkheden van ouder(s). 

 

  



 

 

69 
Richtlijnen gesprekstechnieken  
(Versie: februari 2019) 

2.3.2.2. Hoofdlijnen SamenStarten: Volgsysteem (duidelijk en kloppend) 

 

Bij dit onderdeel gaat het erom of de medewerker goed vorm geeft aan SamenStarten als 

volgsysteem: Wordt duidelijk uitgedragen dat de gedeelde informatie geregistreerd wordt, 

om bij ieder volgend contact de draad gepast op te kunnen pakken? Gaat de medewerker 

inderdaad gepast in op eerder gedeelde informatie? Wordt aan het eind van het consult het 

vervolg duidelijk, wordt de conclusie over het best passende vervolg gezamenlijk getrokken, 

en of past het uitgezette vervolg inderdaad bij hetgeen in het gesprek besproken is conform 

de definities van SamenStarten? 

 

2.3.2.2. Volgsysteem (duidelijk en kloppend) 

 

De kwaliteit van dit aspect wordt mede bepaald vanuit het combineren van de kwaliteit op de 

diverse deelaspecten van het volgsysteem. 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- Het volgsysteem wordt onvoldoende in de praktijk gebracht. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- Het volgsysteem wordt voldoende in de praktijk gebracht. 

 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- Het volgsysteem wordt goed in de praktijk gebracht. 

 

 

2.3.2.2.a Ingaan op eerder contact 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker benoemt aan het begin van het consult niet of niet kloppend 

welk eerder contact er geweest is: 

o De medewerker maakt onvoldoende duidelijk of hij/zij zelf eerder al contact 

met het gezin heeft gehad en wat zijn/haar indruk toen was. 
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o De medewerker maakt onvoldoende duidelijk wanneer/hoe lang geleden het 

kind en/of de ouder al contact met de JGZ heeft gehad en met wie (in welke 

functie) dat geweest is . 

o De referentie van de medewerker blijkt niet te kloppen. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De JGZ-medewerker benoemt aan het begin van het consult welk eerder contact er 

geweest is, maar kan zich hier nog duidelijk in doorontwikkelen: 

o De medewerker benoemt of hij/zij zelf eerder al contact met het gezin heeft 

gehad en wat zijn/haar indruk toen was, maar het kan duidelijker, specifieker 

en/of positiever. 

o De medewerker benoemt dat het kind en/of de ouder al contact met de JGZ 

heeft gehad, maar zou daarover meer duidelijk kunnen maken, bv 

wanneer/hoe lang geleden en met wie (in welke functie) dat geweest is . 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De medewerker maakt goed duidelijk of hij/zij zelf eerder al contact met het gezin 

heeft gehad en wat zijn/haar indruk toen was. 

- De medewerker maakt goed duidelijk wanneer/hoe lang geleden het kind en/of de 

ouder al contact met de JGZ heeft gehad en met wie (in welke functie) dat geweest is. 

- De manier van ingaan draagt merkbaar bij aan de empowerment van de ouder; het 

gevoel op het CB en door de medewerker gekend en positief beschouwd te zijn.  

 

 

2.3.2.2.b. Ingaan op eerder verworven informatie 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker benoemt aan het begin van het consult niet wat de bevindingen,  

incl. conclusie, van het vorige consult waren. 

- De JGZ-medewerker stemt niet met de ouder(s) af of de bevindingen/conclusies van 

het vorige consult kloppen. 
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- De referentie aan de eerdere bevindingen/conclusie blijkt niet te kloppen (met wat er 

in het dossier staat).. 

- De JGZ-medewerker formuleert de bevindingen/conclusie van de vorige keer 

onnodig negatief. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

 

- De JGZ-medewerker benoemt aan het begin van het consult wat de conclusies van het 

vorige consult waren. De formulering kan echter duidelijker, beknopter, positief 

gerichter gesteld worden, en/of de medewerker zou gelijkwaardiger en/of meer 

oprecht belangstellend over kunnen komen. 

- De JGZ-medewerker stemt enigszins met de ouder(s) af of de conclusies van het 

vorige consult kloppen. 

- De referentie aan de eerdere bevindingen/conclusie blijkt niet helemaal te kloppen 

(met wat er in het dossier staat). 

- De formulering van de bevindingen/conclusie van de vorige keer zou positiever 

kunnen. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker benoemt aan het begin van het consult duidelijk en beknopt 

vanuit een oprechte, positieve, gelijkwaardige benadering wat de conclusies van het 

vorige consult waren. 

- De JGZ-medewerker stemt goed met de ouder(s) af of de conclusies van het vorige 

consult kloppen. 
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2.3.2.2.c. Kwaliteit huidige situatie refereren aan eerdere situatie 

(hetzelfde/beter/slechter) 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker vraagt niet hoe de situatie nu is in vergelijking met de vorige 

keer. 

- De manier waarop de JGZ-medewerker vraagt hoe de situatie nu is in vergelijking 

met de vorige keer, werkt averechts: De toon en/of formulering kunnen aanvallend, 

betuttelend en/of ongeïnteresseerd overkomen. 

- De eerste reactie van de JGZ-medewerker op de referentie van de ouder sluit niet 

goed aan. 

- De insteek van de JGZ-medewerker in het consult sluit onvoldoende aan bij de door 

de ouder geschetste situatie/ontwikkeling; hij/zij doet niets met de gegeven informatie 

en/of zet de informatie op een averechtse manier in. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

 

- De JGZ-medewerker vraagt wel hoe de situatie nu is in vergelijking met de vorige 

keer, maar kan meer ruimte geven aan de ouder om te reageren (bv de vraag is 

gesloten, suggestief, er is geen werkelijke beurt overdracht) 

- De eerste reactie van de JGZ-medewerker op de referentie van de ouder sluit (in 

inhoud en/of emotionele lading) enigszins aan. 

- De insteek van de JGZ-medewerker in het consult sluit enigszins aan bij de door de 

ouder geschetste situatie/ontwikkeling. 

 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker vraagt duidelijk en oprecht hoe de situatie nu is in vergelijking 

met de vorige keer. 

- De eerste reactie van de JGZ-medewerker op de referentie van de ouder sluit goed 

aan op de inhoud en emotionele lading van de boodschap. 

- De insteek van de JGZ-medewerker in het consult sluit goed aan bij de door de ouder 

geschetste situatie/ontwikkeling. 
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2.3.2.2.d. Aangeven wat de huidige situatie impliceert voor het vervolg 

 

Dit aspect betreft de afsluiting van het gesprek, op basis van hetgeen besproken is. (zie ook 

werkformulier 2, Gesprek afsluiten; “gezamenlijke eindconclusie’ en ‘Gezamenlijk passend 

vervolg bepalen’) 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- Het vervolg wordt niet benoemd. De medewerker geeft niet aan wanneer en/of bij wie 

het volgende consult zal zijn.  

- Het vervolg wordt inhoudelijk onvoldoende duidelijk.  

- Het vervolg wordt inhoudelijk te negatief geschetst. 

- Het geschetste vervolg klopt niet/onvoldoende met SamenStarten als stapsgewijs 

volgsysteem. 

- De JGZ-medewerker stemt de conclusie en het vervolg niet/onvoldoende af met de 

ouder(s). 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

 

- Het vervolg wordt benoemd. De medewerker geeft aan wanneer en/of bij wie het 

volgende consult zal zijn.  

- Het vervolg wordt inhoudelijk voldoende duidelijk, maar zou specifieker/concreter 

benoemd kunnen worden.  

- Het geschetste vervolg klopt voldoende met SamenStarten als stapsgewijs 

volgsysteem. 

- De JGZ-medewerker stemt de conclusie en het vervolg enigszins af met de ouder(s). 

 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- Het vervolg op het consult wordt duidelijk met de ouder gecommuniceerd en 

afgestemd. 

- Het bepaalde vervolg klopt inhoudelijk goed met hetgeen besproken is. 

- Het bepaalde vervolg klopt goed met SamenStarten als stapsgewijs volgsysteem. 
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2.3.2.3. Hoofdlijnen SamenStarten: Procedures 

 

Het stapsgewijze volgsysteem van SamenStarten impliceert bepaalde procedures. Naarmate 

de JGZ-medewerker deze procedures beter volgt, komt het volgsysteem beter tot zijn recht en 

worden de doelstellingen van de methodiek eerder/beter bereikt. Deze procedures betreffen 

zaken als de rolverdeling tussen arts en verpleegkundige, de registratie van verworven 

informatie, het conform de methodiek gebruik maken van de beschikbare tijd, het passend 

gebruik maken van eerder verworven informatie en koppelen van een passend vervolg aan de 

situatie zoals besproken in het consult. 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker geeft te weinig blijk van kennis en/of begrip van de procedures 

rond SamenStarten consult. Bijv. de medewerker spreekt een extra vervolgconsult af 

terwijl daar vanuit het gesprek geen aanleiding toe blijkt, bv zonder af te stemmen of 

de ouder er behoefte aan heeft.  

- De JGZ-medewerker toont te weinig vaardigheid in het hanteren van de procedures 

rond SamenStarten consult, zegt bijvoorbeeld wel wat de bedoeling is, maar doet 

vervolgens iets anders.  

- Het consult verloopt niet volgens de aangegeven procedures. 

- Het afgesproken vervolg komt niet overeen met de aangegeven procedures. 

 

Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

- De JGZ-medewerker geeft blijk van kennis en/of begrip van de procedures rond het 

consult, maar er lijken ook enige misverstanden te bestaan. 

- De JGZ-medewerker toont een zekere vaardigheid in het hanteren van de procedures 

rond het consult, maar lijkt door opmerkingen of gedrag op sommige punten nog 

onwennig/onzeker. 

- Het consult verloopt min of meer volgens de aangegeven procedures. 

- Het vervolg komt redelijk overeen met de aangegeven procedures. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker geeft blijk van gedegen kennis en begrip van de procedures. 



 

 

75 
Richtlijnen gesprekstechnieken  
(Versie: februari 2019) 

- De JGZ-medewerker toont zich vaardig in het hanteren van de procedures.  

- Het consult verloopt volgens de aangegeven procedures 

- Het vervolg op het consult komt overeen met de aangegeven procedures. 

2.3.2.4. Hoofdlijnen SamenStarten: Ontwikkeling/verzorging/opvoeding 

 

Bij dit aspect gaat het om de mate waarin de inbreng van de medewerker kennis en 

overdracht vaardigheid illustreert wat betreft de transactionele ontwikkelingsprocessen 

tussen ouder en kind. 

 

Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De JGZ-medewerker draagt niet/onvoldoende bij aan het vergroten/bekrachtigen van 

de competentie (kennis, vaardigheid en/of zelfvertrouwen) van de ouder wat betreft 

de bio-ecologische, transactionele dynamiek van de psychosociale ontwikkeling.  

- De JGZ-medewerker maakt het belang van geschikt oudergedrag -ook in de jongste 

babytijd-, niet/onvoldoende inzichtelijk voor de ouder. 

- De JGZ-medewerker besteedt geen/onvoldoende aandacht aan de huidige 

(psychosociale) ontwikkeling en de tijdens het consult aanwezige (liefst positieve) 

interacties tussen ouder en kind. 

- De JGZ-medewerker besteedt geen/onvoldoende aandacht aan de komende 

ontwikkeling van het kind en hoe de ouder(s) daar positief mee om kan/kunnen gaan. 

- De JGZ-medewerker toont onvoldoende vaardigheid in het vergroten van het inzicht 

van ouder(s) in de bio-ecologische, transactionele dynamiek van de (psychosociale) 

ontwikkeling van kinderen. 

- De JGZ-medewerker maakt niet inzichtelijk dat/waarom de JGZ de brede 

ontwikkelingscontext in het kader van het consult van belang acht. 

- De JGZ-medewerker toont zelf te weinig voorbeelden van sensitief/responsief gedrag 

naar ouder en/of kind. 
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Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

 

- De JGZ-medewerker draagt voldoende bij aan het vergroten/bekrachtigen van de 

competentie (kennis, vaardigheid en/of zelfvertrouwen) van de ouder wat betreft de 

bio-ecologische, transactionele dynamiek van de psychosociale ontwikkeling.  

- De JGZ-medewerker geeft blijk van begrip van de bio-ecologische, transactionele 

dynamiek van de (psychosociale) ontwikkeling van kinderen, maar weet dit niet 

(helemaal) verhelderend over te brengen. 

- De medewerker maakt voldoende inzichtelijk waarom de JGZ de brede 

ontwikkelingscontext in dit kader van belang acht.  

- De medewerker legt voldoende verband tussen de psychosociale ontwikkeling en de 

verzorging stijl van de ouder(s), maar weet dit niet helemaal op ouder(s) over te 

brengen. De uitleg mist daardoor enigszins de gewenste uitwerking 

(competentieverhoging, actieve inbreng ouders). 

- De JGZ-medewerker besteedt voldoende aandacht aan de huidige (psychosociale) 

ontwikkeling ( liefst met illustratie aan de hand van gedrag van het kind) en de tijdens 

het consult aanwezige (liefst positieve) interacties tussen ouder en kind maar het zou 

duidelijker, aansprekender kunnen. 

- De JGZ-medewerker besteedt voldoende aandacht aan de komende ontwikkeling van 

het kind en hoe de omgeving daar positief mee om kan gaan, maar het zou 

duidelijker, aansprekender kunnen. 

- De JGZ-medewerker toont zelf voldoende voorbeelden van sensitief/responsief 

gedrag naar ouder en/of kind. 

 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De JGZ-medewerker draagt zeker bij aan het vergroten/bekrachtigen van de 

competentie (kennis, vaardigheid en/of zelfvertrouwen) van de ouder wat betreft de 

bio-ecologische, transactionele dynamiek van de psychosociale ontwikkeling.  

- De JGZ-medewerker toont zich in staat om het belang uit te leggen van geschikt 

oudergedrag, en bijvoorbeeld duidelijk te maken wat geschikt gedrag (bv prompt en 
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adequaat) is; Wat bepaald gedrag van de omgeving oplevert voor de ontwikkeling van 

het kind; Hoe gedrag van het kind doorwerkt op omgeving en eigen ontwikkeling. 

- De JGZ-medewerker maakt voor ouder(s) inzichtelijk hoe het specifieke gedrag van 

het kind samen kan hangen met bepaalde ervaringen die het kind opdoet in zijn/haar 

dagelijkse leven. 

- De JGZ-medewerker besteedt aan de hand van verheldering van gedrag van het kind 

tijdens het consult, positief en verhelderend aandacht aan de huidige ((psychosociale) 

ontwikkeling en de tijdens het consult aanwezige (liefst positieve) interacties tussen 

ouder en kind. 

- De JGZ-medewerker besteedt positief en verhelderend aandacht aan de komende 

ontwikkeling van het kind en hoe de omgeving daar positief mee om kan gaan. 

- De JGZ-medewerker is in staat om de ouder(s) inzicht te geven in de implicaties van 

de verzorging/opvoeding voor de psychosociale ontwikkeling (fase specifiek, grote 

lijn richting toekomst, samenhang met bv lichamelijke en/of cognitieve ontwikkeling, 

individuele bijzonderheden) van het kind. 

- De JGZ-medewerker betrekt op een goed afgestemde en verhelderende wijze, de 

brede ontwikkelingscontext zowel op het functioneren van de ouder(s) in het 

algemeen als in de interactie met/ontwikkeling van het kind. Bijv. De JGZ-

medewerker gebruikt bij het niveau van ouder(s) passende woorden om de dynamiek 

tussen verzorging/opvoedstijl en de ontwikkeling van het kind te verhelderen. 

- De JGZ-medewerker toont zelf diverse mooie (bij ouder(s) aansluitende, duidelijke, 

positieve) voorbeelden van sensitief/responsief gedrag naar ouder en/of kind. 

 

 

2.3.2.5. Hoofdlijnen SamenStarten: Bio-ecologisch model van ontwikkeling 

 

Dit aspect betreft de mate waarin de JGZ-medewerker laat zien dat zijn/haar benadering van 

(psychosociale) ontwikkeling en context  geijkt is op het bio-ecologisch model van 

ontwikkeling en het onderzoek naar de rol van de verschillende relevante aspecten. De 

benadering van de situatie is passend proces gericht (i.p.v. factor gericht) en richt zich meer 

op de beleving van de situatie dan op de feitelijke situatie. 
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Score 1, 2, 3 of 4 (Nog Ontwikkelen) 

- De medewerker toont onvoldoende dat zijn/haar benadering van ontwikkeling en 

context  geijkt is op het bio-ecologisch model van ontwikkeling en het onderzoek 

naar de rol van de verschillende relevante aspecten. 

- De brede ontwikkelingscontext wordt onvoldoende in kaart gebracht. (zie 

‘Overkoepelende aspecten; Brede ontwikkelingscontext’) 

- De medewerker richt de bespreking te weinig op de beleving van de ouders en/of de 

transactionele processen tussen kind en omgeving.  

- De JGZ-medewerker betrekt de rest van het onderzoek te weinig bij het beeld van de 

context. (de benadering is onvoldoende ‘holistisch’, het gesprek over de situatie lijkt 

te zeer los te staan van de rest van de ontwikkeling) 

o De medewerker legt te weinig/geen (expliciet) verband tussen de (informatie 

over de) psychosociale ontwikkeling en de (informatie over de) gezinssituatie.  

o De medewerker legt weinig/geen of een verkeerd verband tussen algemene 

gegevens van het gezin (geschiedenis/dossier, zichtbaar) en de informatie uit 

het gesprek. 

- De JGZ-medewerker maakt de verhouding tussen de context en het gedrag/de 

psychosociale ontwikkeling van het kind te weinig duidelijk. Bv.: De uitleg voor het 

bespreken van kind in/en context bij agenda en/of als inleiding bij de bespreking, 

ontbreekt, klopt niet of is verwarrend 

- De JGZ-medewerker bespreekt de ‘context’ op een plichtmatige/schijnbaar doelloze 

manier. De JGZ-medewerker lijkt het belang om de brede ontwikkelingscontext in 

kaart te brengen te weinig te (onder)kennen en/of toe te passen. 

- De medewerker gaat niet in op informatie over de context die relevant kan zijn voor 

de ontwikkeling van het kind, of besteedt te veel aandacht aan informatie over de 

context die minder relevant voor de ontwikkeling van het kind lijkt te zijn.  

- De JGZ-medewerker trekt conclusies uit het dossier en/of het gesprek, die vanuit een 

bio-ecologisch perspectief niet kloppen. 
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Score 5, 6 of 7 (Acceptabel) 

 

- De medewerker toont voldoende dat zijn/haar benadering van ontwikkeling en 

context  geijkt is op het bio-ecologisch model van ontwikkeling en het onderzoek 

naar de rol van de verschillende relevante aspecten. 

- De JGZ-medewerker geeft blijk het belang om de brede ontwikkelingscontext in kaart 

te brengen voldoende te (onder)kennen en/of toe te passen. 

- De brede ontwikkelingscontext wordt voldoende in kaart gebracht. (zie 

‘Overkoepelende aspecten; Brede ontwikkelingscontext’) 

- De medewerker richt de bespreking voldoende op de beleving van de ouders en/of de 

transactionele processen tussen kind en omgeving.  

- De medewerker toont begrip van de relevantie van de context voor de ontwikkeling 

van het kind, maar bespreekt niet alle inhoudelijke deelaspecten op een adequate 

manier.  

o De medewerker bespreekt behoorlijk veel, maar lijkt met bepaalde aspecten 

moeite te hebben (niet bespreken, niet adequaat reageren, onhandig 

formuleren, non-verbale signalen) 

o De JGZ-medewerker maakt redelijk goede keuzes in de mate waarin op 

bepaalde aspecten wordt ingegaan, maar iets langer/korter op bepaalde zaken 

doorgaan zou het gesprek ten goede zijn gekomen. 

- De JGZ-medewerker betrekt de rest van het onderzoek voldoende bij het beeld van de 

context. (de benadering is voldoende ‘holistisch’, het gesprek over de situatie wordt 

voldoende in verband gebracht met de (rest van de) ontwikkeling) 

o De medewerker probeert verband te leggen tussen de psychosociale 

ontwikkeling en de gezinssituatie, en lijkt de situatie redelijk te overzien. 

Sommige verbanden worden gelegd, terwijl bepaalde onderwerpen 

onbesproken blijven of het verband ermee wordt gemist. 

o De medewerker bespreekt zowel de psychosociale ontwikkeling als de 

opvoedingscontext, maar de verhouding tussen beide is enigszins 

onevenwichtig en/of onduidelijk.  

o De medewerker probeert tot een totaalbeeld te komen, maar mist enkele 

(mogelijke) verbanden. Bijv. De JGZ-medewerker legt goed uit hoe 
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omstandigheden en/of gebeurtenissen verband houden met de ontwikkeling, 

maar gaat niet in op relevante informatie daarover van ouder(s) en/of dossier. 

o De medewerker slaagt er voldoende in de actuele informatie te plaatsen in het 

perspectief van de basisgegevens van het gezin.  

- De medewerker maakt het belang van het bespreken van zowel psychosociale 

ontwikkeling als context voldoende inzichtelijk door een voldoende uitleg bij start 

consult in combinatie met een relatief complete en doelgerichte manier van 

bespreken, maar bepaalde elementen bieden ruimte tot verbetering. 

- De JGZ-medewerker trekt vanuit bio-ecologisch perspectief redelijke conclusies uit 

het dossier en/of gesprek, maar er is nog duidelijk ruimte voor verbetering, bv de 

conclusies hadden specifieker kunnen zijn. 

 

Score 8, 9 of 10 (Goed Werk) 

- De medewerker laat goed zien dat zijn/haar benadering van ontwikkeling en context  

geijkt is op het bio-ecologisch model van ontwikkeling en het onderzoek naar de rol 

van de verschillende relevante aspecten. 

- De medewerker geeft blijk van een solide kennis, begrip en vaardigheid m.b.t. het in 

kaart brengen van de ontwikkelingscontext in relatie tot de ontwikkeling van het kind: 

o De JGZ-medewerker bespreekt de onderdelen over de gezinssituatie dusdanig 

(open, geïntegreerd, connectie met geschiedenis) dat een goed beeld op de 

opvoedingscontext ontstaat.  

o De JGZ-medewerker richt de bespreking vooral op de beleving van de ouders 

en de transactionele processen die grotendeels daaruit volgen.  

o De JGZ-medewerker betrekt de rest van het onderzoek op een 

vanzelfsprekende, verhelderende manier bij het beeld van de context. 

o De JGZ-medewerker maakt binnen het geheel van het gesprek een goede 

afweging tussen dieper op bepaalde aspecten ingaan en/of genoegen nemen 

met globale informatie. 

o De bespreking verloopt natuurlijk en betrokken, en blijft steeds relevant. 
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o Het beeld dat ontstaat, is rijk, compleet, ‘to the point’ (integratie dossier, 

zichtbare signalen, gesprek) en geeft direct aanwijzingen voor het benodigde 

vervolg. 

o Het beeld dat ontstaat, is verhelderend voor ouder(s). 

- De JGZ-medewerker maakt de verhouding tussen de context en het gedrag/de 

psychosociale ontwikkeling van het kind goed duidelijk. De uitleg bij de agenda of 

als introductie bij het bespreken sluit goed aan bij de ouder(s), is kort, positief en 

verduidelijkend. De uitleg motiveert ouder(s) om op een open en zelfstandige manier 

zinvolle informatie aan te dragen. 

- De JGZ-medewerker komt samen met de ouder tot een passende conclusie over de 

context, de transactionele processen en de (psychosociale) ontwikkeling van het kind 

en spreekt een daarbij passend vervolgtraject af. 

 


