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Onderwerpen

• Taken superuser

• Kwaliteiten superuser

• Gespreksvaardigheden

– een voorbeeld van een gesprek (filmpje)

– theorie: tips & tricks

– oefenen in rollenspel
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Taken superuser

• Collega’s ondersteunen bij de cursus en de toets

• Collega’s ondersteunen bij PSYGIS Quarant
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Kwaliteiten superuser

Inhoudelijke kennis

• je kent PSYGIS Quarant en de procedures/afspraken binnen Mondriaan

Klantgericht denken en handelen

• je gaat uit van de vraag / het probleem van de collega

Goede gespreksvaardigheden

• je krijgt de vraag snel helder, motiveert, gaat goed om met weerstand

Verwachtingsmanagement

• je maakt duidelijke afspraken: wanneer heb je tijd, wie is waarvoor verantwoordelijk

En natuurlijk een positieve benadering: je bent de ambassadeur van PSYGIS Quarant!
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Gespreksvaardigheden: een voorbeeld

Procedure

• Bekijk het gesprek (filmpje)

• Noteer de goede en/of slechte punten van het gesprek 

– non verbaal gedrag?

– manier van vragen?

• Plenaire bespreking van goede en slechte punten
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Gespreksvaardigheden: de basis

LSD
L = Luisteren

S = Samenvatten

D = Doorvragen
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Gespreksvaardigheden: LS

Luisteren

• Aandacht geven:

– verbaal: ‘hm’ / ‘juist’ / ‘ja’

– non verbaal: aankijken / knikken

• Resultaatgericht luisteren, ook naar wat niet ‘woordelijk’ gezegd wordt

• Luister goed alvorens met oplossingen te komen

• (Doelgericht) zwijgen / omgaan met stiltes

Samenvatten

• Samenvatten van de inhoud / in eigen woorden herhalen

• Samenvatten van gevoelens (reflecteren van gevoel)

• Ordenen / structureren
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Gespreksvaardigheden: D

Doorvragen

• Open vragen: beginnen met wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe (5W1H)
Doel: vraag verhelderen 
bijv. Waar zit je nu in het EPD?

• Gesloten vragen: antwoord ja of nee
Doel: feit of overeenstemming bevestigen
bijv. Kun je nu verder?

• Stel enkelvoudige vragen (1 onderwerp tegelijk)

• Gebruik geen jargon/vaktermen die de ander niet kent
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Oefening LSD 

Context

• Groepjes van 3 personen

• Rollen: superuser, collega met vraag / probleem, observator

• Gebruik de tips uit de presentatie

Procedure

• Bereid je kort voor op je rol (ca. 5 minuten)

• Voer een gesprekje (max. 10 minuten) 

• Evalueer het gesprekje (5)

• Plenaire uitwisseling van vragen / problemen
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Gespreksvaardigheden: Geven van feedback

Een collega spreekt je meestal aan in de gang. Je vindt dit erg vervelend. Hoe krijg je haar 
zo ver haar gedrag te veranderen?

1. Beschrijf het door jou waargenomen gedrag zo concreet en specifiek mogelijk

2. Beperk je tot het hier en nu

3. Formuleer als ik-boodschap (ik zie, ik vind, ik zou graag)

4. Geef aan welk effect dat gedrag op je heeft

5. Geef de ander de tijd en ruimte om te reageren

6. Reageer niet alleen op de inhoud maar ook op het gevoel

7. Benoem het gewenste gedrag

8. Zoek samen naar een oplossing

NB Je kunt deze methode ook gebruiken om complimenten te geven!
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Oefening Geven van feedback

Context

• Groepjes van 3 personen

• Rollen: superuser, collega met vraag / probleem, observator
NB Neem nu een andere rol dan je bij de vorige oefening had

• Gebruik de tips uit de presentatie

Procedure

• Bereid je kort voor op je rol (ca. 5 minuten)

• Voer een gesprekje (max. 10 minuten) 

• Evalueer het gesprekje (5)

• Plenaire uitwisseling van vragen / problemen
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Gespreksvaardigheden: Omgaan met weerstand 1

Iemand vraagt je om hulp maar op alles wat je zegt komen tegenwerpingen…

• Geen gehoor voor je boodschap

• Langs elkaar heen praten

• Emotioneel reageren

• Negeren van emotie

• Gesprek loopt niet, irritatie, ja-maar-discussie
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Gespreksvaardigheden: Omgaan met weerstand 2

Hoe kun je weerstand wegnemen?

• LSD

• Schakelen tussen communicatieniveaus

• Gevoelens reflecteren

• Desnoods: confronteren met enerzijds de vraag om hulp en anderzijds het voortdurend 
bezwaar…als een vorm van feedback

• Samen zoeken naar een oplossing om de weerstand weg te nemen
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Gespreksvaardigheden: Schakelen tussen communicatieniveaus

Schakelen is het bewust gebruiken van de verschillende communicatieniveaus tijdens gesprek:

Inhoud

• Waarover gaat het gesprek?

Procedure

• Hoe gaan we het bespreken?

Interactie

• Hoe gaan we met elkaar om?

Emotie

• Welke gevoelens spelen een rol?



8

Pagina 15

Oefening Omgaan met weerstand

Context

• Groepjes van 3 personen

• Rollen: superuser, collega met vraag / probleem, observator
NB Neem nu een andere rol dan je bij de vorige oefeningen had

• Gebruik de tips uit de presentatie

Procedure

• Bereid je kort voor op je rol (ca. 5 minuten)

• Voer een gesprekje (max. 10 minuten) 

• Evalueer het gesprekje (5)

• Plenaire uitwisseling van vragen / problemen
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Vragen?


