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IXELF, jouw geluk dichtbij 

Samenvatting wetenschappelijk eindrapport 
 

Achtergrond 

‘IXELF, jouw geluk dichtbij’ staat voor het centraal stellen van geluk in handelen en beleid binnen het 

sociale domein. Inspiratiebron voor IXELF is de Stichting Verzorgd, die op een vernieuwende manier 

ondersteuning biedt aan kwetsbare mensen. Kwetsbare mensen zijn mensen die op wat voor manier dan 

ook ondersteuning nodig hebben. Vaak gaat het om gezinnen waarbij één of meer gezinsleden leven met 

een beperking. De ondersteuning van Stichting Verzorgd onderscheidt zich door uit te gaan van datgene 

wat kwetsbare mensen nodig hebben om gelukkig te zijn in plaats van het centraal stellen van hun 

problemen. 

De doelstelling van het IXELF-project is de aanpak van Stichting Verzorgd verder door te ontwikkelen en 

deze overdraagbaar te maken. De theorie van menslievende zorg wordt gebruikt als grondslag voor de 

doorontwikkeling. Binnen de theorie van menslievende zorg worden de bekwaamheid van een 

hulpverlener tot het opbouwen van een relatie, en diens houding en persoonlijkheid gezien als 

belangrijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de geboden ondersteuning. In dit 

wetenschappelijk eindrapport wordt verslag gedaan van het onderzoek verbonden aan IXELF en 

uitgevoerd door de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, Tranzo (Tilburg 

University).  

 

Proeftuinen 

Het IXELF competentieprofiel en de IXELF opleiding worden ontwikkeld in drie opeenvolgende 

proeftuinen in respectievelijk Sint-Oedenrode, Helmond-Oost en Tilburg. Deelnemers aan de proeftuinen 

zijn professionals en vrijwilligers uit het sociale domein, zoals ambulante hulpverleners, 

thuiszorgmedewerkers, maatschappelijk werkers, buurtbeheerders van woningcorporaties en 

gezinsbegeleiders. Zij nemen deel aan de opleiding tot IXELF-ondersteuner. De opbrengsten uit de eerste 

IXELF proeftuin in Sint-Oedenrode zijn meegenomen in het vormgeven van de tweede IXELF proeftuin in 

Helmond-Oost. De opbrengsten uit de tweede proeftuin in Helmond-Oost dienden vervolgens als 

aanbevelingen voor het vormgeven van de derde, en tevens laatste, proeftuin(en) in Tilburg. 

 

Thema’s 

In de proeftuinen wordt gewerkt met vier thema’s (perspectief; vraag; kracht; omgeving), die de 

algemene uitgangspunten van IXELF vertegenwoordigen. Deze thema’s hebben tevens een centrale plek 

in de IXELF opleiding. Hieronder worden de thema’s kort toegelicht.  
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Perspectief: Het fundament en ethisch kader van IXELF wordt gevormd door een menslievende 

(beroeps)houding. Een menslievende (beroeps)houding wordt gekenmerkt door medemenselijke 

betrokkenheid en uit zich in de bekwaamheid van de professional tot het opbouwen van een relatie en 

zijn/haar attitude en persoonlijkheid.  

 

Vraag: IXELF wil dagelijks geluk dichterbij brengen. Wat dagelijks geluk is en hoe dit dichterbij te brengen 

verschilt echter per kwetsbare burger (en diens omgeving). Inzicht in de eigen emotionele intelligentie 

stelt deelnemers beter in staat zich af te stemmen op de kwetsbare burger en diens vraag naar dagelijks 

geluk.  

Kracht: Ondersteuning vanuit de IXELF-factor is gericht op het activeren van de kwetsbare burger door 

middel van het aanspreken van diens kracht, kwaliteiten en levenservaring. Vanuit een gelijkwaardige 

relatie stimuleert de IXELF-ondersteuner de autonomie van de kwetsbare burger door hem/haar te 

ondersteunen in het nemen van verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van leiderschap. 

Ondersteuning is gericht op mogelijkheden in plaats van op beperkingen.  

 

Omgeving: Uitgangspunt van IXELF is dat de kwetsbare burger gezien wordt als onderdeel van een eigen 

systeem. Dit systeem speelt een grote rol bij het vergroten van diens dagelijks geluk.  

 

Op basis van de ervaringen in de eerste proeftuin Sint-Oedenrode zijn voor het onderzoek naar het 

effect van de opleidingde vier thema’s vertaald in competenties en concrete indicatoren op het gebied 

van kennis, attitude (houding) en vaardigheden van de professional/vrijwilliger in het sociale domein.  

 

Meten van ontwikkelingen 

Om te onderzoeken of de deelnemers zichzelf tijdens de opleiding in de proeftuin Helmond-Oost en de 

proeftuin(en) Tilburg hebben ontwikkeld, zijn een aantal metingen uitgevoerd op de indicatoren kennis, 

houding en vaardigheden. Concreet betekende dit dat deelnemers aan het begin van de opleiding 

vragenlijsten invulden (d.w.z. een kennistoets; EQ-i over emotionele intelligentie;  SIG-B over de omgang 

met één specifieke cliënt, en BPNSFS over de mate waarin de client wordt ondersteund in het zich 

autonoom, verbonden en competent voelen (alleen in de proeftuin(en) Tilburg). Ook werd bij aanvang 

van de proeftuin Helmond-Oost en de proeftuin(en) Tiburg  een interview afgenomen. Aan het eind van 

de opleiding vulden de deelnemers nogmaals dezelfde vragenlijsten in. Tevens werden zij dan opnieuw 

geïnterviewd. Deelnemers aan de proeftuin Helmond-Oost is tevens gevraagd om video-opnames te 

maen van gesprekken met een kwetsbare burger.  

 

Resultaten 

Aan de IXELF proeftuin Sint-Oedenrode hebben 14 personen deelgenomen, en 10 deelnemers hebben de 

proeftuin Helmond-Oost volledig doorlopen. In Tilburg hebben gelijktijdig 2 proeftuinen gelopen, één 

voor niveau 2 helpende in samenwerking met thuiszorgorganisatie Actief Zorg en één voor niveau 5 in 

samenwerking met de Amarant academie. Tien deelnemers hebben de proeftuin Actief Zorg afgerond en 

uit de proeftuin Amarant Academie konden drie deelnemers geïncludeerd worden in het onderzoek. 

Gezien het geringe aantal geïncludeerde deelnemers aan de proeftuin Amarant Academie kunnen aan 
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een vergelijking van de voor- en nameting geen conclusies worden verbonden met betrekking tot de 

significantie van resultaten. In deze samenvatting zal de proeftuin Amarant Academie dan ook niet 

afzonderlijk worden besproken. De data van de deelnemers aan de Proeftuin Amarant Academie zijn 

echter wel meegenomen in de gecombineerde resultaten van de proeftuin Helmond-Oost en de 

proeftuin(en) Tilburg.   

 

 Kennis 

Kennistoets 

 Proeftuin Helmond-Oost: Gemiddeld gezien is de kennis van de deelnemers (N=9) over het thema 

perspectief (cq menslievendheid) toegenomen.  

 Proeftuin Actief Zorg: de algehele kennis van de deelnemers (N=10) over IXELF is gemiddeld gezien 

toegenomen wat komt door een gemiddelde toename van kennis over de thema’s perspectief (cq 

menslievendheid) en kracht. 

 Gecombineerde resultaten proeftuin Helmond-Oost en proeftuin(en) Tilburg: de algehele kennis 

over IXELF van de deelnemers (N=22) aan de drie proeftuinen is gemiddeld gezien toegenomen. Dit is 

toe te schrijven aan een gemiddelde toename van de kennis over de thema’s perspectief (cq 

menslievendheid), kracht en omgeving. 

 

 Attitude   

Interviews 

 Proeftuin Helmond-Oost: deelnemers (N=10) zijn (het opbouwen van) een relatie met de burger als 

wezenlijk onderdeel van het bieden van ondersteuning zijn gaan zien en geven aan dat de IXELF-

opleiding heeft bijgedragen aan het opbouwen van een relatie met de burger. Ook benoemen 

deelnemers tijdens de nameting meer vaardigheden met betrekking tot het activeren van de burger, 

het minder afhankelijk maken van de burger en het teruggeven van de regie aan de burger.  

 Proeftuin Actief Zorg: deelnemers (N=8) beschrijven op de nameting IXELF als het stimuleren van de 

autonomie van de cliënt, verplaatsen in het perspectief van de cliënt en het stimuleren van 

positiviteit / positief denken. Zij benoemen met name vaardigheden op het gebied van communicatie 

om IXELF in de praktijk te brengen.  

 Proeftuin Amarant Academie: deelnemers (N=3) geven aan dat zij zich door de IXELF opleiding meer 

bewust zijn geworden van het belang van het stimuleren van de eigen kracht van de cliënt. 

 Gecombineerde resultaten proeftuin Helmond-Oost en proeftuin(en) Tilburg: over de drie 

proeftuinen heen heeft het merendeel van de genoemde vaardigheden van de deelnemers (N=21) 

betrekking op communicatieve vaardigheden als (door)vragen en luisteren. Deelnemers aan de 

proeftuin Helmond-Oost benoemen daarnaast houdingsaspecten als je kwetsbaar opstellen en 

oprecht zijn. 

 

Emotionele intelligentie (EQ-i) 

 Proeftuin Helmond-Oost: de deelnemers (N=9)  zijn gemiddeld genomen beter in staat hun innerlijke 

zelf te beoordelen (intrapersoonlijke emotionele intelligentie), kennen een toename van  

interpersoonlijke capaciteiten en vaardigheden (interpersoonlijke emotionele intelligentie), en zijn 

beter in staat om te gaan met eisen uit de omgeving (adaptatie). Ook hebben deelnemers aan het 
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eind van de opleiding gemiddeld een beter zelfbeeld (zelfbeeld), zijn ze gemiddeld meer empatisch 

(empathie) en beter in staat een verband te leggen tussen wat ze subjectief ervaren en wat er 

objectief gebeurt (realiteitstoesting).  

 Proeftuin Actief Zorg: de deelnemers (N=4) zijn gemiddeld genomen beter in staat hun innerlijke zelf 

te beoordelen (intrapersoonlijke emotionele intelligentie), zijn assertiever (assertiviteit) en geven 

meer uiting aan de behoefte hun mogelijkheden te benutten (zelfactualisatie). Daarnaast zijn de 

deelnemers gemiddeld gezien beter in staat impulsen te weerstaan of uit te stellen (impulscontrole) 

en emoties, gedachten en gedrag aan te passen aan veranderende situaties en omstandigheden 

(flexibiliteit). 

 Gecombineerde resultaten proeftuin Helmond-Oost en proeftuin(en) Tilburg: de deelnemers (N=14) 

zijn ten tijde van de nameting gemiddeld genomen beter in staat dan op de voormeting hun innerlijke 

zelf te beoordelen (intrapersoonlijk), kennen een toename van interpersoonlijke capaciteiten en 

vaardigheden (interpersoonlijk), zijn beter in staat om te gaan met eisen uit de omgeving (adaptatie) 

en kennen een verbeterde algemene stemming (algemene stemming) dan tijdens de voormeting. 

Daarnaast hebben de deelnemers gemiddeld genomen een beter zelfbeeld (zelfbeeld), staan zij beter 

in contact met gevoelens en emoties (emotioneel zelfbewustzijn), zijn zij assertiever (assertiviteit), 

beter in staat zelf te denken en te handelen (onafhankelijkheid), geven meer uiting aan de behoefte 

hun mogelijkheden te benutten (zelfactualisatie), zijn empatischer (empathie), beter in staat 

bevredigende persoonlijke relaties aan te gaan (interpersoonlijke relaties), beter in staat de 

overeenkomst tussen het subjectieve en objectieve te beoordelen(realiteitstoetsing), beter in staat 

emoties, gedachten en gedrag aan te passen aan veranderende situaties en omstandigheden 

(flexibiliteit), beter in staat tot het aannemen van een positieve houding (optimisme) en beter in staat 

om veel plezier en genoegen uit het leven te halen (geluk) dan in vergelijking met de voormeting. 

 

Omgang met één specifieke cliënt (SIG-B) 

 Proeftuin Helmond-Oost: gemiddeld genomen geven de deelnemers (N=9) aan het eind van de 

opleiding aan dat ze minder controlerend en sturend, en meer vriendelijk zijn in hun omgang  met de 

client .  

 Proeftuin Actief Zorg: de deelnemers  (N=10) zijn gemiddeld genomen minder controlerend en 

sturend, vertonen minder boosheid en zijn minder afkeurend.   

 Gecombineerde resultaten proeftuin Helmond-Oost en proeftuin(en) Tilburg: de deelnemers  

(N=22) zijn gemiddeld genomen minder controlerend en sturend, en minder afkeurend in de omgang 

met de client.   

 

Ondersteuning in autonomie, verbondenheid en competentie (BPNSFS) 

 Proeftuin Helmond-Oost: nvt 

 Proeftuin Actief Zorg: de deelnemers (N=10) zijn gemiddeld genomen beter in staat de client te 

ondersteunen in het zich autonoom en competent voelen. 
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 Vaardigheden 

Video-opnames 

 Proeftuin Helmond-Oost: Drie deelnemers hebben meerdere video-opnames gemaakt met dezelfde 

kwetsbare burger gedurende de IXELF opleiding. Analyse van deze video-opnames laat zien dat deze 

drie deelnemers niet zijn veranderd in de mate van sensitiviteit waarmee zij ingaan op signalen van 

de kwetsbare burger, de mate waarin zij de kwetsbare burger erkennen en waarderen als individu 

met eigen motieven en perspectieven en de mate waarin zij de cliënt faciliteren in het zo optimaal 

mogelijk uitvoeren van activiteiten. Dit betekent dat het effect van de opleiding op het ontwikkelen 

van vaardigheden van de deelnemers aan de proeftuin Helmond-Oost niet is aangetoond.  

 Proeftuin Actief Zorg: niet van toepassing 

 

Discussie 

Een menslievende beroepshouding draagt bij aan het bieden van goede zorg en ondersteuning. Deze 

theorie dient als uitgangspunt voor het verder professionaliseren van de aanpak van de Stichting 

Verzorgd binnen IXELF, en is in de proeftuin Helmond-Oost en proeftuin(en) Tilburg vertaald in de 

thema’s perspectief, vraag, kracht en omgeving. Deze vier thema’s zijn vervolgens vertaald in 

competenties en concrete indicatoren op het gebied van kennis, houding en vaardigheden. 

De kennis over IXELF van de deelnemers over de drie proeftuinen heen is significant toegenomen. Ook 

op het gebied van houding hebben de deelnemers zich positief ontwikkeld. Uit de interviews blijkt dat de 

deelnemers op de nameting (het opbouwen van) een relatie met de burger als wezenlijk onderdeel van 

het bieden van ondersteuning zijn gaan zien. Ook werden in de nameting houdingsaspecten, 

vaardigheden met betrekking tot het activeren van de burger en vaardigheden op het gebied van non-

verbale communicatie vaker genoemd. De resultaten op de EQ-i tonen aan dat de deelnemers over de 

drie proeftuinen heen op de nameting gemiddeld een hogere score hebben op emotionele intelligentie. 

Hoewel een hogere score op de EQ-i niet per definitie duidt op vooruitgang, is het in het kader van het 

IXELF-onderzoek in lijn met de gedefinieerde indicatoren en duidt dit op een positieve ontwikkeling. 

Resultaten op de SIG-B tonen aan dat de deelnemers over de drie proeftuinen heen na de IXELF 

opleiding minder controlerend en sturend zijn en minder afkeurend zijn in de omgang met de client. 

Bovengenoemde resultaten liggen in elkaars verlengde en sluiten goed aan bij hetgeen de IXELF 

opleiding wil overbrengen. In dit onderzoek is een praktijkinterventie gevolgd en kent daarme een aantal 

beperkingen, zoals de afwezigheid van (een) controlegroep(en). Het is daarom niet mogelijk om 

gevonden ontwikkelingen in kennis, vaardigheden en attitude van de deelnemers aan de proeftuinen 

louter toe te schrijven aan de IXELF opleiding. Hoewel het ontbreken van controlegroep(en) maakt dat er 

geen harde uitspraken kunnen worden gedaan over de effecten van de IXELF opleiding, is de 

ontwikkeling van de deelnemers in kaart gebracht aan de hand van een voor- en nameting design 

waarbij zij zowel voorafgaand op als na afloop van de IXELF opleiding hebben deelgenomen aan het 

onderzoek. Er hebben echter een gering aantal deelnemers geparticipeerd in de proeftuinen, en zijn zij 

actief benaderd om deel te nemen aan de IXELF opleiding en niet ad random geselecteerd. Deze 

beperkingen maken generalisatie van de onderzoeksresultaten niet mogelijk. Na afronding van de 

proeftuin Sint-Oedenrode, de proeftuin Helmond-Oost en de proeftuin(en) Tilburg en bijbehorend 

onderzoek is de zoektocht naar IXELF niet afgerond. Naar wij hopen draagt onderhavig rapport bij aan de 

doorontwikkeling en implementatie van zowel de IXELF opleiding als het IXELF competentieprofiel. 
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IXELF, jouw geluk dichtbij  

Wetenschappelijk eindrapport proeftuin Helmond-Oost 

 

1. IXELF  
 

1.1. Wetenschappelijk onderzoek 

‘IXELF, jouw geluk dichtbij’ staat voor het centraal stellen van geluk in handelen en beleid binnen het 

sociale domein. Inspiratiebron voor IXELF is de Stichting Verzorgd (www.verzorgd.org), die op een 

vernieuwende manier ondersteuning biedt aan kwetsbare mensen. Het gaat hierbij om mensen die op 

enigerlei wijze ondersteuning nodig hebben binnen het sociale domein. Vaak gaat het om gezinnen 

waarbij één of meer gezinsleden moeten leven met een beperking. Die vernieuwende manier 

onderscheidt zich onder meer door de gerichtheid op het dagelijks geluk van hun cliënten; de 

ondersteuning die Stichting Verzorgd biedt gaat uit van datgene wat deze mensen nodig hebben om 

gelukkig te zijn in plaats van het centraal stellen van hun problemen. Uit een analyse van negen cases 

blijkt dat deze manier van ondersteuning een vermindering in zorgvraag realiseert en een toename in 

tevredenheid en geluk (Meerkamp, 2008). Om deze aanpak in het licht van de grootschalige wijzigingen 

in beleid en financiering van zorg verder te professionaliseren kent het Ministerie van VWS subsidie toe 

aan de Stichting Geluk Dichtbij voor een project getiteld IXELF, jouw geluk dichtbij. De doelstelling van 

het IXELF-project is de aanpak van Stichting Verzorgd door te ontwikkelen en deze overdraagbaar te 

maken. Om deze doelstelling te realiseren heeft Stichting Geluk Dichtbij onder andere een 

onderzoekssubsidie toegekend aan de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke 

Beperking, Tranzo (Tilburg University). In dit onderzoek wordt het verder ontwikkelen en overdraagbaar 

maken van de aanpak van Stichting Verzorgd concreet vertaald in de volgende projectonderdelen: 

 

1. Onderzoek naar het effect van de IXELF opleiding. 

2. Het opstellen van een wetenschappelijk onderbouwd IXELF competentieprofiel voor 

professionals en vrijwilligers in het sociaal domein op het gebied van kennis, attitude en 

vaardigheden. 

3. Het opstellen van een blauwdruk voor de IXELF opleiding. 

 

1.2. Menslievende professionalisering 

In het verder professionaliseren van de aanpak van Stichting Verzorgd dient de theorie van 

menslievende zorg als uitgangspunt (Embregts, 2009). Binnen de theorie van menslievende zorg worden 

de bekwaamheid van een hulpverlener tot het opbouwen van een relatie, en diens attitude en 

persoonlijkheid gezien als belangrijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de geboden zorg 

(Hermsen & Embregts, 2013). De relatie tussen cliënt en hulpverlener wordt in toenemende mate 

beschouwd als de basis van waaruit gedrag, emoties en attitudes van cliënten en professionals begrepen 

kunnen worden (e.g. Embregts, 2011; Jahoda & Wanless, 2005; van Oorsouw et al., 2013; Wanless & 

Jahoda, 2002). Een belangrijk deel van de effectiviteit van de hulpverlening wordt bovendien niet zozeer 

bepaald door objectief waarneembare interventies, maar in grote mate door de relatie tussen 

http://www.verzorgd.org/
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hulpverlener en cliënt (Reinders, 2010). Om zorg en ondersteuning te kunnen bieden vanuit 

menslievendheid dienen ondersteuners te beschikken over competenties op het gebied van kennis, 

attitude en vaardigheden. Steeds meer onderzoeksliteratuur laat zien dat niet alleen kennis en 

vaardigheden, maar ook attitude trainbaar en veranderbaar is (Van Oorsouw et al., 2014; Zijlmans et al., 

2011). 

 

1.3. Proeftuinen 

Het IXELF competentieprofiel en de IXELF opleiding worden ontwikkeld in drie opeenvolgende 

proeftuinen in respectievelijk Sint-Oedenrode, Helmond-Oost en Tilburg. Deelnemers aan de proeftuinen 

zijn professionals en vrijwilligers uit het sociale domein, zoals ambulant hulpverleners, 

thuiszorgmedewerkers, maatschappelijk werkers, buurtbeheerders van woningcorporaties en 

gezinsbegeleiders. De opbrengsten uit iedere proeftuin dienen als input voor de volgende proeftuin. Zo 

zijn de opbrengsten uit de eerste IXELF proeftuin in Sint-Oedenrode meegenomen in het vormgeven van 

de tweede IXELF proeftuin in Helmond-Oost, en hebben  de opbrengsten uit deze tweede proeftuin in 

Helmond-Oost als aanbevelingen gediend voor het vormgeven van de derde, en tevens laatste, 

proeftuin(en) in Tilburg. 
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2. Proeftuin Sint-Oedenrode 
De eerste IXELF proeftuin in Sint-Oedenrode heeft plaatsgevonden in de periode juni 2013 tot en met 

mei 2014. Deelnemers aan deze proeftuin namen deel aan een tiendaagse opleiding uitgebreid met drie 

intervisiebijeenkomsten. Daarnaast hebben vier bijeenkomsten voor externen plaatsgevonden, waarvoor 

mensen uit het sociale domein van Sint-Oedenrode werden uitgenodigd die niet deelnamen aan de 

opleiding. De IXELF proeftuin Sint-Oedenrode is afgesloten met een eindcongres voor de deelnemers, 

het projectteam, de bestuursleden van IXELF en externe betrokkenen en/of geïnteresseerden.   

Inhoudelijk is de opleiding in de eerste proeftuin gebaseerd op de onderwerpen geluk en 

empowerment (op basis van de bachelorscriptie Verzorgd Empowered (Aveskamp, 2008). Vanuit de 

Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (Tranzo, Tilburg University) is 

wetenschappelijk onderbouwde kennis rondom het thema menslievende professionalisering in de IXELF-

opleiding in proeftuin Sint-Oedenrode ingebracht.  

 

2.1. Deelnemers proeftuin Sint-Oedenrode 

Aan de IXELF proeftuin in Sint-Oedenroede hebben 14 personen deelgenomen. Bij deze personen zijn op 

niet-systematische wijze achtergrondgegevens verzameld; bij aanvang van de opleiding werd hen 

gevraagd een “vingerafdruk” in te vullen. Deze “vingerafdruk” diende als profiel met persoonlijke 

informatie. Deelnemers waren echter vrij in de informatie die ze wilden invullen. Op basis van de 

verzamelde informatie was de gemiddelde leeftijd van de deelnemers 45 jaar (op basis van 5 

deelnemers); hebben 6 deelnemers een opleiding op HBO-niveau gevolg, 3 deelnemers een opleiding op 

MBO-niveau en 3 deelnemers een opleiding verpleegkunde (B/Z). De deelnemers waren werkzaam 

binnen de gemeente/Wmo (2 deelnemers), gehandicaptenzorg (1 deelnemer), thuiszorg (2 deelnemers), 

maatschappelijk werk (1 deelnemer), ouderenwerk (2 deelnemers), zorgboerderij (1 deelnemer), 

gezinsondersteuning (1 deelnemer), zorg voor mensen met autisme (1 deelnemer) en welzijnswerk (1 

deelnemer).    

 

2.2. Aanbevelingen proeftuin Sint-Oedenrode voor proeftuin Helmond-Oost 

De eerste proeftuin in Sint-Oedenrode heeft geresulteerd in twee belangrijke opbrengsten voor de 

inhoudelijke vormgeving van de tweede proeftuin in Helmond-Oost en het in kaart brengen van de 

ontwikkeling van de deelnemers aan deze proeftuin. Op basis van de opgedane ervaring op het gebied 

van het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen en verzorgen van  

trainingen voor professionals in de zorg heeft de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke 

Beperking deze opbrengsten in samenspraak met projectmanager S. Franken vertaald in een (voorlopige) 

blauwdruk voor de IXELF-opleiding, waarbij naast menslievende professionalisering ook aandacht is voor 

de invloed van de emotionele intelligentie van de ondersteuner, sociale netwerken van de burger en 

diens ervaringsdeskundigheid:  

 

1. Thema’s Perspectief, Vraag, Kracht en Omgeving staan centraal  

In de proeftuin Helmond-Oost is voortgebouwd op de thema’s perspectief, vraag, kracht en 

omgeving, waarbij deze een centrale plek in het vormgeven van de opleiding hebben gekregen. Zo 

staan de bijeenkomsten in het teken van steeds één thema; perspectief (1 bijeenkomst), vraag (2 
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bijeenkomsten), kracht (2 bijeenkomsten) of omgeving (2 bijeenkomsten). Tijdens iedere 

bijeenkomst wordt één van deze thema’s besproken aan de hand van informatieoverdracht door een 

docent van de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (Tranzo, Tilburg 

University), activerende werkvormen en huiswerkopdrachten. 

 

2. Vertaling thema’s in competenties en indicatoren 

Daarnaast zijn op basis van de proeftuin Sint-Oedenrode de omschrijvingen van ieder thema 

aangepast. Deze omschrijvingen zijn vervolgens per thema vertaald in competenties en concrete 

indicatoren op het gebied van kennis, attitude en vaardigheden. In het hiernavolgende deel worden 

de thema’s aldus beschreven (omschrijving thema, competentie en indicatoren): 

 

 Thema Perspectief1 

 

Omschrijving: 

Het fundament en ethisch kader van de IXELF-factor wordt gevormd door een menslievende 

(beroeps)houding. Een menslievende (beroeps)houding wordt gekenmerkt door medemenselijke 

betrokkenheid en uit zich in 1) de bekwaamheid van de professional tot het opbouwen van een 

relatie en 2) zijn/haar attitude en persoonlijkheid. Een menslievende (beroeps)houding is 

onmiskenbaar van invloed op de kwaliteit van de geboden ondersteuning en kan op verschillende 

niveaus worden nagestreefd, zoals in relatie met cliënten (en diens ouders/verwanten), in teams en 

in organisaties. 

 

Competentie: 

De deelnemer is op verschillende niveaus in staat tot het opbouwen van een relatie op basis van 

medemenselijke betrokkenheid en is in staat een aantal aan de eigen attitude en persoonlijkheid 

verbonden vermogens zodanig in te zetten dat het fundament en ethisch kader van zijn/haar 

handelen wordt gevormd door een menslievende beroepshouding.   

 

Indicatoren: 

1. De deelnemer kan uitleggen wat een menslievende houding is en waarom dit het  

 uitgangspunt is van IXELF (kennis). 

2. De deelnemer kan benoemen op welke wijze zijn/haar attitude van invloed is op de kwaliteit  

  van de door hem/haar geboden zorg (attitude). 

3. De deelnemer beschikt over handvatten om menslievende zorg in zijn/haar eigen  

werkomgeving (verder) vorm te geven (vaardigheden). 

 

 Thema Vraag 

 

                                                           
1 Het thema perspectief beschrijft de theorie van menslievende zorg (Embregts, 2009). Om duidelijk te maken dat 
dit thema betrekking heeft op het perspectief van waaruit ondersteuning wordt geboden is in het kader van de 
IXELF-opleiding gekozen voor deze benaming.  
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Omschrijving: 

IXELF wil dagelijks geluk dichterbij brengen. Wat dagelijks geluk is en hoe dit dichterbij te brengen 

verschilt echter per kwetsbare burger (en diens omgeving). Inzicht in de eigen emotionele 

intelligentie stelt deelnemers beter in staat zich af te stemmen op de kwetsbare burger en diens 

vraag naar dagelijks geluk. Emotionele intelligentie bestaat uit individuele emotionele, persoonlijke 

en sociale vaardigheden en capaciteiten. Deze vaardigheden en capaciteiten zijn van invloed op de 

ondersteuning en de relatie met kwetsbare burgers.  

 

Competentie: 

De deelnemer heeft inzicht in zijn/haar emotionele intelligentie en de wijze waarop dit hem/haar in 

staat stelt zich af te stemmen op de kwetsbare burger. 

 

Indicatoren: 

1. De deelnemer kan a) de rol van emotionele intelligentie in het werken met kwetsbare  

 burgers en b) de relatie tussen emotionele intelligentie en de IXELF-factor(en) beschrijven  

 (kennis). 

2. De deelnemer heeft inzicht in de wijze waarop zijn/haar vaardigheden en capaciteiten de  

 begeleiding en relatie met de kwetsbare burger beïnvloeden (attitude). 

3. De deelnemer beschikt over handvatten om vanuit zijn/haar emotionele intelligentie af te  

 stemmen op de kwetsbare burger (vaardigheden). 
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 Thema Kracht 

 

Omschrijving: 

Ondersteuning vanuit de IXELF-factor is gericht op het activeren van de kwetsbare burger door 

middel van het aanspreken van diens kracht, kwaliteiten en levenservaring. Vanuit een 

gelijkwaardige relatie stimuleert de IXELF-coach de autonomie van de kwetsbare burger door 

hem/haar te ondersteunen in het nemen van verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van 

leiderschap. Ondersteuning is gericht op mogelijkheden in plaats van op beperkingen. Kennis, 

creativiteit en flexibiliteit van de deelnemer zijn voorwaarden voor het kunnen bieden van 

activerende ondersteuning. Binnen het thema kracht wordt tevens aandacht besteed aan de eigen 

kracht en ervaringsdeskundigheid van de deelnemers.  

 

Competentie: 

De deelnemer is in staat tot activerende ondersteuning van de kwetsbare burger gericht op het 

stimuleren van diens autonomie en leiderschap. 

 

Indicatoren: 

1) De deelnemer kan het verschil tussen het activerend ondersteunen van en zorgen voor de  

 kwetsbare burger beschrijven (kennis). 

2) De deelnemer heeft inzicht in de rol die eigen kracht en ervaringsdeskundigheid kunnen  

 spelen in (a) het opbouwen van een goede werkrelatie met de kwetsbare burger en (b) het  

helpen van de kwetsbare burger om met zijn eigen kwetsbaarheid om te gaan (attitude). 

3) De deelnemer beschikt over een aantal oplossingsgerichte technieken/vragen om de kracht,  

 kwaliteiten en levenservaring van de kwetsbare burger in kaart te brengen en deze effectief  

 te gebruiken in diens ondersteuning (vaardigheden).  

 

 Thema Omgeving 

 

Omschrijving 

Uitgangspunt van IXELF is dat de kwetsbare burger gezien wordt als onderdeel van een eigen 

systeem. Dit systeem speelt een grote rol bij het vergroten van diens dagelijks geluk. Het benutten 

van het (in)formele sociale netwerk van de kwetsbare burger is van belang bij het voorkomen van 

sociaal isolement en het verminderen van afhankelijkheid van het professionele circuit. 

 

Competentie 

De deelnemer heeft inzicht in het belang van het sociale netwerk van de kwetsbare burger en is in 

staat de kwetsbare burger te ondersteunen in het benutten, versterken en uitbreiden van diens 

sociale netwerk. 
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Indicatoren 

1. De deelnemer is op de hoogte van manieren om netwerken in kaart te brengen en te  

 analyseren en van interventies om sociale netwerken te versterken en uit te breiden (kennis). 

2. De deelnemer heeft inzicht in het belang van het sociale netwerk voor kwetsbare burgers en  

 zijn/haar rol mbt het benutten, versterken en uitbreiden van dit sociale netwerk (attitude). 

3. De deelnemer is in staat het (in)formele netwerk van de kwetsbare burger in kaart te  

 brengen en te analyseren (vaardigheden). 
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3. Proeftuin Helmond-Oost 
De bijeenkomsten van de IXELF opleiding in de proeftuin in Helmond-Oost vonden plaats in de periode 

tussen 18 september 2014 en 23 april 2015. Deze tweede IXELF proeftuin bestond oorspronkelijk, naast  

een introductiebijeenkomst en een afsluitend eindcongres, uit zeven bijeenkomsten. Tijdens de 

opleiding is dit aantal echter uitgebreid naar acht bijeenkomsten. Na afloop van de 

introductiebijeenkomst en twee reguliere bijeenkomsten hebben externe bijeenkomsten 

plaatsgevonden voor betrokken en/of geïnteresseerde personen uit het sociale domein in Helmond die 

niet deelnamen aan de proeftuin. Zoals in hoofdstuk 2.2. beschreven stond één van de thema’s 

perspectief, vraag, kracht of omgeving centraal in ieder van de bijeenkomsten in de proeftuin Helmond-

Oost.  

 

3.1. Deelnemers proeftuin Helmond-Oost 

De deelnemers aan de proeftuin in Helmond-Oost stroomden geleidelijk in; aan de 

introductiebijeenkomst namen 6 personen deel, aan de eerste bijeenkomst 12 personen en aan de 

tweede bijeenkomst het totale aantal van 13 personen. Vanwege persoonlijke redenen heeft één 

deelnemer de opleiding voortijdig moeten verlaten, en heeft een andere deelnemer een beperkt aantal 

bijeenkomsten kunnen bijwonen. Een derde deelnemer heeft slechts twee bijeenkomsten bijgewoond. 

Om antwoord te kunnen geven op de vraag in hoeverre de opleiding heeft bijgedragen aan de 

ontwikkeling van de deelnemers worden daarom in onderhavig onderzoeksrapport alleen de gegevens 

gepresenteerd van de 10 deelnemers die de opleiding hebben afgerond. Drie mannelijke en zeven 

vrouwelijke deelnemers hebben aan de gehele IXELF opleiding in Helmond-Oost deelgenomen, met een 

gemiddelde leeftijd van 48 jaar (range 36 - 62 jaar). Voor 1 deelnemer is mavo de hoogst genoten 

opleiding, voor 2 deelnemers is dit MBO, voor 6 deelnemers HBO en 1 deelnemer heeft een opleiding op 

WO-niveau. De deelnemers hebben gemiddeld 12 jaar werkervaring in de zorg en/of ondersteuning van 

kwetsbare burgers (range 3-23 jaar, 1 missing) en gemiddeld 8 jaar ervaring in hun huidige functie (range 

2-15 jaar). De deelnemers beschrijven hun functie als volgt; maatschappelijk werk, sociaal raadswerk, 

generalist (2 deelnemers), consulent, coördinator buurtbemiddeling, buurtbeheerder, senior ambulant 

hulpverlener, gezinsbegeleider en adviseur klant en wijk bij een woningcorporatie.  
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3.2. Meetinstrumenten 

Met de vertaling van de vier inhoudelijke thema’s in competenties en indicatoren kan de  

ontwikkeling van de deelnemers op iedere indicator worden gemeten.  

 

 Meten van ontwikkeling op kennis-indicatoren 

 

 Kennistoets 

Voor ieder van de vier behandelde thema’s worden de indicatoren op het gebied van kennis in 

kaart gebracht aan de hand van een kennistoets. Deze toets bevat 20 kennisvragen over deze vier 

thema’s die aan bod komen in de IXELF opleiding, opgesteld door de docenten betrokken bij de 

opleiding. Ieder thema vormt hiermee een schaal van de kennistoets, te weten perspectief, vraag, 

kracht en omgeving (zie bijlage 1.1. voor de kennistoets).  

 

De kennistoets wordt afgenomen in een voor- en nameting design (zie 3.3. Procedure voor een 

beschrijving van de meetmomenten in de proeftuin Helmond-Oost).  

 

 Meten van ontwikkeling op attitude-indicatoren 

 

 Interview 

 De attitude van de deelnemers op het gebied van het thema Perspectief wordt in kaart gebracht 

aan de hand van een kwalitatief interview (zie bijlage 1.2. voor de interviewguide). Dit interview 

bestaat uit twee delen: 

 

1. Zes vragen naar de ideeën van de deelnemers over IXELF-competenties, verwachtingen van  

 de IXELF-opleiding en persoonlijke ontwikkelpunten 

2.  Twaalf vragen naar elementen van goede zorg op basis van ‘photo elicitation’ (Harper,  

 2002), een methode van data-verzameling waarbij foto’s of plaatjes worden gebruikt als  

middel bij het stellen van interviewvragen. Gebaseerd op eerder onderzoek uitgevoerd door 

Embregts & Hermsen (2015, submitted) zijn voor het interview 3 plaatjes gebruikt die 

belangrijke kenmerken van menslievende zorg representeren, te weten dialoog, bewustzijn 

van een machtsverhouding tussen professional en cliënt en empathie. Het plaatje dat het 

kenmerk dialoog weergeeft beeldt twee personen uit met tussen hen in een tekstballon. Op 

het plaatje met betrekking tot het kenmerk bewustzijn van machtsverhouding staat een 

marionet afgebeeld die met touwtjes wordt vastgehouden door twee handen. Het plaatje dat 

het kenmerk empathie weergeeft laat twee lotgenoten zien vergezeld door de woorden “I 

know exactly how you feel.” (Ik weet precies hoe je je voelt). 
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 EQ-i 

De attitude van de deelnemers op het gebied van het thema Vraag wordt gemeten aan de hand van 

de EQ-i (Bar-On et al.,2000). Deze vragenlijst bevat 133 items naar emotionele intelligentie van 

respondenten. De vragenlijst bestaat uit vijf hoofdschalen (intrapersoonlijk, interpersoonlijk, 

stressmanagement, adaptatie en algemene stemming) die ieder weer zijn onderverdeeld in 

subschalen. De schaal intrapersoonlijke EQ-i richt zich op de beoordeling van het innerlijke zelf en 

bestaat uit de subschalen zelfbeeld, emotioneel zelfbewustzijn, assertiviteit, onafhankelijkheid en 

zelfactualisatie. De schaal interpersoonlijke EQ-i beschrijft interpersoonlijke capaciteiten en 

eigenschappen en omvat de subschalen empathie, sociale verantwoordelijkheid en 

interpersoonlijke relaties. De schaal stressmanagement wordt gevormd door de subschalen 

stresstolerantie en impulscontrole. De schaal adaptatie beschrijft hoe succesvol iemand is bij het 

omgaan met eisen uit de omgeving en bestaat uit de subschalen realiteitstoetsing, flexibiliteit en 

probleemoplossen. De laatste schaal algemene stemming meet iemands algemene gevoel van 

tevredenheid en de totale kijk op het leven en omvat de subschalen geluk en optimisme. De 133 

items worden beantwoordt op en vijf-punts Likert schaal lopend van (1) heel zelden of niet op mij 

van toepassing tot (5) heel vaak of altijd op mij van toepassing. Scores kunnen zowel berekend 

worden per hoofd- als per subschaal en vormen samen een totaalscore.  (zie bijlage 1.3. voor de 

items per subschaal van de EQ-i). 

 

 SIG-B 

De attitude van de deelnemers op het gebied van het thema Kracht wordt gemeten aan de hand 

van de SIG-B (Willems, Embregts, Stams, & Moonen, 2010). Deze vragenlijst bevat 30 items naar de 

omgang met een specifieke cliënt. De vragenlijst bestaat uit vier schalen die interpersoonlijk gedrag 

meten (assertieve controle, vijandig, vriendelijk, steunzoekend) en drie schalen die intrapersoonlijk 

gedrag meten (proactief denken, zelfreflectie en kritische expressed emotion). De schaal assertieve 

controle heeft betrekking op de mate waarin begeleiders controlerend en sturend zijn in hun 

bejegening. De schaal vijandig bevat items met betrekking tot het uiten van boosheid en mopperen 

op de cliënt. De schaal vriendelijk beschrijft de mate waarin de begeleider vriendelijk is in zijn 

bejegening, en de schaal steunzoekend richt zich op de mate waarin de begeleider steun nodig 

heeft van de cliënt. De intrapersoonlijke schalen hebben betrekking op het nadenken over het hoe, 

wat en waarom van het handelen (proactief denken), het overdenken van het eigen handelen 

(zelfreflectie) en cynisme en onredelijkheid (kritische expressed emotion). De 30 items worden 

beantwoordt op een vijf-punts Likert schaal lopend van (1) helemaal niet van toepassing op mij tot 

(5) helemaal van toepassing op mij. Voor gebruik in de proeftuin Helmond-Oost is de oorspronkelijk 

gehanteerde term cliënt vervangen door kwetsbare burger (zie bijlage 1.4. voor de (aangepaste) 

SIG-B).  

 

De vragenlijsten worden afgenomen in een voor- en nameting design (zie 3.3. Procedure voor een 

beschrijving van de meetmomenten in de proeftuin Helmond-Oost).  
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 Meten van ontwikkeling op vaardigheden-indicatoren 

 

 Video-analyse 

Vaardigheden van deelnemers op het gebied van professionele omgang met kwetsbare 

burgers worden in kaart gebracht door hen te vragen video-opnames te maken van  

gesprekken met een kwetsbare burger (zie bijlage 1.5. voor de opdracht(en) voor het maken van de 

video-opnames). Deze video-opnames worden vervolgens beoordeeld aan de hand van de 

beoordelingsschalen kwaliteit van interactie (Zijlmans, Embregts, Gerits, Bosman, & Derksen, 2014), 

gebaseerd op de zelf-determinatie theorie (Ryan & Deci, 2002). Volgens deze theorie is het welzijn 

van een individu afhankelijk van de mate van ervaren verbondenheid, autonomie en competentie. 

De video-opnames worden geanalyseerd aan de hand van drie beoordelingsschalen die het gedrag 

van de ondersteuner in kaart brengen (ondersteuning van verbondenheid, ondersteuning van 

autonomie en ondersteuning van competentie) en drie beoordelingsschalen om het gedrag van de 

kwetsbare burger te beoordelen (negativiteit, angst & somberheid, en positief affect). De 

beoordelingsschalen met betrekking tot het gedrag van de ondersteuner beschrijven de mate van 

sensitiviteit waarmee een ondersteuner ingaat op signalen van de cliënt (verbondenheid), de mate 

waarin een ondersteuner de cliënt erkent en waardeert als individu met eigen motieven en 

perspectieven (autonomie) en de mate waarin een ondersteuner de cliënt faciliteert in het zo 

optimaal mogelijk uitvoeren van activiteiten, zodat een maximaal gevoel van competentie ontstaat 

bij de cliënt (competentie). De beoordelingsschalen voor het gedrag van de cliënt beschrijven de 

mate waarin de cliënt tekenen van boosheid, afkeer, prikkelbaarheid of vijandig gedrag vertoont 

(negativiteit); de mate waarin de cliënt tekenen van somberheid, verdriet, angst, onzekerheid, 

nervositeit of schaamte laat zien (angst & somberheid), en de mate waarin de cliënt tekenen van 

positief affect vertoont zoals plezier, grapjes maken, enthousiasme, interesse en trotsheid (Zijlmans 

et al., 2014). Alle zes beoordelingsschalen worden beantwoord op een zeven-punts Likert schaal 

lopend van (1) zeer laag tot (7) zeer hoog.  

 

De video-opnames kennen een voor- en nameting design met drie tussenmetingen (zie 3.3. 

Procedure voor een beschrijving van de meetmomenten in de proeftuin Helmond-Oost).   
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De meetinstrumenten die gebruikt worden zijn gekoppeld aan specifieke thema’s van de IXELF opleiding 

(zie tabel 1). Op deze manier bieden de verzamelde data zowel antwoord op de vraag of de deelnemers 

een ontwikkeling hebben doorgemaakt op het gebied van kennis, attitude en vaardigheden als op de 

vraag welke opleidingsonderdelen daar aan hebben bijgedragen. 

 

Tabel 1. Matrix meetinstrumenten per thema 

 KENNIS ATTITUDE VAARDIGHEDEN 

PERSPECTIEF 
 
 

Kennistoets  Interview Beoordeling video-
opname ahv 
beoordelingsschalen 
zelfdeterminatie-theorie 
(Zijlmans et al, 2014)  

 
Meetmomenten 
 
 

Voor-, nameting Voor-, nameting Vergelijking (max) 5 
video-opnames  

 
VRAAG 
 

Kennistoets  EQ-i  Beoordeling video-
opname ahv 
beoordelingsschalen 
zelfdeterminatie-theorie 
(Zijlmans et al, 2014) 

 
Meetmomenten 
 
 

Voor-, nameting Voor-, nameting  Vergelijking (max) 5 
video-opnames  

 
KRACHT 
 

Kennistoets  
 
 
 

SIG-B  Beoordeling video-
opname ahv 
beoordelingsschalen 
zelfdeterminatie-theorie 
(Zijlmans et al, 2014) 

 
Meetmomenten 
 
 
OMGEVING 
 
Meetmomenten 

Voor-, nameting 
 
 
Kennistoets  
 
Voor-, nameting 

Voor-, nameting 
 
 
- 
 
- 

Vergelijking (max) 5 
video-opnames 
 
- 
 
- 
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3.3. Procedure 

Tijdens de introductiebijeenkomst werden de aanwezige zes deelnemers door één van de betrokken 

onderzoekers geïnformeerd over het onderzoek verbonden aan de IXELF opleiding en werd hen gevraagd 

het toestemmingsformulier te tekenen (zie bijlage 2.1. voor de informatiebrief en het 

toestemmingsformulier voor de deelnemers). Alle deelnemers hebben ter plekke toestemming gegeven 

voor deelname, waarna zij de kennistoets en SIG-B hebben ingevuld. Tussen de introductiebijeenkomst 

en de eerste bijeenkomst hebben zich nog zes deelnemers aangemeld voor de IXELF opleiding, zij 

hebben de kennistoets en SIG-B tijdens de eerste reguliere bijeenkomst ingevuld. Tijdens de tweede 

bijeenkomst stroomde er nog één deelnemer in, deze deelnemer heeft de kennistoets en SIG-B tijdens 

deze tweede bijeenkomst ingevuld. In de periode tussen de introductiebijeenkomst en de eerste 

bijeenkomst is per e-mail een uitnodiging naar de, toen bekende, deelnemers verstuurd voor het online 

invullen van de EQ-i. De overige deelnemers hebben deze uitnodiging ontvangen in de periode tussen de 

eerste en de derde bijeenkomst. Tot slot is bij acht deelnemers een interview afgenomen in de periode 

tussen de introductiebijeenkomst en de eerste reguliere bijeenkomst. Bij de overige vijf deelnemers is 

het interview afgenomen in de periode tussen de eerste en de tweede bijeenkomst. Alle interviews 

werden afgenomen op een locatie naar keuze van de deelnemers, thuis of op hun werk.  

Deelnemers werd daarnaast gevraagd video-opnames te maken van gesprekken met een 

kwetsbare burger (zie bijlage 1.5.). Deelnemers kregen zowel mondeling als schriftelijk instructie van één 

van de betrokken onderzoekers dat deze kwetsbare burger om toestemming gevraagd moest worden 

vóór het maken van de video-opname, en dat deze kwetsbare burger bij gegeven toestemming een 

toestemmingsformulier moest ondertekenen (zie bijlage 2.2.). Om de ontwikkeling van deelnemers op 

het gebied van vaardigheden te meten, werd hen gevraagd video-opnames te maken in de periode 

tussen a) de introductiebijeenkomst en de eerste bijeenkomst; b) de tweede en de derde bijeenkomst; c) 

de derde en de vierde bijeenkomst, d) de vierde en de vijfde bijeenkomst en e) de laatste bijeenkomst en 

het eindcongres. Om deelnemers in staat te stellen tot het maken van video-opnames werden zij door 

één van de betrokken onderzoekers voorzien van een camera en statief. 

Om het effect van de IXELF opleiding op de ontwikkeling van de deelnemers op voornoemde 

indicatoren te meten heeft de nameting plaatsgevonden direct voor of tijdens de laatste bijeenkomst 

van de IXELF opleiding en in de periode direct na afloop hiervan. Vóór de laatste bijeenkomst ontvingen 

de deelnemers nogmaals per e-mail een uitnodiging voor het online invullen van de EQ-i. Tijdens de 

laatste bijeenkomst vulden zij de kennistoets en SIG-B voor de tweede keer in. De interviews zijn 

afgenomen in de periode na de laatste bijeenkomst. Zie bijlage 3 voor een overzicht van de 

bijeenkomsten van de IXELF opleiding en meetmomenten behorende bij de proeftuin Helmond-Oost.   

 

3.4. Analyse 

De analyses zijn op groepsniveau uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van zowel beschrijvende als 

toetsende statistiek.  

 

Kennistoets, EQ-i en SIG-B 

Voor de kennistoets, EQ-i en SIG-B zijn de gemiddelden op de totaal- en (gemiddelde) schaalscores op de 

voor- en nameting vergeleken met behulp van gepaarde t-toetsen.  
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Interviews 

De informatie uit de semi-gestructureerde interviews is op exploratieve en inductieve wijze 

geanalyseerd. Allereerst zijn de interviews verbatim getranscribeerd. Deze tekst is vervolgens per vraag 

geanalyseerd, waarbij de structuur en vragen van de interviewguide is aangehouden. Per vraag zijn 

betekenisvolle fragmenten gemarkeerd en genoteerd in een overzicht met daarin tevens de betreffende 

vraag, deelnemer en meting (voor- of nameting). Nadat het overzicht compleet was, zijn alle fragmenten 

nogmaals doorgenomen en is aan ieder fragment één of meerdere begrippen gehecht. Deze begrippen 

zijn in de vorm van codes weergegeven.  

 

Video-opnames 

Voor de analyse van de video-opnames hebben we ons, volgens de richtlijnen van de psychologisch-

ethische toetsingscommissie, beperkt tot die video-opnames waarvan we een ondertekend 

toestemmingsformulier van de opgenomen kwetsbare burger retour hadden gekregen. Deze video-

opnames zijn geanalyseerd aan de hand van de beoordelingsschalen kwaliteit van interactie (Zijlmans et 

al., 2014). Per meting zijn de gemiddelde scores op de verschillende beoordelingsschalen berekend en op 

beschrijvende wijze in kaart gebracht 

 

3.5. Resultaten 

 

3.5.1. Ontwikkeling op kennis-indicatoren 

 

 Kennistoets 

De kennistoets is door 9 deelnemers zowel op de voor- als op de nameting ingevuld. Op groepsniveau 

blijkt uit een vergelijking tussen de gemiddelde scores op de voor- en nameting op de verschillende 

schalen van de kennistoets een significante toename op de schaal perspectief. Dit houdt in dat de kennis 

van de deelnemers over het thema perspectief (cq menslievendheid) gemiddeld gezien is toegenomen 

(zie tabel 2).  

 

Tabel 2 Gemiddelde scores op de voor- en nameting per schaal van de kennistoets op groepsniveau (N = 9) 

 Voormeting Nameting 

 M  SD  M  SD  t df p 

Perspectief 2.1 0.7 2.8 1.2 -2.726 8 0.026** 

Vraag 

Kracht 

2.7 

2.9 

0.9 

1.5 

2.7 

3.2 

0.9 

0.8 

0.000 

-0.535 

8 

8 

1.000 

0.608 

Omgeving 1.6 1.4 1.7 1.3 -0.500 8 0.631 

Totaal 9.2 3.5 10.4 2.2 -1.322 8 0.223 

Noot. Totaalscore 0-20; Schaalscore 0-5 

Noot. * α = 0.10, ** α = 0.05, *** α = 0.01, **** α = 0.001 
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3.5.2. Ontwikkeling op attitude-indicatoren 

 

 Interview 

Deel 1 – IXELF-factor en Ixelf-opleiding 

Bij tien deelnemers is zowel op de voormeting als op de nameting een interview afgenomen. In het 

eerste deel van het interview werd de deelnemers gevraagd naar wat zij verstaan onder de IXELF-factor, 

over welke kenmerken een IXELF-coach zou moeten beschikken en naar hun verwachtingen over de 

IXELF-opleiding. Op de voormeting geven de deelnemers op de vraag wat de IXELF-factor is met name 

antwoorden die betrekking hebben op henzelf als ondersteuner (zoals jezelf zijn, open zijn en respect 

tonen) en/of op de kwetsbare burger (zoals geluk van de burger centraal, en uitgaan van de eigen kracht 

van de burger). Op de nameting geven de deelnemers deels dezelfde antwoorden, maar zij omschrijven 

de IXELF-factor nu tevens in termen van de relatie tussen henzelf als ondersteuner en de kwetsbare 

burger (zoals gelijkwaardigheid, een menslievende houding, mens tot mens, relatie met de burger en 

zorgen voor elkaar). Zo omschrijft een deelnemer op de voormeting de IXELF-factor als volgt: “Respect, 

luisteren, echt de basale normen en waarden laten zien.” Op de nameting wordt de IXELF-factor  door 

een deelnemer omschreven als: “Meer vanuit een basisgesprek op gelijk niveau. (…) Niet zelf met een 

oplossing komen maar nu eerst eens met elkaar in gesprek gaan over hoe ze er zelf over denken en wat 

ze zelf in oplossingen zien en kunnen bedenken. En daar af en toe een klein beetje in bij sturen als je denkt 

van ze komen er niet helemaal uit.” 

De kenmerken waar een IXELF-coach volgens de deelnemers over zou moeten beschikken zijn 

redelijk vergelijkbaar tussen de voor- en de nameting. Zo worden op beide metingen de volgende 

kenmerken genoemd: aan kunnen sluiten bij de burger, empatisch vermogen, onbevooroordeeldheid, 

gelijkwaardigheid, luisteren, de ander als mens zien, niet met oplossingen komen en zelfreflectie.  

De verwachtingen die de deelnemers op de voormeting van de IXELF-opleiding hebben zijn 

onder te verdelen in een aantal categorieën. Zo verwachten zij dat de IXELF-opleiding bij zal dragen aan 

hun eigen ontwikkeling (kwetsbaarder opstellen, persoonlijke groei en zelfreflectie); aan persoonlijke 

betekenisgeving (als mens verschil maken en leren hoe iets te betekenen); aan het ontwikkelen van een 

nieuwe werkwijze (een stappenplan maken, open in gesprek leren gaan en leren goed te 

communiceren); en aan hun netwerk in Helmond-Oost (netwerken, weten wanneer je wie kan 

inschakelen en samenwerking met andere disciplines).  

Op de voormeting beschrijft een deelnemer dit als volgt: “Wat mij het meest aansprak was het stuk om 

het gezamenlijk met andere disciplines te doen, met andere hulpverleningsinstanties bezig te zijn binnen 

deze wijk.” Op de nameting is de deelnemers gevraagd wat de IXELF-opleiding hen heeft opgeleverd. De 

antwoorden van de deelnemers kunnen deels in dezelfde categorieën worden ingedeeld als op de 

voormeting. Zo geven de deelnemers aan dat de IXELF-opleiding heeft bijgedragen aan hun eigen 

ontwikkeling (authentieker geworden, bewustwording, zelfreflectie, mentaal sterker geworden); aan het 

ontwikkelen van een nieuwe werkwijze (leren tijd te nemen, niet met oplossingen komen, regie bij de 

burger leggen, ruimte geven aan de burger, meer mogelijkheden zien); en aan de ontwikkeling van hun 

netwerk in Helmond-Oost (netwerken, weten wanneer je wie kan inschakelen). Daarnaast geven de 

deelnemers aan dat de IXELF-opleiding heeft bijgedragen aan het opbouwen van een relatie met de 

burger: meer open staan voor de mens, het menselijk contact staat centraal, nieuwsgierigheid naar de 
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ander, meer begrip tonen en luisteren. Zo zegt een deelnemer: “(…) goed kunnen luisteren, goed kunnen 

aansluiten bij de cliënt. Je moet contact kunnen maken, echt contact. Aansluiten daar waar de cliënt is.” 

Op de nameting is deelnemers gevraagd de IXELF-opleiding te evalueren en aan te geven wat zij 

als positief en/of negatief hebben ervaren. Deelnemers geven aan het als positief te hebben ervaren om 

bevestigd te worden in hun werkwijze, zich bewust te worden van hun werkwijze en/of een andere 

werkwijze te hebben geleerd. Zo zegt een deelnemer: “Ik ben door de cursus opnieuw bewust geworden 

van een aantal dingen die ik onbewust eigenlijk wel in me had en deed. Bijvoorbeeld vragen naar wat de 

cliënt zelf vindt en wil.” Ook meer zelfinzicht, het opdoen van nieuwe kennis, de docenten, het contact 

met andere organisaties en het samen in een groep bezig zijn met een gezamenlijk doel als positief 

geëvalueerd. Een deelnemer benoemt dit als volgt: “Daarbij hadden we ook de groep waarin we zaten, 

daarvan had ik de indruk dat iedereen er voor open stond om op zoek te gaan naar die IXELF-factor.” 

Deelnemers geven echter aan de IXELF-opleiding te theoretisch te vinden, zij missen concrete 

handvatten en hadden graag meer willen werken aan de hand van casussen. Volgens een van de 

deelnemers: “Ik zou het veel praktischer aanpakken, dus veel meer intervisie-achtig. Op casusniveau. Ik 

vond het op zich wel goed om al die theorieën te weten, maar wat kun je daar dan mee?” Daarnaast 

noemen deelnemers de organisatie rondom de video-feedback en het tijdgebrek tijdens de 

bijeenkomsten als negatieve punten. 

 

Deel 2 – Dialoog, bewustzijn van machtsverhouding en empathie 

 Dialoog 

Het plaatje wat het kenmerk dialoog weergeeft, roept zowel op de voor- als de nameting vergelijkbare 

gedachtes op. Zo noemen de deelnemers op beide meetmomenten de termen dialoog, 

gelijkwaardigheid, open gesprek, professional en burger, samen in gesprek en vrolijk. Op de voormeting 

beschrijft een deelnemer het plaatje als “(…) een dialoog, en open dialoog. Dat er vanuit alle twee de 

partijen iets gezegd wordt en dat er iets ontvangen wordt ook.” 

Op de vraag welke vaardigheden of technieken de deelnemers in hun werk gebruiken om de 

afbeelding op het plaatje toe te passen noemen deelnemers op de voormeting hun opleiding, 

boerenverstand, vaardigheden als doorvragen en uitleg visualiseren, en houdingaspecten als 

inlevingsvermogen en openheid. Op de nameting benoemen de deelnemers geen vaardigheden, maar 

noemen zij houdingsaspecten als eerlijkheid, je kwetsbaar opstellen en oprecht zijn. Zo zegt een 

deelnemer: “Door vertrouwen te winnen. Eerlijk te zijn en jezelf ook gerust een keer kwetsbaar op te 

stellen.” Daarnaast benoemen zij in het gesprek met de burger uit te gaan van de eigen kracht van de 

burger, de focus te leggen op de ervaring van de burger, de burger met een oplossing te laten komen en 

niet in te vullen voor de burger. Daarnaast beschrijven zij gelijkwaardigheid en de relatie van mens tot 

mens als methoden voor het aangaan van een gesprek met de burger. Een deelnemer beschrijft dit als 

volgt: “Nu na de opleiding begin ik het gesprek heel anders, veel informeler. Ik benadruk de ervaring van 

de mensen en ga daar in mee in plaats van dat je met oplossingen bezig bent, meer vragen terugleggen. 

Er is hierdoor meer gelijkwaardigheid.” 
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 Bewustzijn van machtsverhouding 

De deelnemers geven op de voor- en nameting grotendeels dezelfde antwoorden op de vraag wat het 

plaatje waarop bewustzijn van machtsverhouding staat afgebeeld oproept. Zo noemen zij op beide 

meetmomenten actief versus passief, afhankelijkheid, geen eigen / vrij keuze en moeten voldoen aan 

verwachtingen. Zo geeft een deelnemer op de nameting het volgende antwoord: “Dat er aan de touwtjes 

getrokken wordt, dat is de regie. Dit is een puur afhankelijke situatie.”  

Gevraagd naar de vaardigheden of technieken die zij gebruiken in hun werk om de afbeelding op 

het plaatje toe te passen, beschrijven deelnemers op de voormeting het benoemen van het gedrag, het 

geven van mogelijkheden, en (door)vragen. Een deelnemer beschrijft dit op de voormeting als volgt: “Ik 

ben dan ook duidelijk. Ik denk dat ik het overzicht bewaar en gewoon zeg van, dit zijn de mogelijkheden, 

kijk maar.” Op de nameting benoemen de deelnemers vaardigheden met betrekking tot het activeren 

van de burger, het minder afhankelijk maken van de burger en het teruggeven van de regie aan de 

burger. Een deelnemer zegt bijvoorbeeld: “Zoeken naar waar zit iets waardoor die persoon toch voelt 

van hé, maar hier heb ik grip op. En zo probeer ik de andere draadjes ook door te knippen. Of de persoon 

zelf. Samen.” 

 

 Empathie 

Het plaatje dat empathie uitbeeldt roept op beide metingen uitspraken op die te bundelen zijn in de 

codes eenzaamheid, verdriet / triest en lotgenoten. Op beide meetmomenten geven deelnemers tevens 

aan dat je nooit precies weet hoe een ander zich voelt. Op de voormeting zegt een deelnemer: “(…) dat 

ik weet hoe jij je voelt. Ik denk dat dat niet bestaat. Als die ander mij dat niet vertelt, dan weet ik niet 

meer dan dat.” Op de nameting benoemen de deelnemers ook de termen empathisch vermogen, 

gelijkwaardigheid, inleven, niet invullen voor de ander, en steun zoeken. Een deelnemer omschrijft het 

plaatje op de nameting als volgt: “Dit gaat natuurlijk over empathisch vermogen, dat je echt interesse 

hebt in hoe een ander zich voelt.” 

Deelnemers geven zowel op de voor- als op de nameting aan dat zij gebruik maken van 

gevoelsreflectie, luisteren, er zijn voor de burger en niet voor de ander interpreteren als vaardigheden 

om empathie te tonen. Een deelnemer zegt op de voormeting: “Niet invullen, maar wel vragen, en 

daarna ga je dat ook in je eigen woorden terugkaatsen naar de cliënt.” Op de nameting noemen de 

deelnemers tevens uitingen van non-verbale communicatie zoals houding, de ander aankijken en 

knikken als vaardigheden. Zo zegt een deelnemer: “Met lichaamstaal, met knikken, met aankijken.” 

Daarnaast benoemen zij het gebruik van houdingsaspecten als jezelf zijn, je kwetsbaar opstellen, 

ontvankelijk zijn, oprechtheid en vriendelijkheid in het tonen van empathie.  

 

 EQ-i 

Negen deelnemers hebben zowel op de voormeting als op de nameting online de EQ-i ingevuld. Op 

groepsniveau blijkt dat de deelnemers veranderingen laten zien op verschillende schalen van de Bar-on 

EQ-i. Deelnemer scoren op de nameting gemiddeld hoger op de hoofdschalen intrapersoonlijke 

emotionele intelligentie, interpersoonlijke emotionele intelligentie en adaptatie. Dit betekent dat de 

deelnemers gemiddeld genomen beter in staat zijn hun innerlijke zelf te beoordelen (intrapersoonlijk), 
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dat hun interpersoonlijke capaciteiten en vaardigheden zijn toegenomen (interpersoonlijk) en dat zij 

beter in staat zijn om te gaan met eisen uit de omgeving (adaptatie). Binnen de hoofdschaal 

Intrapersoonlijk zijn de gemiddelde scores op de voor- en nameting op de subschaal Zelfbeeld tevens 

significant verhoogd (deelnemers hebben gemiddeld een beter zelfbeeld), binnen de hoofdschaal 

Interpersoonlijk geldt dit voor de subschaal Empathie (deelnemers zijn gemiddeld meer empatisch) en 

binnen de hoofdschaal Adaptatie geldt deze significante verhoging tevens voor de subschaal 

Realiteitstoetsing (deelnemers zijn gemiddeld beter in staat de overeenkomst tussen het subjectieve en 

objectieve te beoordelen). Hoewel op de hoofdschaal Algemene stemming tot slot geen significante 

verandering heeft plaatsgevonden, vertonen de deelnemers op de hiertoe behorende subschaal 

Optimisme wel een significante verhoging (zie tabel 3). 

 

Tabel 3. Gemiddelde scores op de voor- en nameting per schaal van de EQ-i op groepsniveau (N = 9) 

 Voormeting Nameting 

 M  SD  M  SD  t df P 

Intrapersoonlijk  109.4 7.3 117.9 12.6 -2.623 8 0.031** 

Zelfbeeld 102.2 8.7 110.3 10.6 -4.261 8 0.003*** 

Emotioneel zelfbewustzijn 107.7 10.4 117.2 11.2 -1.860 8 0.100 

Assertiviteit 113.8 11.2 117.3 13.0 -1.257 8 0.244 

Onafhankelijkheid 107.2 11.9 111.2 14.6 -1.672 8 0.133 

Zelfactualisatie 106.6 7.9 114.0 14.0 -1.436 8 0.189 

Interpersoonlijk 104.8 9.1 110.8 8.5 -2.075 8 0.072* 

Empathie 102.6 4.1 109.0 10.8 -1.891 8 0.095* 

Sociale verantwoordelijkheid 94.3 11.6 98.4 15.4 -1.171 8 0.275 

Interpersoonlijke relaties 110.9 11.8 116.2 7.5 -1.556 8 0.158 

Stressmanagement 104.3 8.9 108.7 14.9 -1,279 8 0.237 

Stresstolerantie 109.2 11.6 115.4 12.6 -1.600 8 0.148 

Impulscontrole 97.9 7.3 99.4 12.2 -0.607 8 0.560 

Adaptatie 105.0 10.7 113.7 12.1 -2.126 8 0.066* 

Realiteitstoetsing 103.2 9.0 113.0 14.7 -2.464 8 0.039** 

Flexibiliteit 111.8 17.2 118.4 15.3 -1.636 8 0.141 

Probleemoplossen 96.2 12.4 98.2 14.6 -0.677 8 0.517 

Algemene stemming 105.2 12.3 112.2 8.9 -1.672 8 0.133 

Optimisme 106.1 13.4 114.6 13.4 -1.996 8 0.081* 

Geluk 104.2 12.7 108.3 7.8 -1.287 8 0.234 

Noot. * α = 0.10, ** α = 0.05, *** α = 0.01, **** α = 0.001 
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 SIG-B 

Negen deelnemers hebben de SIG-B zowel op de voor- als op de nameting ingevuld. Uit de vergelijking 

op groepsniveau tussen de gemiddelde scores op de voor- en nameting blijkt een significante afname op 

de schaal assertieve controle en een significante toename op de schaal vriendelijk (zie tabel 4). Dit houdt 

in dat deelnemers gemiddeld genomen minder controlerend en sturend (assertieve controle) en 

vriendelijker zijn in hun bejegening van de kwetsbare burger.  

 

Tabel 4. Gemiddelde scores op de voor- en nameting per schaal van de SIG-B op groepsniveau (N = 9) 

 Voormeting Nameting 

 M  SD  M  SD  t df P 

Assertieve controle 2.5 0.7 1.8 0.5 2.307 8 0.050* 

Vijandig 2.5 0.8 2.4 0.4 0.102 8 0.921 

Vriendelijk 3.4 1.0 4.4 0.5 -3.230 8 0.012** 

Steunzoekend 1.8 1.0 2.0 0.9 -0.481 8 0.644 

Proactief denken 3.3 1.1 3.5 1.1 -0.416 8 0.688 

Zelfreflectie 2.6 0.9 2.5 0.7 0.343 8 0.740 

Afkeurende houding 1.9 0.9 1.5 0.4 1.373 8 0.456 

Noot. * α = 0.10, ** α = 0.05, *** α = 0.01, **** α = 0.001 

 

3.5.3. Ontwikkeling op vaardigheden-indicatoren 

 

 Video-opnames 

Drie deelnemers hebben meerdere video-opnames gemaakt met dezelfde kwetsbare burger gedurende 

de IXELF opleiding, en hebben het door deze kwetsbare burger ondertekende informed consent 

formulier geretourneerd. Gezien het geringe aantal, is het voor deze drie deelnemers enkel mogelijk een 

beschrijvende vergelijking te maken tussen hun gemiddelde scores op de eerste en de laatste meting. 

Hieruit blijkt een heel lichte afname op de schalen verbondenheid, autonomie en competentie bij de 

deelnemer, wat zou kunnen duiden op een verandering in de mate van sensitiviteit waarmee de 

deelnemers ingaan op signalen van de kwetsbare burger (verbondenheid), de mate waarin zij de 

kwetsbare burger erkennen en waarderen als individu met eigen motieven en perspectieven 

(autonomie) en de mate waarin zij de cliënt faciliteren in het zo optimaal mogelijk uitvoeren van 

activiteiten, zodat een maximaal gevoel van competentie ontstaat bij de cliënt (competentie).  

Een beschrijvende vergelijking van de gemiddelde scores op de eerste en de laatste meting van de drie 

beoordelingsschalen die het gedrag van de kwetsbare burger beschrijven toont geen verandering op de 

schaal negativiteit, een heel lichte toename op de schaal angst en somberheid en een toename op de 

schaal positief affect (zie tabel 5). Gezien het geringe aantal kunnen aan deze beschrijvende 

vergelijkingen echter geen conclusies worden verbonden met betrekking tot de significantie van deze 

resultaten. 
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Tabel 5 Gemiddelde scores op de eerste en laatste meting per schaal op kwaliteit van interactie (N = 3) 

 Eerste meting Laatste meting 

 M SD M SD 

Deelnemer 

Verbondenheid 

 

6 

 

0.2 

 

5.8 

 

0.2 

Autonomie 5.6 0.6 5.5 0.9 

Competentie 5.8 0.2 5.7 0.6 

Kwetsbare burger 

Negativiteit 

 

1.0 

 

0.1 

 

1.0 

 

0.0 

Angst en somberheid 1.7 0.5 1.9 0.3 

Positief affect 3.3 0.3 4.6 0.9 

 

 

3.5.4. Samenvatting ontwikkeling per indicator 

Zoals in hoofdstuk 2 reeds gesteld is er voor aanvang van de proeftuin Helmond-Oost een koppeling 

gemaakt tussen de meetinstrumenten en de thema’s van de IXELF-opleiding (zie tabel 6). Op deze 

manier kan immers inzichtelijk worden gemaakt of de deelnemers (op groepsniveau) een ontwikkeling 

hebben doorgemaakt op het gebied van kennis, attitude en vaardigheden en zo ja, welke 

opleidingsonderdelen daar aan hebben bijgedragen. In onderstaande tabel is in groen aangegeven op 

welke indicatoren de deelnemers zich (op groepsniveau) significant (m.u.v. het interview) hebben 

ontwikkeld. 
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Tabel 6 Significante ontwikkeling van de deelnemers (op groepsniveau) per indicator 

 KENNIS ATTITUDE VAARDIGHEDEN 

PERSPECTIEF 
 
 

Kennistoets  Interview Beoordeling video-
opname ahv 
beoordelingsschalen 
zelfdeterminatie-theorie 
(Zijlmans et al., 2014)  

 
Meetmomenten 
 
 

Voor-, nameting Voor-, nameting Vergelijking (max) 5 
video-opnames  

 
VRAAG 
 

Kennistoets  EQ-i  Beoordeling video-
opname ahv 
beoordelingsschalen 
zelfdeterminatie-theorie 
(Zijlmans et al., 2014) 

 
Meetmomenten 
 
 

Voor-, nameting Voor-, nameting  Vergelijking (max) 5 
video-opnames  

 
KRACHT 
 

Kennistoets  
 
 
 

SIG-B  Beoordeling video-
opname ahv 
beoordelingsschalen 
zelfdeterminatie-theorie 
(Zijlmans et al., 2014) 

 
Meetmomenten 
 
 
OMGEVING 
 
Meetmomenten 

Voor-, nameting 
 
 
Kennistoets  
 
Voor-, nameting 

Voor-, nameting 
 
 
- 
 
- 

Vergelijking (max) 5 
video-opnames 
 
- 
 
- 

 

3.5.4. Aanbevelingen proeftuin Helmond-Oost voor proeftuin(en) Tilburg 

Op basis van de resultaten uit de proeftuin Helmond-Oost zijn de volgende aanbevelingen gedaan voor 

de proeftuin(en) in Tilburg. Deze aanbevelingen hebben zowel betrekking op de inhoud van de IXELF-

opleiding als op de inzet van meetinstrumenten: 

 

 Inhoud van de IXELF-opleiding 

Afgaande op de evaluaties van de deelnemers is aanbevolen de behandelde theorie in de IXELF-opleiding 

duidelijker te vertalen in concrete handvatten. Het oefenen van concrete vaardigheden, het samen 

bespreken van casussen en intervisiebijeenkomsten zouden hier aan kunnen bijdragen. 

 

 Inzet van meetinstrumenten: 

 Meten van ontwikkeling op kennis-indicatoren: 

Om de ontwikkeling van de deelnemers op het gebied van de kennis-indicatoren beter in kaart te 

brengen is aanbevolen de kennistoets in vereenvoudigde vorm af te nemen in de proeftuin(en) Tilburg. 
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 Meten van ontwikkeling op attitude-indicatoren: 

Om na te gaan of de ontwikkeling op het gebied van de attitude-indicatoren gerepliceerd  

worden in een volgende proeftuin is aanbevolen de afname van de interviews en de inzet van de EQ-i en 

SIG-B te continueren. 

 

 Meten van ontwikkeling op vaardigheden-indicatoren: 

Vanwege het feit dat de investering in het (laten) maken van video-opnames niet opweegt  

tegen de resultaten is afgeraden om de deelnemers aan de proeftuin(en) Tilburg opnieuw opdracht te 

geven tot het maken van video-opnames met kwetsbare burgers. 

In de interviews geven de deelnemers echter blijk van het gebruik van vaardigheden op het gebied 

van de thema’s perspectief, vraag en kracht. Hoewel in de interviewguide voor de proeftuin Helmond-

Oost gevraagd wordt naar de vaardigheden en/of technieken die deelnemers in hun werk gebruiken om 

de afbeeldingen op de plaatjes toe te passen, is aanbevolen in de interviews bij de deelnemers aan de 

proeftuin(en) Tilburg de gebruikte vaardigheden uitvoeriger uit te vragen. Om daarnaast de attitude en 

vaardigheden van deelnemers in kaart te brengen op het gebied van het thema omgeving, is aanbevolen 

in het tweede deel van het interview een plaatje toe te voegen dat dit thema weergeeft.  

 

Tot slot, de voor de video-analyse gebruikte beoordelingsschalen kwaliteit van interactie (Zijlmans et al., 

2014) zijn gebaseerd op het concept van zelfdeterminatie. Volgens de zelfdeterminatietheorie (Deci & 

Ryan, 2000) leidt het zich verbonden voelen met de ander, het idee zelf inspraak te hebben in zijn of 

haar leven en het gevoel competent te zijn in de dingen die van hem/haar gevraagd worden tot een 

beter psychologisch welbevinden en daarmee samenhangend tot een betere kwaliteit van leven. Gezien 

het feit dat IXELF gericht is op het dichterbij brengen van dagelijks geluk, is aanbevolen de 

zelfdeterminatietheorie in de proeftuin(en) Tilburg te blijven hanteren als theoretisch kader, maar ( in 

verband met het achterwege laten van de video’s) een ander meetinstrument te gebruiken om dit in 

kaart te brengen. Geadviseerd werd om de vragenlijst Basic Psychological Needs Satisfaction and 

Frustration Scale (BPNSFS; Frielink, Schuengel, & Embregts, 2013), versie begeleider, te gebruiken. Met 

dit meetinstrument wordt in kaart gebracht in hoeverre de deelnemer de burger ondersteund in het zich 

autonoom, verbonden en competent te voelen. Om (mogelijke) ontwikkeling te meten is aanbevolen de 

BPNSFS in voor- en nameting design af te nemen.  
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4.  Proeftuin(en) Tilburg 
Naar aanleiding van de ervaringen in de proeftuin Sint-Oedenrode en de proeftuin Helmond-Oost is door 

IXELF besloten de IXELF opleiding verder te ontwikkelen in twee proeftuinen in (de regio) Tilburg. De 

IXELF opleiding is voor niveau 2 (helpende zorg en welzijn) doorontwikkeld in samenwerking met 

thuiszorgorganisatie Actief Zorg en voor niveau 5 in samenwerking met de Amarant Groep.  

 De bijeenkomsten van beide proeftuinen vonden plaats in de periode mei – november 2015. De 

opzet van beide proeftuinen bestond uit een startbijeenkomst, zeven groepsbijeenkomsten en een 

(gezamenlijk) afsluitend congres. In beide proeftuinen werd toegewerkt naar een eindopdracht waarin 

deelnemers aan de hand van een eigen casus de volgende stelling onderzochten: het is mogelijk om 

gelukkiger te worden met minder hulverlening (en tegen lagere kosten). In zowel de proeftuin Actief 

Zorg als de proeftuin Amarant Academie stonden de vier thema’s uit proeftuin Helmond-Oost centraal; 

perspectief, vraag, omgeving en kracht. Waar de beschrijving van de proeftuin Actief Zorg aangeeft dat 

iedere bijeenkomst uit maximiaal 2 uur theorie bestaat en aansluitend 2 uur praktijk, is deze indeling in 

de proeftuin Amarant Academie losgelaten. Zoals te lezen valt in de beschrijving van de proeftuin 

Amarant Academie is het uitgangspunt dat “deelnemers op heel veel verschillende manieren hun eigen 

leerproces en invulling van de eindopdracht kunnen aanpakken conform de leerstijl die bij hen past.”   

 

4.1. Deelnemers proeftuin(en) Tilburg 

Bij aanvang van de proeftuin Actief Zorg namen 11 deelnemers deel. Vanwege persoonlijke redenen is 

één deelnemer voortijdig gestopt met de IXELF opleiding. De 10 deelnemers die de proeftuin Actief Zorg 

hebben afgerond zijn allen vrouw, met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar (range 22 – 61 jaar). Voor 3 

deelnemers is mavo de hoogst genoten opleiding, voor 7 deelnemers is dat een opleiding op MBO niveau 

en 1 deelnemer heeft als hoogst genoten opleiding de huishoudschool afgerond. Gemiddeld hebben de 

deelnemers 6 jaar werkervaring in zowel de zorg en/of ondersteuning aan kwetsbare burgers (range 3 – 

12 jaar) als in hun huidige functie (range 2 – 10 jaar, 1 missing). Deze huidige functie is voor 2 

deelnemers helpende, voor 5 deelnemers helpende +, en voor 3 deelnemers ADL-HV.  

  De deelnemers aan de proeftuin Amarant Academie stroomden geleidelijk in. In totaal hebben 7 

deelnemers één of meerdere bijeenkomsten bijgewoond. Van 5 deelnemers zijn gegevens verzameld op 

de voormeting, één van hen heeft de IXELF opleiding echter voortijdig verlaten en bij een andere 

deelnemers is het niet mogelijk gebleken gegevens te verzamelen op de nameting. De 3 deelnemers 

waarvan gegevens verzameld zijn op zowel op de voor- als de nameting zijn allen vrouw en hebben een 

gemiddelde leeftijd van 52 jaar. Twee deelnemers hebben een hoogst genoten opleiding op MBO niveau 

en één deelnemer op HBO niveau. De deelnemers hebben gemiddeld 15 jaar werkervaring in de zorg 

en/of ondersteuning aan kwetsbare burgers (range 10 – 21 jaar) en gemiddeld 10 jaar werkervaring in 

hun huidige functie (range 8 – 13 jaar). De deelnemers zijn werkzaam als vrijwiliiger, 

activiteitenbegeleider en ambulant begeleider.  
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4.2. Meetinstrumenten 

Net als in de proeftuin Helmond-Oost is in de proeftuin(en) Tilburg uitgegaan van de vier thema’s 

perspectief, vraag, omgeving en kracht en de daaruit afgeleide competenties en indicatoren. 

Overeenkomstig de aanbevelingen resulterend uit de proeftuin Helmond-Oost zijn de volgende 

meetinstrumenten afgenomen per indicator. Alle meetinstrumenten zijn afgenomen in een voor- en 

nameting design. Voor een uitgebreide beschrijving van de meetinstrumenten wordt u verwezen naar 

hoofdstuk 3.2. 

 

 Meten van ontwikkeling op kennis-indicatoren: 

 Kennistoets: vereenvoudigde versie van de kennistoets zoals afgenomen in de proeftuin 

Helmond-Oost (zie bijlage) 

 

 Meten van ontwikkeling op attitude-indicatoren: 

 Interview: met toevoeging van een plaatje met betrekking tot het thema omgeving. Dit plaatje 

geeft een centrale figuur weer die wordt omringd door een cirkel van andere figuren. Deze 

figuren zijn ieder met een lijn verbonden aan de centrale figuur. 

 SIG-B 

 EQ-i 

 

 Meten van ontwikkeling op vaardigheden-indicatoren: 

 Interview: explicietere aandacht voor vragen met betrekking tot het in kaart brengen van 

vaardigheden. 

 BPNSFS: in de Basic Psychological Needs Satisfaction and Frustration Scale (BPNSFS; Frielink, 

Schuengel & Embregts, 2013), versie begeleider wordt aan de hand van 24 vragen in kaart 

gebracht in hoeverre de deelnemer de kwetsbare burger ondersteund in het zich autonoom, 

verbonden en competent voelen.  

 

4.3. Procedure 

De procedure is vergelijkbaar met de procedure zoals gevolgd in proeftuin Helmond-Oost. Deelnemers 

aan de proeftun Actief Zorg en de proeftuin Amarant Academie zijn tijdens de introductiebijeenkomsten 

door een onderzoeker geinformeerd over het aan de IXELF opleiding verbonden onderzoek. Deelnemers 

hebben tijdens deze bijeenkomst toestemming gegeven voor deelname aan het onderzoek door middel 

van het invullen van het toestemmingsformulier en hebben de kennistoets, SIG-B en BPNSFS ingevuld. 

Een onderzoeker heeft de deelnemers vervolgens telefonisch benaderd voor het plannen van het 

interview. Deze hebben plaatsgevonden op een locatie naar keuze van de deelnemers, thuis, op hun 

werk of bij Tranzo, Tilburg University. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van beide proeftuinen is 

door een onderzoeker de nameting afgenomen van de kennistoets, SIG-B en BPNSFS. Voor de 

deelnemers aan de proeftuin Actief Zorg was dit de laatste bijeenkomst en voor de deelnemers aan de 

proeftuin Amarant Academie de een na laatste bijeenkomst.  
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4.4. Analyse 

Overeenkomstig de proeftuin Helmond-Oost zijn de analyses uitgevoerd op groepsniveau. In hoofdstuk 

3.4. is een beschrijving van de uitgevoerde kwantitatieve analyses van de kennistoets, EQ-i en SIG-B en 

de kwalitatieve analyse van de interviews opgenomen. De BPNSFS is niet afgenomen in de proeftun 

Helmond-Oost, maar is op een overeenkomstige wijze geanalyseerd als de overige vragenlijsten waarbij 

de gemiddelden schaalscores op de voor- en nameting zijn vergeleken met behulp van gepaarde t-

toetsen. Gezien het geringe aantal deelnemers aan de proeftuin Amarant Academie zijn per meting de 

gemiddelde scores berekend en op beschrijvende wijze in kaart gebracht. Aan deze beschrijvende 

vergelijkingen kunnen dus geen conclusies worden verbonden met betrekking tot de significantie van 

resultaten.   

 

4.5. Resultaten 

 

4.5.1. Ontwikkeling op kennis-indicatoren 

De 10 deelnemers aan de proeftuin Actief Zorg hebben de kennistoets op de voor- en nameting ingevuld. 

Uit een vergelijking van zowel de gemiddelde totaalscores als de gemiddelde schaalscores op de voor- en 

nameting blijkt een significante toename op de schalen perspectief en kracht en op de algehele 

kennistoets. Dit betekent dat de kennis van de deelnemers over IXELF gemiddeld gezien is toegenomen 

wat toe te schrijven is aan een gemiddelde toename van de kennis over de thema’s perspectief (cq 

menslievendheid) en kracht (zie tabel 7).   

 

Tabel 7 

Gemiddelde scores op de voor- en nameting per schaal op de kennistoets voor proeftuin Actief Zorg (N = 10) 

 Voormeting Nameting 

 M  SD  M  SD  t df p 

Perspectief 3.5 1.1 4.0 0.7 -2.236 9 0.052* 

Vraag 2.6 0.7 2.9 0.9 -0.758 9 0.468 

Kracht  1.2 1.1 2.7 1.3 -3.143 9 0.012** 

Omgeving 1.9 0.7 2.3 0.8 -1.078 9 0.309 

Totaal 9.2 2.1 11.9 1.4 -5.014 9 0.001**** 

Noot. Totaalscore 0-20; Schaalscore 0-5 

Noot. * α = 0.10, ** α = 0.05, *** α = 0.01, **** α = 0.001 

 

Een beschrijvende vergelijking tussen de gemiddelde scores op de voor- en nameting op de kennistoets 

voor de drie deelnemers van proeftuin Amarant Academie laat een toename zien op de schalen 

perspectief, vraag en omgeving en een afname op de schaal kracht. Dit zou kunnen duiden op een 

gemiddelde toename van kennis van de deelnemers aan de proeftuin Amarant Academie met betrekking 

tot de thema’s perspectief, vraag en omgeving en een afname van kennis met betrekking tot het thema 

kracht (zie tabel 8).  
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Tabel 8 

Gemiddelde scores op de voor- en nameting per schaal op de kennistoets voor proeftuin Amarant (N = 3) 

 Voormeting Nameting 

 M SD M SD 

Perspectief 2.5 2.1 4.5 0.7 

Vraag 3.0 1.0 3.3 0.6 

Kracht 3.3 0.6 3.0 1.0 

Omgeving 2.7 1.2 4.0 0.0 

Totaal 12.0 1.4 15.0 2.8 

Noot. Totaalscore 0-20; Schaalscore 0-5 

 

4.5.2. Ontwikkeling op attitude-indicatoren 

 

 Interview 

Deel 1 – IXELF-factor en IXELF-opleiding 

Bij acht deelnemers van de proeftuin Actief Zorg is op zowel de voor- als de nameting een interview 

afgenomen. Op de voormeting beschrijven deze deelnemers IXELF in termen die betrekking hebben op 

henzelf (zoals jezelf zijn, geen vooroordelen hebben en de eigen persoonlijkheid) en/of op de cliënt 

(zoals geluk van de cliënt staat centraal en aansluiten bij de behoeften van de cliënt). Op de nameting 

heeft het merendeel van de antwoorden van deelnemers op de vraag wat zij verstaan onder IXELF 

betrekking op de cliënt (zoals stimuleren van de autonomie van de cliënt en verplaatsen in het 

perspectief van de cliënt). In hun beschrijvingen gebruiken deelnemers de term “menslievende zorg”, 

wat door een deelnemer als volgt wordt omschreven: “Zorg leveren op een andere manier, dus meer 

aandacht voor de mensen en beter luisteren naar de mensen om te kijken wat ze willen.” In aanvulling 

hierop beschrijven deelnemers IXELF ook als positiviteit / positief denken. Op zowel de voor- als de 

nameting geven deelnemers aan dat een IXELF-coach over kenmerken moet beschikken als het 

aansluiten bij de behoeften van de cliënt, zorgzaamheid en onbevooroordeeldheid. Op beide 

meetmomenten noemen deelnemers tevens vaardigheden op het gebied van communicatie, op de 

voormeting hebben deze echter met name betrekking op het luisteren naar de cliënt, terwijl deelnemers 

op de nameting ook het stellen van andere vragen en doorvragen benoemen als vaardigheden waar een 

IXELF-coach over zou moeten beschikken.  

 De verwachtingen van deelnemers aan de proeftuin Actief Zorg over de IXELF-opleiding hebben 

betrekking op persoonlijke groei, het kunnen leveren van betere zorg en het gelukkiger kunnen maken 

van cliënten. Op de nameting geven deelnemers aan dat zij zich bevestigd voelen in hun eigen manier 

van handelen, maar dat zij zich door de IXELF opleiding meer bewust zijn van het belang van het 

verplaatsen in het perspectief van de cliënt. Zo zegt een deelnemer “Eerst deed ik het ook wel, maar ik 

denk nu dat je je wel bewust bent dat je toch meer naar de mens zelf kijkt.” Deelnemers benoemen met 

name de bijeenkomst Kijken door een andere bril en een praktisch handvat in de vorm van de 

geluksmeter (waarbij aan de cliënt gevraagd wordt een cijfer te geven aan het ervaren geluk) als 

belangrijkste bijdragen aan hun ontwikkeling. Met betrekking tot de geluksmeter zegt een deelnemer:  

“Je merkt het sneller als er iets aan de hand is, na die geluksmeter, als je die gebruikt. Als daar een raar 

cijfer uitkomt kun je er iets mee doen.” 



 

38 
 

 Hoewel deelnemers de IXELF-opleiding over het algemeen positief beoordelen, wordt tevens een gemis 

aan casusbesprekingen en inhoudelijke (na)bespreking van het aangereikte cursusmateriaal aangegeven.  

 

Drie deelnemers aan de proeftuin Amarant Academie zijn op de voor- en nameting geïnterviewd. 

Op beide metingen omschrijven zij IXELF als een andere manier van kijken waar het stimuleren van de 

autonomie van de cliënt een belangrijk onderdeel van vormt. Op de nameting omschrijven deze 

deelnemers IXELF tevens als het zien van de cliënt als mens. Zo zegt een deelnemer: “Dat mensen zich 

weer mens gaan voelen. En ook versteld staan van wat ze kunnen. Dat ze meer gehoord worden.” Op 

beide meetmomenten geven zij aan dat de IXELF-coach moet beschikken over kenmerken die verband 

houden met het opbouwen van een relatie, zoals empathisch vermogen en “er zijn”. Op de voormeting 

geven deelnemers aan dat zij verwachten persoonlijke groei door te maken en IXELF toe te kunnen gaan 

passen binnen hun werk. Op de nameting geven zij aan dat het gedachtegoed van IXELF niet nieuw voor 

hen is, maar dat zij zich door de opleiding meer bewust zijn geworden van met name het belang van het 

stimuleren van de eigen kracht van de cliënt. Het focussen op mogelijkheden in plaats van problemen en 

het verplaatsen in het perspectief van de cliënt zijn onderwerpen waar zij tijdens de IXELF opleiding het 

meest aan hebben gehad, evenals de geluksmeter. Deelnemers gaven aan minder tevreden te zijn met 

het kleine aantal deelnemers in de proeftuin Amarant Academie, maar zijn desalniettemin (redelijk) 

positief over de opleiding. Een deelnemer geeft aan “Ik heb geleerd dat je veel verder kunt komen met 

iemand dan je denkt.” 

 

Deel 2 – Dialoog, bewustzijn van machtsverhoudingen, empathie en netwerk 

 Dialoog 

Het plaatje wat het kenmerk dialoog illustreert wordt door deelnemers aan de proeftuin Actief Zorg op 

zowel de voor- als de nameting beschreven in termen van communicatie, luisteren en elkaar aankijken. 

Op de voormeting relateren deze deelnemers het plaatje met name aan de communicatie met collega’s, 

terwijl zij op de nameting enkel refereren aan de dialoog met cliënten. Gevraagd naar de vaardigheden 

of technieken die deelnemers gebruiken in hun werk om de afbeelding op het plaatje toe te passen, 

beschrijven deelnemers op de voormeting dat zij het stellen van vragen en luisteren naar de cliënt 

combineren met hun praktische taak (vanwege tijdgebrek), dat zij cliënten adviseren, geruststellen en 

positiviteit stimuleren. Om de nameting geven deelnemers aan dat zij nu een andere manier van vragen 

toepassen en zich aanpassen aan de cliënt. Daarnaast geven deelnemers op de nameting aan dat zij geen 

specifieke vaardigheden of technieken gebruiken, maar dat zij op basis van ervaring en/of van nature de 

dialoog aangaan. Zo geeft een deelnemer aan “Omdat ik eigenlijk al heel veel dingen toepas van mezelf 

uit, maar ik weet niet of dat levenservaring is.” 

 

 De drie deelnemers aan de proeftuin Amarant Academie beschrijven het plaatje van het kenmerk 

dialoog op beide meetmomenten in termen van communicatie, waarbij zij luisteren en elkaar aankijken 

belangrijke vaardigheden vinden om de dialoog in hun werk toe te passen. Een deelnemer geeft aan: “De 

dingen die ik dus belangrijk vind, dat luisteren en gewoon in gesprek gaan, ik denk dat ik dat van te voren 

[voor de IXELF opleiding] ook al wel deed.” 
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 Bewustzijn van machtsverhouding 

Het plaatje wat het kenmerk bewustzijn van machtsverhouding afbeeld wordt op zowel de voor- als de 

nameting door deelnemers aan de proeftuin Actief Zorg beschreven in termen van afhankelijkheid. 

Deelnemers geven aan dat de cliënt gebonden is aan zorg en ondersteuning, daarnaast beschrijven zij de 

gebondenheid van henzelf aan geld- en tijdgebrek. Op de vraag welke vaardigheden of technieken 

deelnemers in hun werk gebruiken om met dit thema om te gaan beschrijven zij op beide metingen 

kenmerken op het gebied van communicatie (observeren en bespreekbaar maken van wat je ziet). Op de 

nameting wordt het inzetten van meer (eigen) tijd in de zorg en ondersteuning van cliënten genoemd en 

het belang van het aanspreken van de autonomie van de cliënt. Een deelnemer zegt hierover: “Het heeft 

meer te maken met het niet trekken aan de cliënt. (…) De cliënt heeft wel degelijk iets te zeggen, want die 

bepaalt de zorg, niet de zorgverzekeraar, niet wij, de cliënt zelf. En als je gaat bepalen voor een cliënt dan 

voelt de cliënt zich buitengesloten.”  

 

De drie deelnemers aan de proeftuin Amarant Academie geven op de voor- en nameting 

grotendeels dezelfde antwoorden op de vraag wat het plaatje waarop bewustzijn van machtsverhouding 

staat afgebeeld oproept. Zij omschrijven de afbeelding in termen van besturing en geen regie, zoals het 

volgende citaat illustreert: “Mensen die door allerlei wetten en regeld niet kunnen doen wat ze willen. (…) 

dat ze min of meer poppetjes zijn die moeten doen wat men vindt, wat men oplegt.” Deelnemers geven 

aan gebruik te maken van luistervaardigheden en het geven van (extra) tijd en aandacht aan de cliënt in 

het omgaan met de getoonde afbeelding. 

 

 Empathie 

Deelnemers aan de proeftuin Actief Zorg geven op de voor- en nameting grotendeels dezelfde 

antwoorden op de vraag wat het plaatje waarop het kenmerk empathie staat afgebeeld oproept. Zo 

geven zij op beide meetmomenten aan dat het niet mogelijk is te weten hoe iemand anders zich voelt. 

Op de voormeting wordt dit door een deelnemer beschreven als “een gevaarlijke uitspraak”. Enkel op de 

voormeting geven deelnemers aan dat zij gebruik maken van de vaardigheid tot het opvrolijken van de 

cliënt om met het thema empathie om te gaan. Daarnaast geven zij op beide meetmomenten aan 

gebruik te maken van communicatieve vaardigheden (luisteren, vragen stellen) en de vaardigheid tot het 

verplaatsen in het perspectief van de cliënt in het toepassen van de afbeelding op het plaatje in hun 

werk. Een deelnemer beschrijft dit als volgt: “Dat je probeert te begrijpen hoe het met een ander gaat 

door een andere bril op te zetten”.  

 

 Deelnemers aan de proeftuin Amarant Academie geven aan dat de afbeelding op het plaatje de 

mogelijkheid tot inleven en compassie oproept. Op de voormeting geven deelnemers aan dat het 

verplaatsen in de ander kan bijdragen aan wederzijds begrip. Op de nameting benoemen deelnemers het 

focussen op positieve dingen en het kijken naar wat wel mogelijk is als vaardigheden om de afbeelding 

op het plaatje toe te passen. Zo zegt een deelnemer: “Door je te focussen op positieve dingen kun je 

iemand ook beter laten functioneren.”   
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 Omgeving 

Het plaatje dat het kenmerk omgeving uitbeeldt wordt door de deelnemers op beide meetmomenten 

met name omschreven in termen van de samenwerking met collega’s. Deelnemers onderschrijven het 

belang van een goede samenwerking en het leren van de ervaringen van collega’s. Op de nameting 

geven de deelnemers tevens aan het van belang te vinden dat alle collega’s een luisterend oor bieden en 

als team op dezelfde lijn zitten. Daarnaast wordt op de nameting aangegeven dat een groot netwerk aan 

hulpverleners de onderlinge communicatie niet goed verloopt, een deelnemer zegt hierover het 

volgende: “Hoe kun je het beste degene helpen door samen te werken. (…) Het zijn er best veel vind ik, 

dat je dat wat kunt verkleinen. Want ik denk dat het helemaal niet fijn is voor iemand die zorg nodig 

heeft om zoveel mensen om je heen te hebben. (…) Want ik denk dat wij best wel door te luisteren en 

aandacht te hebben voor iemand wat kunnen bereiken en door ons misschien wat meer vrijheid te geven 

dat wij ook wat meer voor iemand mogen regelen bijvoorbeeld, dat je bepaalde dingen kunt uitsluiten en 

dat kost ook weer minder geld.”  Als vaardigheden of technieken om tot goede samenwerking te komen 

noemen zij overdracht met behulp van gezamenlijke dossiers / zorgmap en fysiek overleg met collega’s.  

 

 Deelnemers aan de proeftuin Amarant Academie beschrijven de afbeelding van het kenmerk 

omgeving op beide metingen als een netwerk, waarbij op de voormeting het netwerk met name 

gerelateerd wordt aan de werksituatie, en op de nameting aan het informele netwerk / sociaal leven. Op 

beide meetmomenten wordt opgemerkt dat er tussen de figuren op de afbeelding geen lijnen lopen, wat 

wordt gezien als een gebrek aan onderlinge communicatie. Op de voormeting geven deelnemers aan dat 

het afstemmen met collega’s van belang is om met de getoonde afbeelding om te gaan, terwijl zij op de 

nameting luistervaardigheden en het samenwerken met de cliënt in het kijken naar mogelijkheden 

benoemen. Een deelnemer beschrijft dit als volgt: “Door sowieso naar ze te luisteren. En samen met hen 

te kijken hoe ze meer eruit kunnen halen.”   

  

 EQ-i 

De EQ-i is door 4 deelnemers van de proeftuin Actief Zorg op beide meetmomenten ingevuld. Op 

groepsniveau scoren deze deelnemers op de nameting gemiddeld significant hoger op de hoofdschaal 

intrapersoonlijke emotionele intelligentie en de daaronder vallende subschalen assertiviteit en 

zelfactualisatie dan op de voormeting. Dit betekent dat de deelnemers ten tijde van de nametin 

gemiddeld genomen beter in staat zijn hun innerlijke zelf te beoordelen (intrapersoonlijke emotionele 

intelligentie), assertiever zijn (assertiviteit) en meer uiting geven aan de behoefte hun mogelijkheden te 

benutten (zelfactualisatie) dan tijdens de voormeting. Hoewel op de hoofdschalen stressmanagement en 

adaptatie geen significante verandering heeft plaatsgevonden, vertonen de deelnemers op de 

respectievelijke subschalen impulscontrole en fexibiliteit een significante verhoging in vergelijking met 

de voormeting. Dit houdt in dat de deelnemers gemiddeld gezien beter in staat zijn impulsen te 

weerstaan of uit te stellen (impulscontrole) en beter in staat zijn emoties, gedachten en gedrag aan te 

passen aan veranderende situaties en omstandigheden (flexibiliteit) (zie tabel 9).  

  



 

41 
 

Tabel 9 

Gemiddelde scores op de voor- en nameting per schaal op de EQ-i voor proeftuin Actief Zorg (N = 4) 

 Voormeting Nameting 

 M  SD  M  SD  T df p 

Intrapersoonlijk  100.0 9.7 114.8 5.7 -3.240 3 0.048** 

Zelfbeeld 105.5 14.2 113.3 9.0 -1.344 3 0.271 

Emotioneel zelfbewustzijn 100.0 4.0 110.8 13.1 -1.713 3 0.185 

Assertiviteit 95.0 10.4 114.5 12.1 -4.425 3 0.021** 

Onafhankelijkheid 97.8 11.1 106.8 8.4 -1.630 3 0.202 

Zelfactualisatie 98.0 8.2 110.3 4.5 -4.556 3 0.020** 

Interpersoonlijk 97.0 14.1 110.3 11.7 -1.309 3 0.282 

Empathie 85.5 7.9 92.0 22.4 -0.639 3 0.568 

Sociale verantwoordelijkheid 92.5 14.0 96.0 13.3 -0.284 3 0.795 

Interpersoonlijke relaties 103.3 11.5 116.8 5.7 -2.207 3 0.114 

Stressmanagement 98.8 6.9 112.0 6.8 -2.201 3 0.115 

Stresstolerantie 98.8 5.1 104.8 8.9 -1.347 3 0.271 

Impulscontrole 99.3 7.4 114.3 4.7 -2.548 3 0.084* 

Adaptatie 98.3 10.0 114.0 19.9 -1.565 3 0.215 

Realiteitstoetsing 101.8 15.8 117.0 15.8 -1.193 3 0.319 

Flexibiliteit 100.5 6.5 109.5 11.8 -3.057 3 0.055* 

Probleemoplossen 93.0 15.6 103.8 23.3 -1.440 3 0.245 

Algemene stemming 100.0 9.3 110.8 3.9 -1.961 3 0.145 

Optimisme 93.5 1.9 103.5 13.2 -1.619 3 0.204 

Geluk 106.0 14.1 114.8 7.8 -1.930 3 0.149 

Totaal 98.8 11.3 116.8 9.8 -2.119 3 0.124 

Noot. * α = 0.10, ** α = 0.05, *** α = 0.01, **** α = 0.001 

 

Gezien het feit dat slechts één deelnemer aan de proeftuin Amarant Academie de EQ-i heeft ingevuld op 

zowel de voor- als de nameting zullen deze data niet worden gepresenteerd ter waarborging van de 

anonimiteit. 

 

 SIG-B 

De SIG-B is door de 10 deelnemers aan de proeftuin Actief Zorg ingevuld op zowel de voor- als de 

nameting. Een vergelijking op groepsniveau tussen de gemiddelde scores op de voor- en nameting laten 

een significante afname zien op de schalen assertieve controle, vijandigheid en afkeurende houding. Dit 

geeft aan dat de deelnemers gemiddeld genomen minder controlerend en sturend zijn (assertieve 

controle), minder extern gedrag in de vorm van mopperen en boosheid vertonen (vijandigheid) en 

minder cynisch en afkeurend zijn. (zie tabel 10).   
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Tabel 10 

Gemiddelde scores op de voor- en nameting per schaal op de SIG-B voor proeftuin Actief Zorg (N = 10) 

 Voormeting Nameting 

 M  SD  M  SD  t df p 

Assertieve controle 2.1 0.5 1.3 0.3 3.174 7 0.016** 

Vijandig 2.4 0.6 1.7 0.4 4.264 6 0.005*** 

Vriendelijk 4.4 0.6 4.2 0.8 0.591 8 0.571 

Steunzoekend 1.7 0.6 1.6 0.7 0.545 9 0.599 

Proactief denken 3.9 0.9 3.5 1.5 0.758 8 0.470 

Zelfreflectie 2.9 0.9 2.3 0.6 1.670 8 0.133 

Afkeurende houding 1.8 0.7 1.2 0.4 1.898 7 0.099* 

Noot. * α = 0.10, ** α = 0.05, *** α = 0.01, **** α = 0.001 

 

Uit een beschrijvende vergelijking van de gemiddelde scores op de voor- en nameting van de drie 

deelnemers aan de proeftuin Amarant Academie blijkt een (heel) geringe afname op de schalen 

assertieve controle, zelfreflectie en afkeurende houding, een hele geringe toename op de schalen 

vijandig, vriendelijk en proactief denken en geen verandering op de schaal steunzoekend (zie tabel 11).  

 

Tabel 11 

Gemiddelde scores op de voor- en nameting per schaal op de SIG-B voor proeftuin Amarant (N = 3) 

 Voormeting Nameting 

 M SD M SD 

Assertieve controle 1.7 0.6 1.3 0.2 

Vijandig 2.0 0.7 2.1 0.8 

Vriendelijk 4.1 0.1 4.2 0.0 

Steunzoekend 2.4 0.8 2.4 0.8 

Proactief denken 3.7 0.6 3.9 1.0 

Zelfreflectie 3.1 0.8 3.0 1.2 

Afkeurende houding 1.3 0.4 1.2 0.2 

 

 BPNSFS 

Tien deelnemers aan de proeftuin Actief Zorg hebben de BPNSFS ingevuld. Uit een vergelijking van de 

gemiddelde scores op de voor- en nameting blijkt dat deelnemers gemiddeld genomen beter in staat zijn 

de kwetsbare burger te ondersteunen in zowel het zich autonoom voelen als het zich competent voelen 

(zie tabel 12).  
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Tabel 12 

Gemiddelde scores op de voor- en nameting per schaal op de BPNSFS-ID voor de proeftuin Actief Zorg (N = 10) 

 Voormeting Nameting 

 M  SD  M  SD  t df p 

Autonomie 3.6 0.5 3.9 0.5 -2.073 9 0.068* 

Verbondenheid 4.2 0.5 4.5 0.5 -1.524 9 0.162 

Competentie 3.9 0.5 4.2 0.6 .2-739 9 0.023** 

Noot. * α = 0.10, ** α = 0.05, *** α = 0.01, **** α = 0.001 

 

 

Uit een beschrijvende vergelijking van de gemiddelde scores op de voor- en nameting van de drie 

deelnemers aan proeftuin Amarant Academie blijkt een (geringe) toename op alle drie de schalen, wat er 

mogelijk op zou kunnen duiden dat deze deelnemers beter in staat zijn tot het ondersteunen van de 

cliënt in het zich autonoom, verbonden en competent voelen (zie tabel 13). 

 

Tabel 13 

Gemiddelde scores op de voor- en nameting per schaal op de BPNSFS-ID voor de proeftuin Amarant (N = 3) 

 Voormeting Nameting  

 M SD M SD 

Autonomie 3.6 0.8 4.0 0.3 

Verbondenheid 4.0 0.3 4.1 0.2 

Competentie 3.7 0.4 3.8 0.3 

 

4.5.3. Ontwikkeling op vaardigheden-indicatoren 

 

 Interview – vaardigheden 

Zoals de antwoorden op de interviewvragen van deelnemers aan beide proeftuinen aangeven heeft het 

merendeel van de genoemde vaardigheden betrekking op communicatieve vaardigheden als 

(door)vragen en luisteren. Daarnaast wordt door deelnemers aan de proeftuin(en) Tilburg op beide 

meetmomenten de vaardigheid tot het opvrolijken van de client / het stimuleren van positiviteit 

benoemd.  
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4.5.4. Samenvatting ontwikkeling per indicator 

Overeenkomstig de proeftuin Helmond-Oost is er een koppeling gemaakt tussen de meetinstrumenten 

en de thema’s van de IXELF-opleiding (zie tabel 14) om inzichtelijk te maken in hoeverre de deelnemers 

op groepsniveau een ontwikkeling hebben doorgemaakt op het gebied van kennis, attitude en 

vaardigheden en zo ja, welke opleidingsonderdelen daar aan hebben bijgedragen. Gezien het lage aantal 

deelnemers aan de proeftuin Amarant Academie is in onderstaande tabel enkel aangegeven (in groen) 

op welke indicatoren de deelnemers aan de proeftuin Actief Zorg zich (op groepsniveau) significant 

(m.u.v. het interview) hebben ontwikkeld. 

 

Tabel 14 

Significante ontwikkeling van de deelnemers aan proeftuin Actief Zorg (op groepsniveau) per indicator 

 KENNIS ATTITUDE VAARDIGHEDEN 

PERSPECTIEF 
 

Kennistoets  Interview Interview 

Meetmomenten 
 
 

Voor-, nameting Voor-, nameting Voor-, nameting 

VRAAG 
 

Kennistoets  EQ-i  Interview 
 

Meetmomenten 
 
 

Voor-, nameting Voor-, nameting  Voor-, nameting 

KRACHT Kennistoets  
 

SIG-B  
BPNSFS 

 

Interview 

Meetmomenten 
 
 
OMGEVING 
 
Meetmomenten 

Voor-, nameting 
 
 
Kennistoets  
 
Voor-, nameting 

Voor-, nameting 
 
 
Interview 
 
Voor-, nameting 

Voor-, nameting 
 
 
Interview 
 
Voor-, nameting 

 

 

  



 

45 
 

5. Gecombineerde resultaten proeftuin Helmond-Oost en proeftuin(en) Tilburg 
Gezien het feit dat de vier inhoudelijke thema’s perspectief, vraag, kracht en omgeving zowel in de 

proeftuin Helmond-Oost als in de proeftuin(en) Tilburg centraal stonden is tevens gekeken naar 

resultaten op overstijgend niveau. Hiertoe zijn de gemiddelde scores op de voor- en nameting van de 

drie proeftuinen gecombineerd vergeleken op groepsniveau.  

 

5.1.  Ontwikkeling op kennis-indicatoren 

  

 Kennistoets 

Over de drie proeftuinen heen is de kennistoets in totaal door 22 deelnemers aan de IXELF opleiding 

ingevuld. Een vergelijking van de gemiddelde scores op de voor- en nameting laten een significante 

verandering zien op de schalen perspectief, kracht en omgeving en op de totaalscore op de kennistoets. 

Dit betekent dat de kennis van de deelnemers over IXELF gemiddeld gezien is toegenomen wat toe te 

schrijven is aan een toename van de kennis op het thema perspectief (cq menslievendheid), kracht en 

omgeving (zie tabel 15).   

 

Tabel 15 

Gemiddelde scores op de voor- en nameting per schaal op de kennistoets voor alle proeftuinen (N = 22) 

 Voormeting Nameting 

 M  SD  M  SD  t df p 

Perspectief 2.8 1.2 3.5 1.1 -3.866 20 0.001**** 

Vraag 2.7 0.8 2.9 0.8 -0.722 21 0.478 

Kracht  2.2 1.5 3.0 1.0 -2.112 21 0.047** 

Omgeving 1.9 1.1 2.3 1.2 -1.815 21 0.084* 

Totaal 9.5 2.8 11.5 2.3 -4.256 20 0.000**** 

Noot. Totaalscore 0-20; Schaalscore 0-5 

Noot. * α = 0.10, ** α = 0.05, *** α = 0.01, **** α = 0.001 

 

5.2. Ontwikkeling op attitude-indicatoren 

 

 Interview 

Over de drie proeftuinen heen is bij 21 deelnemers een interview afgenomen op de voor- en nametin. 

Op de vraag welke vaardigheden of technieken deelnemers gebruiken om de afbeelding van het 

kenmerk dialoog toe passen noemen de deelnemers over de drie proeftuinen heen op beide 

meetmomenten communicatieve vaardigheden. Op de nameting beschrijven deelnemers aan de 

proeftuin Helmond-Oost tevens houdingsaspecten als je kwetsbaar opstellen en oprecht zijn. 

Deelnemers aan de proeftuin Helmond-Oost geven op de nameting ook aan meer uit te gaan van de 

eigen kracht van de cliënt, deelnemers aan de proeftuin Actief Zorg benoemen op de nameting het 

stimuleren van positiviteit. 

Deelnemers aan de proeftuin Helmond-Oost benoemen op de voormeting het benoemen van 

gedrag, het geven van mogelijkheden en (door)vragen als vaardigheden in het toepassen van het 

kenmerk bewustzijn van machtsverhouding. Op de nameting benoemen zij vaardigheden met betrekking 
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tot het activeren van de cliënt. Deelnemers aan de proeftuin(en) Tilburg beschrijven op beide 

meetmomenten communicatieve vaardigheden en het inzetten van meer (eigen) tijd. 

Als vaardigheden of technieken voor het toepassen van het kenmerk empathie beschrijven 

deelnemers aan de proeftuin Helmond-Oost op beide metingen dat zij gebruik maken van 

gevoelsreflectie, luisteren, er zijn voor de cliënt en niet voor de ander interpreteren. Op de nameting 

benoemen zij houdingsaspecten en vaardigheden op het gebied van (non-)verbale communicatie. 

Deelnemers aan de proeftuin(en) Tilburg benoemen op beide meetmomenten verbale communicatieve 

vaardigheden. 

 Communicatieve vaardigheden worden tevens op beide meetmomenten genoemd in het  

toepassen van het kenmerk omgeving door de deelnemers aan de proeftuin(en) Tilburg.  

 

 EQ-i 

De EQ-i is in totaal door 14 deelnemers aan de IXELF opleiding ingevuld over de drie proeftuinen heen. 

Een vergelijking van de gemiddelde scores op de voor- en nameting per schaal op de EQ-i voor de drie 

proeftuinen laten op alle hoofdschalen en subschalen een significante verandering zien, met 

uitzondering van de subschalen sociale verantwoordelijkheid, impulscontrole en probleemoplossen. Dit 

houdt in dat de deelnemers gemiddeld genomen beter in staat zijn hun innerlijke zelf te beoordelen 

(intrapersoonlijk), dat hun interpersoonlijke capaciteiten en vaardigheden zijn toegenomen 

(interpersoonlijk), dat zij beter in staat zijn om te gaan met eisen uit de omgeving (adaptatie) en dat hun 

algemene stemming is verbeterd (algemene stemming). Wat de subschalen binnen de hoofdschaal 

intrapersoonlijke intelligentie betreft geven de resultaten aan dat de deelnemers gemiddeld genomen 

een beter zelfbeeld hebben (zelfbeeld), beter in contact staan met gevoelens en emoties (emotioneel 

zelfbewustzijn), assertiever zijn (assertiviteit), beter in staat zijn zelf te denken en te handelen 

(onafhankelijkheid) en meer uiting geven aan de behoefte hun mogelijkheden te benutten 

(zelfactualisatie). Binnen de hoofdschaal interpersoonlijke emotionele intelligentie zijn de gemiddelde 

scores op de subschalen empathie en interpersoonlijke relaties significant verhoogd, wat aangeeft dat 

deelnemers gemiddeld genomen empatischer zijn (empathie) en beter in staat bevredigende 

persoonlijke relaties aan te gaan (interpersoonlijke relaties) op de nameting vergeleken met de 

voormeting. Voorts vertonen de deelnemers binnen de hoofdschaal adaptatie gemiddeld genomen een 

significante verhoging op de nameting vergeleken met de voormeting op de subschalen realiteitstoetsing 

(deelnemers zijn gemiddeld beter in staat de overeenkomst tussen het subjectieve en objectieve te 

beoordelen) en flexibiliteit (deelnemers zijn gemiddeld beter in staat emoties, gedachten en gedrag aan 

te passen aan veranderende situaties en omstandigheden). Binnen de hoofdschaal algemene stemming 

tot slot zijn de gemiddelde scores op de subschalen optimisme en geluk significant verhoogd vergeleken 

met de voormeting, wat inhoudt dat deelnemers aan deze IXELF opleidingen gemiddeld genomen beter 

in staat zijn tot het aannemen van een positieve houding (optimisme) en beter in staat zijn om veel 

plezier en genoegen uit het leven te halen (geluk) (zie tabel 16). 
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Tabel 16 

Gemiddelde scores op de voor- en nameting per schaal op de EQ-i voor alle proeftuinen (N = 14) 

 Voormeting Nameting 

 M  SD  M  SD  t df p 

Intrapersoonlijk  105.4 9.7 115.4 11.9 -4.010 13 0.001**** 

Zelfbeeld 101.6 11.4 109.6 11.3 -4.161 13 0.001**** 

Emotioneel zelfbewustzijn 105.3 9.1 115.0 11.3 -2.684 13 0.019** 

Assertiviteit 107.1 14.1 115.6 12.3 -2.923 13 0.012** 

Onafhankelijkheid 103.4 12.1 108.3 13.7 -2.147 13 0.051* 

Zelfactualisatie 102.7 9.5 111.1 13.1 -2.435 13 0.030** 

Interpersoonlijk 102.4 10.4 110.1 9.0 -2.313 13 0.038** 

Empathie 95.8 10.9 103.6 15.8 -2.150 13 0.051* 

Sociale verantwoordelijkheid 94.6 11.8 98.4 13.9 -0.962 13 0.354 

Interpersoonlijke relaties 108.4 11.4 114.7 9.0 -1.934 13 0.075* 

Stressmanagement 102.4 8.2 108.8 12.7 -2.198 13 0.047** 

Stresstolerantie 104.3 12.4 110.1 14.2 -2.122 13 0.054* 

Impulscontrole 99.6 8.3 104.5 12.1 -1.720 13 0.109 

Adaptatie 103.0 10.2 112.8 14.0 -2.515 13 0.026** 

Realiteitstoetsing 102.9 10.4 113.8 14.0 -2.595 13 0.022** 

Flexibiliteit 108.1 14.8 113.9 15.4 -1.894 13 0.081* 

Probleemoplossen 95.4 12.4 99.7 16.2 -1.503 13 0.157 

Algemene stemming 101.8 12.9 110.1 9.5 -2.760 13 0.016** 

Optimisme 100.9 13.0 109.3 15.0 -2.649 13 0.020** 

Geluk 102.9 14.0 109.2 8.7 -2.515 13 0.026** 

Totaal 104.6 10.2 115.7 11.4 -3.222 13 0.007*** 

Noot. * α = 0.10, ** α = 0.05, *** α = 0.01, **** α = 0.001 

 

 

 SIG-B 

Over de drie proeftuinen heen hebben 22 deelnemers de SIG-B ingevuld op de voor- en nameting. Uit 

een vergelijking van de gemiddelde scores op de voor- en nameting blijkt een significante afname op de 

subschalen assertieve controle en kritisch expressed emotion. Dit betekent dat deelnemers aan deze 

IXELF opleidingen gemiddeld genomen minder controlerend en sturend (assertieve controle) en minder 

afkeurend zijn (afkeurende houding) (zie tabel 17). 
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Tabel 17 

Gemiddelde scores op de voor- en nameting per schaal op de SIG-B voor alle proeftuinen (N = 22) 

 Voormeting Nameting 

 M  SD  M  SD  t df p 

Assertieve controle 2.2 0.7 1.5 0.5 3.622 19 0.002*** 

Vijandig 2.4 0.7 2.1 0.6 1.640 18 0.118 

Vriendelijk 3.9 0.9 4.3 0.6 -1.666 20 0.111 

Steunzoekend 1.8 0.8 1.8 0.8 -0.080 21 0.937 

Proactief denken 3.6 1.0 3.6 1.2 0.241 20 0.812 

Zelfreflectie 2.8 0.9 2.5 0.7 1.484 20 0.153 

Afkeurende houding 1.8 0.7 1.3 0.4 2.380 19 0.028** 

Noot. * α = 0.10, ** α = 0.05, *** α = 0.01, **** α = 0.001 

 

5.3. Ontwikkeling op vaardigheden-indicatoren 

In de proeftuin Helmond-Oost en de proeftuin(en) Tilburg zijn mogelijke ontwikkelingen op 

vaardigheden-indicatoren op verschillende manieren in kaart gebracht. Dit maakt het niet mogelijk om 

over de drie proeftuinen heen tot een gecombineerd resultaat te komen.   

 

5.4. Samenvatting ontwikkeling per indicator 

Over de drie proeftuinen heen kan aan de hand van onderstaande tabel inzichtelijk worden gemaakt of 

de deelnemers zich hebben ontwikkeld op ieder van de indicatoren en aan welke opleidingsonderdelen 

dit te danken is. In groen is aangegeven op welke indicatoren de deelnemers aan de drie proeftuinen 

zich significant (m.u.v. het interview) hebben ontwikkeld.  

 

Tabel 18 

Significante ontwikkeling van de deelnemers aan de proeftuin Helmond-Oost en de poreftuin(en)Tilburg (op 

groepsniveau) per indicator 

 KENNIS ATTITUDE VAARDIGHEDEN 

PERSPECTIEF 
 

Kennistoets  Interview Nvt over 3 proeftuinen 

Meetmomenten 
 
 

Voor-, nameting Voor-, nameting  

VRAAG 
 

Kennistoets  EQ-i  Nvt over 3 proeftuinen 
 

Meetmomenten 
 
 

Voor-, nameting Voor-, nameting   

KRACHT Kennistoets  
 

SIG-B  
 

Nvt over 3 proeftuinen 

Meetmomenten 
 
 
OMGEVING 
 
Meetmomenten 

Voor-, nameting 
 
 
Kennistoets  
 
Voor-, nameting 

Voor-, nameting 
 
 
Nvt over 3 proeftuinen 

 
 
 
Nvt over 3 proeftuinen 
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6. Discussie 
De ondersteuning aan kwetsbare burgers is in toenemende mate gebaseerd op kosteneffectiviteit en 

marktgerichtheid. Het opbouwen en onderhouden van een betekenisvolle relatie tussen de professional 

in het sociale domein en de kwetsbare burger staat hiermee onder druk. Deze interpersoonlijke relatie is 

echter medebepalend voor de kwaliteit en uitkomsten van zorg en ondersteuning (de Vries, 2007; 

Reinders, 2010). Als tegenhanger op de nadruk op doelmatigheid is binnen de zorgethiek een tendens 

waarneembaar die zorg en ondersteuning wil baseren op zorgrelaties vanuit het kader van 

menslievendheid (Embregts, 2009; van Heijst, 2008, 2009; Verkerk, 2001; Pijnenburg, Leget, & Berder, 

2010). Een menslievende beroepshouding, dat wil zeggen het kunnen maken van verbinding met en 

afstemmen op de kwetsbare burger vanuit persoonlijke betrokkenheid en oprechte aandacht, draagt 

volgens deze visie bij aan het bieden van goede zorg en ondersteuning. Deze theorie van menslievende 

zorg dient als uitgangspunt voor het verder professionaliseren van de aanpak van de Stichting Verzorgd, 

en is in de proeftuin Helmond-Oost en de proeftuin(en) Tilburg vertaald in de thema’s perspectief, vraag, 

kracht en omgeving. Deze vier thema’s zijn vervolgens vertaald in competenties en concrete indicatoren 

op het gebied van kennis, attitude en vaardigheden.  

Wat de kennisontwikkeling betreft, geven analyses op groepsniveau over de proeftuin Helmond-

Oost en de proeftuin(en) Tilburg aan dat de kennis van de deelnemers op het gebied van de thema’s 

perspectief, kracht en omgeving significant is toegenomen. Het thema perspectief omhelst de theorie 

van menslievende zorg in zijn algemeenheid en vormt hiermee het fundament van de IXELF-opleiding. 

Uit dit resultaat blijk dat deelnemers aan de proeftuin Helmond-Oost kunnen uitleggen wat een 

menslievende houding is en waarom dit het uitgangspunt is van IXELF (thema perspectief). Daarnaast 

blijken deelnemers aan deze proeftuinen in staat het verschil tussen het activerend ondersteunen van en 

zorgen voor de kwetsbare burger te beschrijven (thema kracht) en zijn zij op de hoogte van manieren om 

netwerken in kaart te brengen en te analyseren en van interventies om sociale netwerken te versterken 

en uit te breiden (thema omgeving). Over de drie proeftuinen heen vertoonden de deelnemers  geen 

significante kennisontwikkeling op het gebied van het  thema vraag. Dit zou verklaard kunnen worden 

door het feit dat het aan het thema vraag gekoppelde meetinstrument EQ-i om organisatorische 

redenen niet is besproken tijdens de bijeenkomsten van de proeftuin(en) Tilburg.  

Wat de ontwikkeling op het gebied van attitude betreft, tonen de analyses op groepsniveau aan 

dat de attitude van de deelnemers zich op de thema’s vraag en kracht significant heeft ontwikkeld. Dit 

resultaat sluit naadloos aan op de ontwikkeling van een menslievende beroepshouding; het zijn immers 

met name kwaliteiten op het gebied van attitude die van invloed zijn op het maken van verbinding met 

en het afstemmen op de kwetsbare burger (Embregts, 2011). Uit de interviews blijkt dat deelnemers aan 

de proeftuin Helmond-Oost op de nameting (het opbouwen van) een relatie met de burger als wezenlijk 

onderdeel van het bieden van ondersteuning zijn gaan zien. Zo beschrijven zij de IXELF-factor tijdens de 

nameting in termen van (het opbouwen van) een relatie, en geven zij aan dat de IXELF-opleiding heeft 

bijgedragen aan het kunnen opbouwen van een relatie met de burger. In het beschrijven van 

vaardigheden en technieken waarmee zij de afbeeldingen dialoog, bewustzijn van machtsverhouding en 

empathie in de praktijk brengen benoemen de deelnemers op de nameting respectievelijk 

houdingsaspecten (dialoog), vaardigheden met betrekking tot het activeren van de burger (bewustzijn 
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van machtsverhouding) en vaardigheden op het gebied van non-verbale communicatie (empathie). 

Deelnemers aan de proeftuin Actief Zorg geven ten tijde van het nameting interview aan dat zij zich na 

de IXELF opleiding meer bewust zijn van het belang van het verplaatsen in het perspectief van de cliënt, 

deelnemers aan de proeftuin Amarant Academie beschrijven IXELF in termen van het zien van de cliënt 

als mens. De resultaten op de EQ-i tonen aan dat deelnemers over de drie proeftuinen heen op de 

nameting gemiddeld significant hoger scoren op alle hoofdschalen, te weten intra- en interpersoonlijke 

emotionele intelligentie, stressmanagement, adaptatie en algemene stemming.  Hoewel een hogere 

score niet per definitie op vooruitgang duidt (Zijlmans et al., 2011), zijn ze in het kader van de 

onderhavige onderzoeksvraag te interpreteren als een positieve ontwikkeling. Zo wordt de hogere score 

op de schaal intrapersoonlijke emotionele intelligentie onder meer verklaard wordt door het feit dat de 

deelnemers na de IXELF opleiding  een beter zelfbeeld hebben. Ze hebben na de training meer 

zelfvertrouwen, staan beter in contact met hun gevoelens en zijn zich meer bewust van wat ze voelen en 

waarom. De hogere score op interpersoonlijke emotionele intelligentie wordt verklaard door een hogere 

score op empathie en (het aangaan van) interpersoonlijke relaties, wat goed aansluit op de door IXELF 

nagestreefde medemenselijke betrokkenheid. Daarnaast is er binnen de hoofdschaal adaptatie op de 

nameting sprake van een hogere score op realiteitstoetsing en flexibiliteit bij de deelnemers, wat 

betekent dat ze met beide benen op de grond staan, dat ze open staan voor datgene wat er om hen 

heen gebeurt, goed het verband kunnen leggen tussen wat ze subjectief ervaren en wat er objectief 

gebeurt, en in staat zijn emoties, gedachten en gedrag aan te passen aan veranderende situaties en 

omstandigheden. Realiteitstoetsing en flexibiliteit zijn belangrijke vaardigheden  in het zich kunnen 

aanpassen aan de eisen uit de omgeving, zeker als men te maken heeft met wisselende (problematische) 

situaties bij kwetsbare burgers. Resultaten op de SIG-B tonen aan dat de deelnemers in hun bejegening 

minder controlerend en sturend zijn wat inhoudt dat ze minder vanuit macht, regels en eisen werken, 

minder hun eigen wil doorzetten en minder corrigerend optreden. Deze vorm van bejegening  sluit sterk 

aan op hetgeen IXELF wil bereiken: een relatie die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, waarbij de 

ondersteuner geen bepalende of dominante rol inneemt en niet werkt vanuit macht. Daarnaast tonen 

resultaten op de SIG-B aan dat deelnemers een minder afkeurende houding aannemen, wat in lijn is met 

de vaardigheid tot het verplaatsen in het perspectief van de kwetsbare burger. De resultaten op de EQ-i 

en de SIG-B lijken met elkaar verband te houden. In eerder onderzoek is namelijk aangetoond dat een 

hoger intrapersoonlijke emotionele intelligentie ervoor zorgt dat professionals minder controlerend zijn 

in hun bejegening (Willems et al, 2014). In lijn hiermee kan ook in deze studie verondersteld worden dat 

het betere zelfbeeld en toegenomen emotioneel zelfbewustzijn van de deelnemers hen helpt om minder 

streng en dominant te zijn in hun ondersteuning van kwetsbare burgers.  

 De ontwikkeling op het gebied van vaardigheden is in de proeftuin Helmond-Oost in kaart 

gebracht aan de hand van de video-opnames van drie deelnemers. Deelnemers gaven echter tijdens de 

IXELF-opleiding aan moeite te hebben met het maken van meerdere video-opnames met dezelfde 

burger omdat de ondersteuning die zij bieden vaak kortdurend, of zelfs eenmalig, is. Omdat deze 

deelnemers in de interviews blijk gaven van het gebruik van vaardigheden op het gebied van de thema’s 

perspectief, vraag en kracht is besloten in de interviews bij de deelnemers van de proeftuin(en) Tilburg 

de gebruikte vaardigheden uitvoeriger uit te vragen in plaats van het inzetten van video-opnames. In de 

interviews met de deelnemers aan de proeftuin(en) Tilburg benoemen zij communicatieve vaardigheden 
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als (door)vragen en luisteren en de vaardigheid tot het opvrolijken van de client / het stimuleren van 

positiviteit benoemd.  

 In dit onderzoek is een praktijkinterventie gevolgd, de IXELF opleiding is in drie opeenvolgende 

proeftuinen uitgevoerd waarbij deze steeds is aangepast op basis van opgedane ervaringen en 

bevindingen. Dit onderzoek kent daarmee een aantal beperkingen, zoals de afwezigheid van (een) 

controlegroep(en). Omdat de mogelijkheden ontbraken tot het includeren van een vergelijkbare groep 

respondenten in het onderzoek die niet deelnamen aan de IXELF opleiding is het niet mogelijk om 

gevonden ontwikkelingen in kennis, vaardigheden en attitude van de deelnemers aan de proeftuinen 

louter toe te schrijven aan de IXELF opleiding. Hoewel het ontbreken van controlegroep(en) maakt dat er 

geen harde uitspraken kunnen worden gedaan over de effecten van de IXELF opleiding, is de 

ontwikkeling van de deelnemers in kaart gebracht aan de hand van een voor- en nameting design 

waarbij zij zowel voorafgaand op als na afloop van de IXELF opleiding hebben deelgenomen aan het 

onderzoek. Er hebben echter een gering aantal deelnemers geparticipeerd in de proeftuinen, en zijn zij 

actief benaderd om deel te nemen aan de IXELF opleiding en niet ad random geselecteerd. Deze 

beperkingen maken generalisatie van de onderzoeksresultaten niet mogelijk.  

Na afronding van de proeftuin Sint-Oedenrode, de proeftuin Helmond-Oost en de proeftuin(en) 

Tilburg en bijbehorend onderzoek is de zoektocht naar IXELF niet afgerond. Naar wij hopen draagt 

onderhavig rapport bij aan de doorontwikkeling en implementatie van zowel de IXELF opleiding als het 

IXELF competentieprofiel.  
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7. Competentieprofiel IXELF-coach 
Op basis van de onderzoeksresultaten van de opeenvolgende proeftuinen, kan een competentieprofiel 

van de IXELF-coach worden opgesteld (zie tabel 19). In onderstaande tabel staan in groen de indicatoren 

afgebeeld die door het onderzoek binnen  de proeftuin Helmond-Oost en/of de proeftuin(en) Tilburg 

worden onderbouwd.  

 

Tabel 19 

Competentieprofiel IXELF-coach    

 KENNIS ATTITUDE VAARDIGHEDEN 

PERSPECTIEF 
De deelnemer is op verschillende 
niveaus in staat tot het opbouwen  
van een relatie op basis van mede- 
menselijke betrokkenheid en is in 
staat een aantal aan de eigen attitude 
en persoonlijkheid verbonden 
vermogens zodanig in te zetten dat 
het fundament en ethisch kader van  
zijn/haar handelen wordt gevormd 

De deelnemer kan 
uitleggen wat een 
menslievende 
houding is en 
waarom dit het 
uitgangspunt is van 
IXELF 

De deelnemer kan 
benoemen op welke 
wijze zijn/haar 
attitude van invloed 
is op de kwaliteit van 
de door hem/haar 
geboden zorg 

De deelnemer 
beschikt over 
handvatten om 
menslievende zorg in 
zijn/haar 
werkomgeving 
(verder) vorm te 
geven 

door een menslievende beroeps- 
houding 
 

   

VRAAG 
De deelnemer heeft inzicht in zijn / 
haar emotionele intelligentie en de 
wijze waarop dit hem/haar in staat 
stelt zich af te stemmen op de  
kwetsbare burger 

De deelnemer kan a) 
de rol van emotionele 
intelligentie in het 
werken met 
kwetsbare burgers en 
b) de relatie tussen 
emotionele 
intelligentie en de 
IXELF-factor(en) 
beschrijven 

De deelnemer heeft 
inzicht in de wijze 
waarop zijn/haar 
vaardigheden en 
capaciteiten de 
begeleiding en relatie 
met de kwetsbare 
burger beïnvloeden 

De deelnemer 
beschikt over 
handvatten om vanuit 
zijn/haar emotionele 
intelligentie af te 
stemmen op de 
kwetsbare burger 

 
 

   

KRACHT 
De deelnemer is in staat tot 
activerende ondersteuning van de 
kwetsbare burger gericht op het 
stimuleren van diens autonomie  
en leiderschap 

De deelnemer kan 
het verschil tussen 
het activerend 
ondersteunen van en 
zorgen voor de 
kwetsbare burger 
beschrijven 

 
 
 

De deelnemer heeft 
inzicht in de rol die 
eigen kracht en 
ervarings-
deskundigheid 
kunnen spelen in a) 
het opbouwen van 
een goede 
werkrelatie met de 
kwetsbare burger en 
b) het helpen van de 
kwetsbare burger om 
met zijn eigen 
kwetsbaarheid om te 
gaan 

De deelnemer 
beschikt over een 
aantal 
oplossingsgerichte 
technieken / vragen 
om de kracht, 
kwaliteiten en 
levenservaring van de 
kwetsbare burger in 
kaart te brengen en 
deze effectief te 
gebruiken in diens 
ondersteuning 
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OMGEVING 
De deelnemer heeft inzicht in het 
belang van het sociale netwerk van 
de kwetsbare burger en is in staat de 
kwetsbare burger te ondersteunen  
in het benutten, versterken en  
uitbreiden van diens sociale netwerk 
 

 
De deelnemer is op 
de hoogte van 
manieren om 
netwerken in kaart te 
brengen en te 
analyseren en van 
interventies om 
sociale netwerken te 
versterken en uit te 
breiden 
 

 
De deelnemer heeft 
inzicht in het belang 
van het sociale 
netwerk voor 
kwetsbare burgers en 
zijn/haar rol mbt het 
benutten, versterken 
en uitbreiden van dit 
sociale netwerk 
 
 

 
De deelnemer is in 
staat het (in)formele 
netwerk van de 
kwetsbare burger in 
kaart te brengen en 
te analyseren 
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- Taminiau, E.F., Habraken, J., & Embregts, P.J.C.M. (2015). IXELF: opleiding en onderzoek naar 

nieuwe ondersteuningsmanieren. Kennismarkt VGN, ’s-Hertogenbosch, 6 maart 2015 

- Taminiau, E.F., Meppelder, M., Habraken, J. & Embregts, P.J.C.M. (2015). IXELF: de nieuwe 
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Bijlages 
 

Bijlage 1. Meetinstrumenten 
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Bijlage 1.1. Kennistoets 

 

 

 

Nummer    ……………………………………………….. 

 

Datum     ……………………………………………….. 

 

Naam      ……………………………………………….. 

 

Geslacht    man / vrouw 

 

Leeftijd    ……………………………………………….. 

 

Functie    ……………………………………………….. 

 

Hoogste opleidingsniveau  MAVO / HAVO / LBO / MBO / HBO / WO / anders, nl.: 

      

     ……………………………………………….. 

 

Aantal jaren werkervaring in  

de zorg/ondersteuning van  

kwetsbare burgers   ……………………………………………….. 

 

Aantal jaren werkervaring in   

huidige functie   ……………………………………………….. 

 

Naam kwetsbare burger  ……………………………………………….. 

 

 



 

59 
 

Vragenlijst IXELF  

Proeftuin Helmond-Oost 

Deze vragenlijst is onderdeel van de Ixelf-opleiding. We willen graag dat je deze vragen vandaag 

beantwoordt en na afloop van de opleiding nog een keer. Waarschijnlijk zijn veel vragen vandaag nog erg 

lastig. Dat is helemaal niet erg. Vul in wat je denkt dat goed is. De antwoorden op de vragen worden 

gebruikt voor het onderzoek en om de opleiding de volgende keer bij te stellen. Je wordt er dus niet op 

beoordeeld. Het is wel belangrijk dat iedere vraag wordt beantwoord. Er mag dus niets leeg blijven. De 

kennistoets bestaat uit 20 vragen en is een combinatie van multiple choice en open vragen. 

 

1. Activerend ondersteunen van een kwetsbare burger wil zeggen: 

a. Dat je zelf heel actief bezig bent om de problemen van die burger mee op te lossen 

b. Dat je die burger steunt bij het uitvoeren van zijn dagelijkse activiteiten 

c. Dat je de krachten van die burger activeert zodat hij zelf met zijn problemen aan de 

slag kan 

d. Dat je vooral je zorgzame hart actief laat spreken als je bezig bent met ondersteunen 

van die burger 

 

2. Als je langer bij iemand werkt die het moeilijk heeft, dan.. 

a. Kun je het beste vooral met hem ingaan op waar zijn sterke kanten zitten 

b. Is het vooral nodig dat je met hem kijkt waar die moeilijkheden vandaan komen 

c. Doe je er het beste aan om steeds te luisteren naar hun tegenslagen en moppers 

d. Is het meest belangrijke dat je hem helpt om dat moeilijke te accepteren in zijn leven 

 

3. Om tot een echt goede werkrelatie met die burger te komen… 

a. Is het nodig om vanuit jezelf een echte ‘klik’ met hem te voelen  

b. Is het meest belangrijke dat je goed kijkt naar hoe jouw eigen stijl in jouw contact op 

hem overkomt 

c. Kun je het beste ervoor zorgen dat jullie samen duidelijk afspreken wat je doel en je 

taken zijn waarvoor je komt 

d. Doe je er het beste aan om steeds heel open en echt te zijn naar hem toe 
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4. Als je met die burger aan oplossingen wil werken voor zijn problemen, dan ... 

a. Moet je zelf vaak voor goede ideeën zorgen 

b. Moet je vooral nieuwsgierig zijn naar zijn ideeën 

c. Moet je hem vooral overtuigen van de goede oplossingen 

d. Moet je vooral de plussen en de minnen van allerlei ideeën goed afwegen 

 

5. Als je tijdens je werk tegenzin en weerstand tegenkomt, dan… 

a. Is het vooral nodig dat je de stapjes wat kleiner en beter haalbaar maakt 

b. Ga je vooral nog eens rustig en duidelijk uitleggen waarom iets goed is 

c. Is het vooral belangrijk dat je toch praktisch doorzet, zodat hij merkt dat het toch wel 

lukt 

d. Kun je maar het beste even stoppen met alles en gaan luisteren wat er dwars zit 

 

6. Leg in eigen woorden uit welke ontwikkelingen in zorg- en dienstverlening hebben geleid tot 

een verandering in de competentie/rolopvatting van beroepskrachten? 

 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

 

7. Geef weer wat het verschil is tussen een ‘smalle’ en ‘brede’ vorm van professioneel 

handelen.  

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 
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8. De ontwikkeling van menslievende zorg ligt ingebed in 

a. De deugdethiek 

b. De principe ethiek 

c. De zorgethiek 

 

9. Beschrijf in een paar regels wat de kern is van een menslievende houding en waarom dit het 

uitgangspunt is van Ixelf. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

 

10. “Ze zijn de hele dag met je bezig maar geen mens kijkt naar je om”. Wat heeft deze 

uitspraak voor jou met menslievendheid te maken? 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….………………. 

 

11.  Hoe kan emotionele intelligentie het best beschreven worden? 

a. Als een vorm van intelligentie die sterk samenhangt met cognitieve intelligentie 

b. Als een persoonlijke stijl die een individu hanteert in het omgaan met situaties in het 

dagelijks leven 

c. Als een vorm van creatieve en kunstzinnige intelligentie  

d. Als persoonlijkheid met karaktereigenschappen die je leven lang hetzelfde blijven  
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12.  Emotionele intelligentie hangt het sterkst samen met het volgende psychologische 

construct: 

a. Burn-out 

b. Werkplezier 

c. Neuroticisme 

d. Borderline persoonlijkheidsstoornis 

 

13. Een van de belangrijkste elementen van emotionele intelligentie als het gaat over de 

Ixelf-factor is: 

a. Wilskracht 

b. Bemoeizucht 

c. Empathie 

d. Emotionele stabiliteit 

 

14. Welke van de volgende stellingen is waar: 

a. De emotionele intelligentie van teamleden is van invloed op hoe het team 

functioneert 

b. Als de emotionele intelligentie van teamleden zoveel mogelijk op elkaar lijkt, 

functioneert het team het beste 

c. De emotionele intelligentie van een team is gemiddeld altijd hoger dan emotionele 

intelligentie van een individueel teamlid 

d. Emotionele intelligentie is alleen trainbaar bij individuen, niet in teamverband 

 

15. Intrapersoonlijke emotionele intelligentie bestaat uit de volgende onderdelen: 

a. Empathie, sociale verantwoordelijkheid, interpersoonlijke relaties en flexibiliteit 

b. Adaptatie, stressmanagement, geluk en optimisme 

c. Impulscontrole, zelfbeeld, emotioneel zelfbewustzijn, empathie en 

stressmanagement 

d. Zelfbeeld, assertiviteit, onafhankelijkheid, emotioneel zelfbewustzijn en 

zelfactualisatie 
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16. Welke manieren ken je om een sociaal netwerk in kaart te brengen? Noem alle manieren  

die je kent en omschrijf elke instrument in één of twee zinnen (een klein tekeningetje ter 

verduidelijking mag). 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

 

17. Naar welke  netwerkkenmerken kan gekeken worden  bij het analyseren van het 

netwerk?  

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

 

18. Welke vervolgvragen kun je aan de burger stellen na het in kaart brengen van het 

netwerk om tot een goede analyse te komen? 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………… 
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19. Welke manieren ken je om bestaande relaties in het netwerk te versterken? 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

 

 

20. Welke manieren ken je om het netwerk uit te breiden? 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………….……………….. 

 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen! 
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Vragenlijst IXELF  

Proeftuin(en) Tilburg 

© Dr. E.F. Taminiau, Dr. H.M. Meppelder, Dr. J.M. Habraken, Prof. Dr. P.J.C.M. Embregts, Academische Werkplaats 

leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB), Tranzo, Tilburg University, 2015  

 

Nummer    ……………………………………………….. 

 

Datum     ……………………………………………….. 

 

Naam      ……………………………………………….. 

 

Geslacht    man / vrouw 

 

Leeftijd    ……………………………………………….. 

 

Functie    ……………………………………………….. 

 

Hoogste opleidingsniveau  MAVO / HAVO / LBO / MBO / HBO / WO / anders, nl.: 
      

     ……………………………………………….. 

 

Aantal jaren werkervaring in  

de zorg/ondersteuning van  

cliënten    ……………………………………………….. 

 

Aantal jaren werkervaring in   

huidige functie   ……………………………………………….. 

 

Naam cliënt    ……………………………………………….. 

 



 

66 
 

Vragenlijst IXELF  

Proeftuin Actief Zorg 

Deze vragenlijst is onderdeel van de Ixelf-opleiding. We willen graag dat je deze vragen vandaag 

beantwoordt en na afloop van de opleiding nog een keer. Waarschijnlijk zijn veel vragen vandaag nog erg 

lastig. Dat is helemaal niet erg. Vul in wat je denkt dat goed is. De antwoorden op de vragen worden 

gebruikt voor het onderzoek en om de opleidingbij te stellen. Je wordt er dus niet op beoordeeld. Het is 

wel belangrijk dat iedere vraag wordt beantwoord. Er mag dus niets leeg blijven. De kennistoets bestaat 

uit 20 multiple choice vragen. 

 

 

1. Activerend ondersteunen van een cliënt wil zeggen: 

a. Dat je zelf heel actief bezig bent om de problemen van die cliënt  op te lossen 

b. Dat je die cliënt steunt bij het uitvoeren van zijn dagelijkse activiteiten 

c. Dat je de krachten van die cliënt activeert zodat hij zelf met zijn problemen aan 

de slag kan 

d. Dat je je zorgzame hart actief laat spreken als je die cliënt ondersteunt  

 

 

2. Als je langer bij iemand werkt die het moeilijk heeft, dan is het het belangrijkst dat je… 

a. Met hem ingaat op zijn sterke kanten  

b. Met hem kijkt waar die moeilijkheden vandaan komen 

c. Steeds luistert naar zijn tegenslagen en gemopper 

d. Hem helpt om de moeilijkheden te accepteren  
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3. Om tot een echt goede werkrelatie met die cliënt te komen is het belangrijk… 

a. Dat jij vanuit jezelf een ‘klik’ met hem voelt  

b. Dat je goed kijkt naar de invloed van jouw stijl op jullie contact  

c. Dat jullie samen duidelijke afspraken maken over wat je doel is en wat je taken 

zijn. 

d. Dat je steeds heel open en echt bent in jullie contact 

 

 

4. Als je met die cliënt aan oplossingen wilt werken voor zijn problemen, dan... 

a. Moet je vaak zelf voor goede ideeën zorgen 

b. Moet je vooral nieuwsgierig zijn naar zijn ideeën 

c. Moet je hem vooral overtuigen van de goede oplossingen 

d. Moet je vooral de voordelen en de nadelen van alle ideeën goed afwegen 

 

 

5. Soms kom je tijdens je werk tegenzin en weerstand tegen. Dan is het belangrijk dat je… 

a. De stapjes wat kleiner en beter haalbaar maakt 

b. Nog eens rustig en duidelijk uitlegt waarom iets goed is 

c. Toch praktisch doorzet. Dan merkt hij dat het toch wel lukt 

d. Stopt met alles en gaat luisteren wat er dwars zit 

 

 

6. Er is veel veranderd in jouw werk als thuishulp/verzorgende/verpleegkundige. Welke 

ontwikkelingen in zorg- en dienstverlening hebben daartoe geleid? 

a. Zorg- en dienstverlening is steeds meer vraaggestuurd 

b. Zorg- en dienstverlening wordt steeds meer lokaal geboden in wijkteams 

c. Cliënten moeten meer deelnemen aan de samenleving 

d. Alle hierboven beschreven antwoorden.  

 

 



 

68 
 

7. Een ‘brede’ vorm van professioneel handelen is NIET 

a. Doen wat nodig is, soms buiten de regels en protocollen om 

b. Tijd en energie steken in de relatie met de cliënt 

c. Het strikt volgen van regels en protocollen 

d. Afstemmen op de zorgvraag van de cliënt 

 

 

8. De ontwikkeling van menslievende zorg komt voort uit 

a. De deugdethiek 

b. De principe ethiek 

c. De zorgethiek 

 

 

9. Ixelf gaat uit van de theorie van menslievende zorg. Welke factoren zijn volgens deze theorie 

van invloed op de kwaliteit van de geboden zorg? 

a. Het kunnen opbouwen van een relatie 

b. Attitude 

c. Persoonlijkheid 

d. Alle hierboven beschreven antwoorden 

 

 

10. “Een zorgverlener kan alleen een menslievende beroepshouding aannemen in de relatie met 

een cliënt.” Klopt deze stelling? 

a. Nee, een zorgverlener kan geen menslievende beroepshouding aannemen in de 

relatie met een cliënt 

b. Nee, een zorgverlener kan alleen een menslievende beroepshouding aannemen 

in de relatie met collega’s 

c. Nee, een zorgverlener kan ook een menslievende beroepshouding aannemen in 

de relatie met collega’s en in de organisatie waar hij/zij werkt 

d. Ja, deze stelling klopt 
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11. Hoe kan je emotionele intelligentie het best beschrijven? 

a. Een vorm van intelligentie die sterk samenhangt met cognitieve intelligentie 

b. Een persoonlijke stijl die iemand gebruikt in het omgaan met situaties in het dagelijks 

leven 

c. Een vorm van creatieve intelligentie  

d. Je persoonlijkheid met karaktereigenschappen die je leven lang hetzelfde blijven  

 

 

12.  Emotionele intelligentie hangt het sterkst samen met: 

a. Burn-out 

b. Werkplezier 

c. Neuroticisme 

d. Borderline persoonlijkheidsstoornis 

 

 

13. Binnen de Ixelf-opleiding is een van de belangrijkste elementen van emotionele 

intelligentie: 

a. Wilskracht 

b. Bemoeizucht 

c. Empathie 

d. Emotionele stabiliteit 

 

14. Welke van de volgende stellingen is waar: 

a. De emotionele intelligentie van teamleden is van invloed op hoe het team 

functioneert 

b. Het team functioneert het beste als de emotionele intelligentie van teamleden 

zoveel mogelijk op elkaar lijkt 

c. De emotionele intelligentie van een team is gemiddeld altijd hoger dan emotionele 

intelligentie van een individueel teamlid 

d. Emotionele intelligentie is alleen te trainen bij individuen, niet in teamverband 
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15. Intrapersoonlijke emotionele intelligentie bestaat uit de volgende onderdelen: 

a. Empathie, sociale verantwoordelijkheid, interpersoonlijke relaties en flexibiliteit 

b. Adaptatie, stressmanagement, geluk en optimisme 

c. Impulscontrole, zelfbeeld, emotioneel zelfbewustzijn, empathie en 

stressmanagement 

d. Zelfbeeld, assertiviteit, onafhankelijkheid, emotioneel zelfbewustzijn en 

zelfactualisatie 

 

 

16. Wat is GEEN methode om het sociaal netwerk van een cliënt in kaart te brengen? 

a. Sociogram 

b. Ecogram 

c. Social media 

d. Levenslijn 

 

 

17.  Als je een sociaal netwerk analyseert kun je kijken naar: 

a. Structuur 

b. Samenwerken 

c. Huisvesting 

d. Omvang 

 

 

18. Wat is belangrijk bij het in kaart brengen van een sociaal netwerk?  

a. Vragen naar de mening van de persoon zelf 

b. Alleen vragen stellen over de sterke kanten van het sociaal netwerk 

c. Alleen vragen stellen over de minder sterke kanten van het sociaal netwerk 

d. Alleen vragen stellen over het uitbreiden van het sociaal netwerk 
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19. Hoe kun je bestaande relaties in het netwerk versterken? 

a. Inzet van vrijwilligers 

b. Netwerkberaad 

c. Volgen van het netwerk 

d. Deelnemen aan de Ixelf opleiding 

 

 

20. Op welke manier kun je een sociaal netwerk uitbreiden? 

a. Social media 

b. Vrijwilligerswerk 

c. Buurtbijeenkomsten 

d. Alle hierboven beschreven antwoorden 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen! 
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Bijlage 1.2. Interviewguide 

 

o Nummer deelnemer: 

 

Inleiding  

 

Tutoyeren? 

 

Toestemming voor deelname interview: 

- Heb je de informatiebrief over het onderzoek kunnen lezen die we tijdens de introductiebijeenkomst 

Ixelf hebben uitgedeeld? Heb je er nog vragen over? 

 

- Heb je het toestemmingsformulier getekend? → innemen getekende toestemmingsformulier 

 NB. Lege toestemmingsformulieren meenemen! 

 

- Je hebt in de informatiebrief gelezen dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Ik zou om 

toestemming willen vragen om audio-opnames te maken van het interview. Zo gaat er geen 

informatie verloren en kunnen we de gegevens op een later tijdstip goed uitwerken en analyseren. 

NB. Aanzetten audio-recorder 

 

- Nu de audio-recorder aanstaat zou ik je nogmaals om toestemming willen vragen voor deelname aan 

dit onderzoek, zodat ook dit antwoord is opgenomen.  

 

Inhoud interview: 

Dit interview bestaat uit twee delen: 

1) Allereerst wil ik een aantal vragen stellen over jouw ideeën over de Ixelf-factor en over je 

verwachtingen van de opleiding Ixelf. 

2) Daarna wil ik graag een aantal vragen stellen over elementen die volgens jou te maken hebben met 

goede zorg. Hiervoor wil ik jou graag een aantal plaatjes voorleggen en daar wat vragen over stellen.  

 

Het gesprek zal maximaal een uur duren.  

 

Heb je nog vragen? 

 

NB. Staat audio-recorder aan? 
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Deel 1 – Ixelf-factor en opleiding 

 

1. Wat versta je onder de Ixelf-factor? 

 

 

 

 

2. Over welke kenmerken moet de Ixelf-coach volgens jou beschikken? 

 

 

 

 

3. (Op basis van de op vraag 2 genoemde kenmerken);  

(In hoeverre) beschik je over één of meerdere van deze kenmerken? Zo ja welke? 

 

 

 

 

4. (Op basis van de op vraag 2 genoemde kenmerken);  

Zou je één of meerdere van deze kenmerken verder willen ontwikkelen? Zo ja welke? 

 

 

 

 

5. Wat zou je helpen om deze kenmerken verder te ontwikkelen?  

 

 

 

 

6. Welke verwachtingen heb je van de opleiding tot Ixelf-coach? 
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Deel 2 – Elementen van goede zorg 

 

1. Dit is plaatje 1. Wat roept het plaatje bij je op? 

 

- Dus als ik het goed begrijp heeft dit plaatje voor jou te maken met het thema… 

 

Mogelijke manieren van doorvragen: 

- Hoe bedoel je dat precies? 

- Kan je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? 

- Kan je dit ook toelichten? 

- Kan je hier een concreet voorbeeld van geven? 

 

2. Wat vind je als begeleider belangrijk bij dit thema en wat is jouw rol hierbij?  

(vooral vragen naar betrokkenheid bij het thema) 

Mogelijke manieren van doorvragen: 

- Hoe bedoel je dat precies? 

- Kan je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? 

- Kan je dit ook toelichten? 

- Kan je hier een concreet voorbeeld van geven? 

 

3. Welke tools, handvatten, bepaalde manieren of methodes heb je om als begeleider om te gaan met 

dit thema? (Dit mogen tools zijn die mensen van nature hebben of die zijn aangeleerd) 

 

Alternatieve formulering: hoe pas je de afbeelding op dit plaatje toe in je werk? Welke vaardigheden 

of technieken gebruik je in je werk om de afbeelding op dit plaatje toe te passen? 

Mogelijke manieren van doorvragen: 

- Hoe bedoel je dat precies? 

- Kan je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? 

- Kan je dit ook toelichten? 

- Kan je hier een concreet voorbeeld van geven? 

 

4. Als je dit plaatje een titel moest geven, wat zou deze dan zijn? 

 

Mogelijke manieren van doorvragen: 

- Hoe bedoel je dat precies? 

- Kan je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? 

- Kan je dit ook toelichten? 
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5. Dit is plaatje 2. Wat roept het plaatje bij je op? 

 

- Dus als ik het goed begrijp heeft dit plaatje voor jou te maken met het thema… 

 

Mogelijke manieren van doorvragen: 

- Hoe bedoel je dat precies? 

- Kan je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? 

- Kan je dit ook toelichten? 

- Kan je hier een concreet voorbeeld van geven? 

 

 

6. Wat vind je als begeleider belangrijk bij dit thema en wat is jouw rol hierbij?  

(vooral vragen naar betrokkenheid bij het thema) 

 

Mogelijke manieren van doorvragen: 

- Hoe bedoel je dat precies? 

- Kan je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? 

- Kan je dit ook toelichten? 

- Kan je hier een concreet voorbeeld van geven? 

 

7. Welke tools, handvatten, bepaalde manieren of methodes heb je om als begeleider om te gaan met 

dit thema? (Dit mogen tools zijn die mensen van nature hebben of die zijn aangeleerd) 

 

Alternatieve formulering: hoe pas je de afbeelding op dit plaatje toe in je werk? Welke vaardigheden 

of technieken gebruik je in je werk om de afbeelding op dit plaatje toe te passen? 

 

Mogelijke manieren van doorvragen: 

- Hoe bedoel je dat precies? 

- Kan je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? 

- Kan je dit ook toelichten? 

- Kan je hier een concreet voorbeeld van geven? 

 

8. Als je dit plaatje een titel moest geven, wat zou deze dan zijn? 

 

Mogelijke manieren van doorvragen: 

- Hoe bedoel je dat precies? 

- Kan je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? 

- Kan je dit ook toelichten? 
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9. Dit is plaatje 3. Wat roept het plaatje bij je op? 

 

- Dus als ik het goed begrijp heeft dit plaatje voor jou te maken met het thema… 

 

Mogelijke manieren van doorvragen: 

- Hoe bedoel je dat precies? 

- Kan je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? 

- Kan je dit ook toelichten? 

- Kan je hier een concreet voorbeeld van geven? 

 

 

10. Wat vind je als begeleider belangrijk bij dit thema en wat is jouw rol hierbij?  

(vooral vragen naar betrokkenheid bij het thema) 

 

Mogelijke manieren van doorvragen: 

- Hoe bedoel je dat precies? 

- Kan je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? 

- Kan je dit ook toelichten? 

- Kan je hier een concreet voorbeeld van geven? 

 

11. Welke tools, handvatten, bepaalde manieren of methodes heb je om als begeleider om te gaan met 

dit thema? (Dit mogen tools zijn die mensen van nature hebben of die zijn aangeleerd) 

 

Alternatieve formulering: hoe pas je de afbeelding op dit plaatje toe in je werk? Welke vaardigheden 

of technieken gebruik je in je werk om de afbeelding op dit plaatje toe te passen? 

 

Mogelijke manieren van doorvragen: 

- Hoe bedoel je dat precies? 

- Kan je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? 

- Kan je dit ook toelichten? 

- Kan je hier een concreet voorbeeld van geven? 

 

12. Als je dit plaatje een titel moest geven, wat zou deze dan zijn? 

 

Mogelijke manieren van doorvragen: 

- Hoe bedoel je dat precies? 

- Kan je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? 

- Kan je dit ook toelichten? 
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Bijlage 1.3. Schalen en items van de EQ-i 

 

ZELFBEELD 

Items:  

11     In de meeste situaties ben ik zeker van mezelf 

24     Ik mis zelfvertrouwen 

40     Mijn zelfrespect is in orde 

56     Ik heb geen goed gevoel over mijzelf 

63     Ik ben me ervan bewust hoe ik me voel 

70     Ik kan mezelf moeilijk accepteren zoals ik nu eenmaal ben 

85     Ik ben gelukkig met het type persoon dat ik ben 

100   Ik voel me tevreden met mijn lichaam 

114   Ik ben gelukkig met hoe ik eruit zie 

129   Kijkend naar zowel mijn goede punten als slechte punten, heb ik geen goed gevoel  

         over mezelf 

 

EMOTIONEEL ZELFBEWUSTZIJN 

Items: 

7      Het is tamelijk gemakkelijk voor mij om mijn gevoelens te uiten 

9      Ik ben ik contact met mijn emoties 

23    Ik kan mijn intieme gevoelens moeilijk met anderen delen   

35    Het is moeilijk voor me om te begrijpen hoe ik me voel 

52    Het is moeilijk voor mij om mijn intieme gevoelens te uiten 

63    Ik ben me ervan bewust hoe ik me voel 

88    Zelfs als ik overstuur ben, ben ik me ervan bewust wat er met me gebeurt 

116  Het is moeilijk voor mij om mijn gevoelens te beschrijven 

 

ASSERTIVITEIT 

Items:  

22   Ik ben niet in staat mijn ideeën aan anderen over te brengen 

37   Wanneer ik boos ben op anderen kan ik ze dat vertellen 

67   Indien ik het oneens ben met iemand, ben ik in staat ze dit te zeggen 

82   Ik kan moeilijk ‘nee’ zeggen als ik dat wil 

96   Het is tamelijk gemakkelijk voor me om mensen te vertellen wat ik denk 

111 Anderen denken dat het mij aan assertiviteit (opkomen voor mezelf) ontbreekt 

126 Het is moeilijk voor mij om op te komen voor mijn rechten 
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ONAFHANKELIJKHEID 

Items:  

3     Ik heb het liefste een baan waarin me veelal gezegd wordt wat ik moet doen 

19   Wanneer ik met andere mensen werk, neig ik ertoe meer te vertrouwen op hun ideeën      

       dan op die van mezelf 

32   Ik geef er de voorkeur aan dat anderen beslissingen voor mij nemen 

48   Ik kan moeilijk in mijn eentje beslissingen nemen 

92   Ik ben meer een volgeling dan een leider 

107 Ik neig ertoe me vast te klampen aan anderen 

121 Ik lijk andere mensen meer nodig te hebben dan zij mij 

 

ZELFACTUALISATIE 

Items:  

6      Ik probeer mijn leven zo zinvol mogelijk te maken als ik kan 

21    Ik weet echt niet waarin ik goed ben 

36    In de afgelopen paar jaar heb ik weinig tot stand gebracht 

51    Ik beleef geen plezier aan hetgeen ik doe 

66    Ik word niet zo opgewonden over mijn interesses 

81    Ik probeer door te gaan en die dingen te ontwikkelen waarvan ik geniet 

95    Ik geniet van die dingen die me interesseren 

110  Ik probeer de dingen waarvan ik geniet zoveel mogelijk uit te buiten 

125  Ik heb geen goed beeld van wat ik in het leven wil doen.  

 

EMPATHIE 

Items:  

18     Ik ben niet in staat te begrijpen hoe andere mensen zich voelen 

44     Ik ben er goed in te begrijpen hoe anderen zich voelen 

55     Mijn vrienden kunnen aan mij intieme dingen over henzelf vertellen 

72     Ik bekommer me om wat er met andere mensen gebeurt 

98     Ik ben gevoelig voor de gevoelens van anderen 

119   Het is moeilijk voor me om mensen te zien lijden 

124   Ik vermijd het andermans gevoelens te kwesten 
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SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID 

Items:  

16     Ik help graag mensen 

30     Het maakt me niet uit van anderen te profiteren, met name als ze dat verdienen 

46     Anderen vinden dat ze moeilijk op mij kunnen rekenen 

61     Ik zou stoppen en een huilend kind helpen zijn of haar ouders te vinden 

72     Ik bekommer me om wat er met andere mensen gebeurt 

76     Als ik ongestraft de wet zou kunnen overtreden in bepaalde situaties zou ik dit doen 

90     Ik ben in staat anderen te respecteren 

104   Ik vind het belangrijk een staatburger te zijn die aan de wet gehoorzaamt 

119   Het is moeilijk voor me om mensen te zien lijden 

 

INTERPERSOONLIJKE RELATIES 

Items:  

10     Ik ben niet in staat genegenheid te tonen 

23     Ik kan mijn intieme gevoelens moeilijk met anderen delen 

31     Ik ben een tamelijk opgewekt iemand 

39     Het is gemakkelijk voor me om vrienden te maken 

55     Mijn vrienden kunnen aan mij intieme dingen over henzelf vertellen 

62     Ik ben prettig gezelschap 

69     Ik kan niet goed met anderen overweg 

84     Mijn intieme relaties betekenen veel voor mij en voor mijn vrienden 

99     Ik heb goede relaties met anderen 

113   Mensen denken dat ik prettig in de omgang ben 

128   Ik houd geen contact met vrienden 

 

STRESSTOLERANTIE 

Items:  

4       Ik weet hoe ik om moet gaan met problemen waar je van overstuur raakt 

20     Ik denk dat ik moeilijke situaties de baas kan blijven 

33     Ik kan met stress omgaan zonder al te nerveus te worden 

49     Ik houd me niet goed staande onder stress 

64     Ik voel dat het moeilijk voor me is mijn angst onder controle te houden 

78     Ik weet hoe ik kalm moet blijven in moeilijke situaties 

93     Het is moeilijk voor me om onplezierige dingen onder ogen te zien 

108   Ik geloof in mijn vaardigheid om de meeste verwarrende problemen te kunnen  

         hanteren 

122   Ik word gemakkelijk ongerust 
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IMPULSCONTROLE 

Items:  

13     Het is een probleem om mijn boosheid onder controle te houden 

27     Wanneer ik begin te praten is het moeilijk te stoppen 

42     Mijn impulsiviteit veroorzaakt problemen 

58     Mensen zeggen dat ik tijdens een discussie zachter moet praten 

73     Ik ben ongeduldig 

86     Ik heb sterke impulsen die moeilijk te beheersen zijn 

102   Ik ben impulsief 

117   Ik kan heel erg kwaad worden 

130   Ik barst gemakkelijk in woede uit 

 

REALITEITSTOETSING 

Items:  

8       Ik probeer de dingen te zien zoals ze echt zijn, zonder erover te fantaseren of           

         dagdromen 

35     Het is moeilijk voor me om te begrijpen hoe ik me voel 

38     Ik heb vreemde ervaringen gehad die niet uitgelegd kunnen worden 

53     De mensen begrijpen mijn manier van denken niet 

68     Ik neig ertoe weg te zakken en het contact te verliezen met hetgeen er om me heen  

         gebeurt 

83     Ik word meegesleept door mijn verbeelding en fantasieën  

88     Zelfs als ik overstuur ben, ben ik me bewust van wat er met me gebeurt 

97     Ik neig tot overdrijven 

112   Ik kan me gemakkelijk terugtrekken uit de dag en inspelen op de realiteit van de  

         onmiddellijke situatie 

127   Het is moeilijk voor mij om dingen in het juiste perspectief te blijven zien 

 

FLEXIBILITEIT 

Items:  

14     Het is moeilijk voor me nieuwe dingen te beginnen 

28     Over het algemeen kan ik me moeilijk aanpassen 

43     Het is moeilijk voor me om mijn mening over dingen te wijzigen 

59     Het is gemakkelijk voor me om aan nieuwe omstandigheden aan te passen 

74     Ik ben in staat om oude gewoontes te veranderen 

87     Het is in het algemeen moeilijk voor me om veranderingen in mijn dagelijks leven aan     

         te brengen 

103   Het is moeilijk voor me mijn manieren van doen te veranderen 

131   Het zou moeilijk voor me zijn als ik gedwongen zou worden mijn thuis te verlaten 
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PROBLEEMOPLOSSEN 

Items:  

1       Mijn aanpak bij het overwinnen van problemen is er een van stap voor stap 

15     Indien ik word geconfronteerd met een moeilijke situatie verzamel ik hierover het liefst  

         alle mogelijke informatie          

29     Ik wil graag een overzicht over een probleem krijgen voordat ik het probeer op te  

         lossen 

45     Wanneer ik geconfronteerd word met een probleem is het eerste wat ik doe erbij  

          stilstaan en nadenken 

60     Wanneer ik een probleem probeer op te lossen bekijk ik elke mogelijkheid en beslis voor  

         de beste oplossing 

75     Bij het oplossen  van problemen is het moeilijk voor me om een besluit te nemen over  

         de beste oplossing 

89     In het hanteren van situaties die zich voordoen probeer ik zoveel mogelijk  

         benaderingswijzen te bedenken 

118   Ik loop meestal vast wanneer ik nadenk over verschillende manieren om problemen op  

         te lossen 

 

 

OPTIMISME 

Items:  

11     In de meeste situaties ben ik zeker van mezelf 

20     Ik denk dat ik moeilijke situaties de baas kan blijven 

26     Ik ben optimistisch over de meeste dingen die ik doe 

54     Ik hoop er meestal het beste van 

80     Ik ben ik de regel gemotiveerd om door te gaan, zelfs als dingen moeilijk worden 

106   Ik verwacht in de regel dat dingen in orde komen. Dit ondanks tegenslag van tijd tot  

         tijd 

108   Ik geloof in mijn vaardigheid om de meeste verwarrende problemen te kunnen  

         hanteren 

132   Voordat ik iets nieuws begin, denk ik meestal dat ik zal falen 
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GELUK 

Items:  

2       Het is moeilijk voor me om van het leven te genieten 

17     Het is moeilijk voor me om te glimlachen 

31     Ik ben een tamelijk opgewekt iemand 

47     Ik ben tevreden met mijn leven 

62     Ik ben prettig gezelschap 

77     Ik word depressief 

91     Ik ben niet zo gelukkig met mijn leven 

105   Ik geniet van weekends en vakanties 

120   Ik heb graag plezier 

 

POSITIEVE IMPRESSIE 

Items: 

5       Ik vind iedereen die ik ontmoet aardig 

34     Ik denk positief over iedereen 

50     Ik doen niets slechts in mijn leven 

65     Niets stoort me 

79     Ik heb in mijn leven geen leugen verteld 

94     Ik heb geen enkele wet overtreden 

109   Ik ben niet in verlegenheid gebracht door iets wat ik heb gedaan 

123   Ik heb geen slechte dagen 
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Bijlage 1.4. SIG-B (aangepaste vorm) 

 

SCHAAL voor INTERACTIEF GEDRAG van BEGELEIDERS 

 

SIG-B versie 2010 

© drs. A. Willems, Embregts, Stams, & Moonen (2010) 

 

DATUM  

 

NAAM KWETSBARE BURGER  

 

NAAM BEGELEIDER  

 

UW SEKSE man / vrouw 

 

UW LEEFTIJD  

 

HOOGSTE OPLEIDINGSNIVEAU MAVO / HAVO / LBO / MBO / HBO / WO / anders, nl.: 

 

FUNCTIE stagiaire / assistent begeleider / groepsbegeleider / 

 

activiteitenbegeleider / senior begeleider / anders, nl.: 

 

 

JAREN WERKERVARING IN DE ZORG  
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Instructie: 

 

In deze lijst staan een aantal beschrijvingen over uw omgang met deze kwetsbare burger. Wilt u achter 

elk van deze gedragingen aangeven in welke mate deze van toepassing is op uw omgang met hem of 

haar? 

 

We vragen u eerlijk te antwoorden. In een vragenlijst als deze zijn er geen slechte of goede 

antwoorden. Het gaat er immers om dat u hiermee zicht krijgt op uw eigen profiel van uw 

interpersoonlijke gedrag naar de kwetsbare burger toe. Dit kan in een gesprek toegelicht worden. 

 

Antwoordmogelijkheden zijn: 

1= helemaal niet van toepassing op mij 

2= weinig van toepassing op mij 

3= matig van toepassing op mij 

4= grotendeels van toepassing op mij 

5= helemaal van toepassing op mij 

 

Bijvoorbeeld: “Ik communiceer graag met hem”. 

Vindt u deze beschrijving helemaal van toepassing op u, omcirkel dan achter deze vraag de 5; 

 

  Ik communiceer graag met hem  1    2    3    4    5 

 

De beschrijvingen in deze vragenlijst zijn in de ‘hij-vorm’ opgesteld. Als uw kwetsbare burger een vrouw 

is, vervang in uw gedachten dan hij / hem door de woorden zij / haar. 

 

We vragen u ook om alle vragen één voor één te beantwoorden, ook wanneer een vraag voor u wat 

moeilijker te beantwoorden is. 

Denk niet te lang na bij elke vraag en geef telkens spontaan uw antwoord. Sla geen vraag over. 

 

 

 

       1 = helemaal niet van toepassing op mij   

       2 = weinig van toepassing op mij 

       3 = matig va toepassing op mij 

       4 = grotendeels van toepassing op mij 

       5 = helemaal van toepassing op mij 

 

SIG-B 2010 

© drs. A. Willems et al.  
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1 ik hanteer mijn regels op een strenge manier bij deze kwetsbare burger 1  2  3  4  5 

2 ik waardeer deze kwetsbare burger 1  2  3  4  5 

3 ik denk bij deze kwetsbare burger na over wat ik vanuit mezelf zou willen bereiken 1  2  3  4  5 

4 ik communiceer graag met hem 1  2  3  4  5 

5 bij hem heb ik de neiging om breedsprakig een preek af te steken 1  2  3  4  5 

6 bij hem heb ik de neiging hard te gaan werken om nergens aan te hoeven denken 1  2  3  4  5 

7 ik vind het prettig om samen met hem iets te doen 1  2  3  4  5 

8 ik protesteer naar deze kwetsbare burger als ik het niet met hem eens ben 1  2  3  4  5 

9 ik ga mijn weg ondanks kritiek van deze kwetsbare burger 1  2  3  4  5 

10 ik kan alles beter aan als deze kwetsbare burger mij steunt 1  2  3  4  5 

11 ik stel strenge eisen aan deze kwetsbare burger 1  2  3  4  5 

12 bij hem heb ik de neiging om wel eens redelijke voorstellen af te wijzen 1  2  3  4  5   

13 ik zet mijn wil door wat hij er ook van mag denken 1  2  3  4  5   

14 ik zeg rechtuit mijn mening tegen deze kwetsbare burger 1  2  3  4  5   

15 ik heb opbeuring nodig van hem 1  2  3  4  5   

16 bij hem heb ik de neiging om direct te handelen zonder te weten waar ik eigenlijk naar toe wil 1  2  3  4  5  

17 met hem kan ik goed samenwerken 1  2  3  4  5   

18 bij hem heb ik de neiging om hem cynisch te benaderen 1  2  3  4  5   

19 ik word graag geruggensteund door hem 1  2  3  4  5   

20 ik treed corrigerend op naar deze kwetsbare burger 1  2  3  4  5   

21 bij deze kwetsbare burger denk ik na over wat ik ga doen 1  2  3  4  5   

22 ik treed verbiedend naar hem op 1  2  3  4  5   

23 ik laat mijn boosheid zien naar hem 1  2  3  4  5   

24 ik denk bij hem na wat ik zelf van hem terug wil krijgen 1  2  3  4  5   

25 ik neem de leiding op me als ik bij deze kwetsbare burger ben 1  2  3  4  5   

26 ik mopper op deze kwetsbare burger 1  2  3  4  5   

27 bij hem denk ik na over hoe ik dingen zal gaan doen 1  2  3  4  5   

28 ik kan mij vaak prettig voelen bij deze kwetsbare burger 1  2  3  4  5   

29 bij deze kwetsbare burger denk ik na over hoe ik me voel 1  2  3  4  5   

30 bij hem denk ik na over waarom ik dingen zo ga doen 1  2  3  4  5   

 

- CONTROLEER A.U.B. OF U GEEN VRAGEN ONBEANTWOORD HEEFT GELATEN   - 
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Bijlage 1.5. BPNSFS 

 

The Basic Psychological Needs Satisfaction and Frustration Scale 
(BPNSFS) 

Versie begeleider 
Frielink, Schuengel & Embregts, 2013 

 
Datum: ………........... 

Naam: ………………………………………………………………….. 

Deze enquête gaat over de relatie tussen jou als begeleider en jouw cliënt. Op de volgende bladzijden 

vindt je stellingen over jullie relatie. Geef voor elke stelling aan of je het er helemaal niet mee eens 

bent, niet mee eens bent, neutraal bent, er mee eens bent of er helemaal mee eens bent. 

 

 

 

 

 

1
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2
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1 

 

Bij mij kan deze cliënt doen en laten wat hij/zij wil 

* Uitleg over de vraag: Kan deze cliënt  in contact met jou alles doen 

en laten wat hij of zij wil? 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2 

 
 
Ik sluit deze cliënt buiten 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3 

 

Bij mij kan deze cliënt dingen goed doen 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

4 

 

Bij mij doet deze cliënt vooral dingen omdat het ‘moet’ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

5 

Ik geef ook om deze cliënt 

*Uitleg over de vraag: Is deze cliënt belangrijk voor jou? Wil je dat 

het goed met gaat? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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6 

 

Bij mij twijfelt deze cliënt of hij/zij dingen wel goed doet 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7 

 

Bij mij kan deze cliënt kiezen wat hij/zij zelf echt wil 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 
 
Ik houd deze cliënt op een afstand 

* Uitleg over de vraag: Houd jij deze cliënt op een afstand? 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

9 

 
 
Bij mij is deze cliënt goed in wat hij/zij doet 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

10 

 

Van mij moet deze cliënt dingen doen die hij/zij eigenlijk 

niet wil 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

11 

 

 
Met mij heeft deze cliënt een band 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

12 

 
 
Bij mij is deze cliënt teleurgesteld in de resultaten van 

wat hij/zij doet 

Uitleg over de vraag: Raakt deze cliënt in het contact met jou 

teleurgesteld in wat hij/zij doet? 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

13 

 
 
Bij mij kan deze cliënt keuzes maken die echt bij hem of 
haar passen 
 
* Uitleg over de vraag: Kan deze cliënt in het contact met jou zelf 
kiezen wat hij/zij graag wil? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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14 

 
 
Ik heb een hekel aan deze cliënt 

* Uitleg over de vraag: Vind je deze cliënt helemaal niet leuk/aardig? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

15 

 
 
Bij mij kan deze cliënt zijn of haar doelen bereiken 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

16 

 

Van mij moet deze cliënt teveel dingen doen 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

17 

 
 
Ik heb een goede band met deze cliënt 
 
* Uitleg over de vraag: Hebben jij en deze cliënt goed contact met 
elkaar? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

18 

 
 
Bij mij is deze cliënt onzeker over de dingen die hij of zij 
doet 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

19 

 
 
Bij mij vindt deze cliënt de dingen die hij of zij doet altijd 
boeiend 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

20 

 
 
De relatie tussen mij en deze cliënt is oppervlakkig 
 
* Uitleg over de vraag: Kunnen jij en deze cliënt over zijn/haar 
gevoelens/emoties praten, of is het contact meer oppervlakkig? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

21 

 

 
 
Bij mij kan deze cliënt moeilijke taken goed voltooien  
 
* Uitleg over de vraag: Kan deze cliënt bij jou moeilijke taken 
volbrengen? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

22 

De relatie tussen mij en deze cliënt bestaat alleen maar 

uit verplichte activiteiten 

* Uitleg over de vraag: Moet deze cliënt van jou allemaal dingen 

doen die verplicht zijn? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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23 

 
 
Bij mij heeft deze cliënt een warm gevoel 

*Uitleg over de vraag: Voelt deze cliënt zich 

prettig/op zijn/haar gemak bij jou? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

24 

 
Bij mij voelt deze cliënt zich als een mislukkeling door de 

fouten die hij of zij maakt 

*Uitleg over de vraag: Voelt deze cliënt zich bij jou een mislukkeling 

als hij/zij iets verkeerd doet? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Bijlage 1.6. Opdracht video-opnames 

 

Video-opnames  
 
Een onderdeel van de Ixelf-opleiding is dat iedere deelnemer 5 video-opnames maakt van een gesprek 
met een kwetsbare burger. Deze video-opnames worden gebruikt voor de klassikale coaching en voor het 
onderzoek.  
 
Voordat u een gesprek met een kwetsbare burger op mag nemen moet u eerst toestemming vragen aan 
hem/haar. U heeft hiervoor een informatiebrief en een toestemmingsformulier meegekregen. We willen 
u vragen beide aan de kwetsbare burger te geven en hem/haar te vragen het formulier te tekenen. Het is 
de bedoeling dat u het ingevulde formulier tijdens de volgende bijeenkomst weer meeneemt. 
 
Voor de opdrachten is het van belang dat u alle gesprekken met dezelfde kwetsbare burger voert. Vraag 
hem/haar dus om toestemming voor het opnemen van 5 video-opnames. 
 
Om de video-opnames te kunnen maken krijgt u een camera mee. In de cameratas zit een 
gebruikershandleiding. 
 
 

 
Opdracht 1 
Maak vóór 7 oktober een video-opname van een gesprek met een kwetsbare burger.  
U kunt dit gesprek zittend aan een tafel voeren, maar ook terwijl u samen met iets bezig bent.  
 
Deze video-opname moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 In de video heeft u 1-op-1 contact met een kwetsbare burger 

 De video moet minimaal 20 minuten duren 
 
Let bij het opnemen goed op de volgende punten: 

 Zowel uzelf als de kwetsbare burger waar u mee in gesprek bent zijn goed in beeld 

 U bent beiden goed te verstaan: 
- Let er op dat de volumeknop van de camera op de hoogste stand staat 
- Schakel achtergrondruis (zoals televisie, radio) zo veel mogelijk uit 

 
Neem de opname op op de SD-kaart die al in de camera zit (zie handleiding in de cameratas) 
 
Neem de camera en de SD-kaart mee tijdens de bijeenkomst op 7 oktober. 
 
 
  



 

91 
 

 

Video-opnames  
 

Opdracht  

Maak steeds een video-opname van een gesprek met een kwetsbare burger.  

U kunt dit gesprek zittend aan een tafel voeren, maar ook terwijl u samen met iets bezig bent.  

 

Deze video-opname moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 In de video heeft u 1-op-1 contact met een kwetsbare burger 

 De video moet minimaal 20 minuten duren 

 

Let bij het opnemen goed op de volgende punten: 

 Zowel uzelf als de kwetsbare burger waar u mee in gesprek bent zijn goed in beeld 

 U bent beiden goed te verstaan: 

- Let er op dat de volumeknop van de camera op de hoogste stand staat 

- Schakel achtergrondruis (zoals televisie, radio) zo veel mogelijk uit 

 

 

Neem de camera steeds mee naar de volgende Ixelf bijeenkomst. 

 

 

Planning 

 

     Opname periode  Inleveren Ixelf bijeenkomst 

 

Video opname 2   15 okt – 12 nov   13 nov 

 

Video opname 3   14 nov – 25 feb   26 feb 

 

Video-opname 4   27 feb – 9 maart  10 maart 

 

Video-opname 5   na 23 april   Tijdens 2e interview 
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Bijlage 2. Informatiebrief en toestemmingsformulier 
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Bijlage 2.1. Informatiebrief en toestemmingsformulier voor deelnemers 

 

Tilburg, september 2014 
 
Beste Ixelf-deelnemer, 
 
Welkom bij de opleiding Ixelf! Deze opleiding staat in het teken van een gezamenlijke zoektocht naar de 
Ixelf-factor; hoe breng je kwetsbare burgers dichterbij dagelijks geluk?  
 
Tijdens de opleiding vertellen docenten over verschillende onderdelen die deel uitmaken van de Ixelf-
factor en gaat u samen met de andere deelnemers aan de slag met de Ixelf-factor in de wijk Helmond-
Oost. 
 
Wat de Ixelf-factor nu precies is weten we echter nog niet. Om dat te weten te komen is aan deze 
opleiding onderzoek verbonden. Dit onderzoek is in 2013 gestart en zal tot 2015 duren. Omdat u 
deelneemt aan de opleiding Ixelf bent u voor ons een belangrijke informatiebron. We willen u daarom 
vragen om mee te doen aan dit onderzoek. 
 
Deelname aan dit onderzoek bestaat voor u uit de volgende onderdelen: 
 

 Vragenlijsten:  
Aan het begin en na afloop van de opleiding vragen we u om drie vragenlijsten in te vullen. Twee 
vragenlijsten vult u in tijdens de Ixelf opleiding en één vragenlijst vult u thuis of op uw werk in 
achter de computer. 
 

 Interviews:  
Aan het begin en na afloop van de opleiding willen we u interviewen over uw visie op de Ixelf-
factor en over de opleiding Ixelf. 
De interviews worden afgenomen op een plek die voor u het handigst is, bijvoorbeeld thuis of op 
uw werk. Het eerste interview wordt gepland in de periode tussen 22 september en 3 oktober 
en het tweede interview in de periode tussen 27 april en 15 mei. De interviews zullen maximaal 
een uur duren. 
 

 Video-opnames:  
Gedurende de hele opleidingsperiode vragen we u om vijf video-opnames te maken van 
gesprekken met een kwetsbare burger. U krijgt op een apart formulier verdere uitleg over het 
maken van deze video-opnames.  
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Het is belangrijk om te weten dat alle bijdragen aan het onderzoek vertrouwelijk worden behandeld en 
niet herleidbaar zijn tot individuele personen. Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de 
opleiding en het onderzoek Ixelf. Conform de richtlijnen van Tilburg University worden uw gegevens voor 
een periode van 5 jaar na publicatie gearchiveerd. Dit betekent dat uw gegevens binnen een beveiligde 
omgeving anoniem worden opgeslagen. 
 
Wij vragen u toestemming voor deelname aan het onderzoek. Indien u akkoord bent en toestemming 
geeft voor deelname aan het onderzoek, zou ik u willen vragen het bijgevoegde toestemmingsformulier 
te tekenen. Als u tijdens de opleiding Ixelf besluit te willen stoppen met uw deelname aan dit onderzoek, 
kan dit op elk moment.  
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Elsbeth Taminiau-Bloem op telefoonnummer 
013 – 466 3693 of via e.f.taminiau@uvt.nl 
 
We danken u hartelijk voor uw bereidheid tot deelname. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens prof.dr. Petri Embregts, 
 
Elsbeth Taminiau-Bloem 
Senior onderzoeker Tranzo, Tilburg University 

mailto:e.f.taminiau@uvt.nl
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Toestemmingsformulier onderzoek Ixelf 

 
Ja, ik geef toestemming voor (kruis aan): 
 
 
 Het invullen van vragenlijsten 
 
 De afname van interviews 
 
 
 
 
Gegevens worden alleen gebruikt voor de opleiding en het onderzoek Ixelf.  
Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en voor een periode van 5 jaar na publicatie gearchiveerd 
conform de richtlijnen van Tilburg University. 
 
 
Naam     ………………………………………………………………. 
 
Datum     ………………………………………………………………. 
 
Plaats     ………………………………………………………………. 
 
Handtekening    ………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
In te vullen door onderzoeker: 
Ondergetekende verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel schriftelijk als mondeling over het 
bovenvermelde onderzoek is geïnformeerd. Hij/zij verklaart tevens dat een voortijdige beëindiging van 
de deelname door bovengenoemde persoon, voor haar/hem, verder geen gevolgen heeft. 
 
Naam onderzoeker   ………………………………………………………………. 
 
Datum     ………………………………………………………………. 
 
Handtekening onderzoeker ………………………………………………………………. 
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Toestemmingsformulier onderzoek Ixelf 
 
 
Ja, ik geef toestemming voor (kruis aan): 
 
 
 Het maken van video-opnames 
 
 
De video-opnames worden alleen gebruikt voor de opleiding en het onderzoek Ixelf.  
De video-opnames worden vertrouwelijk behandeld en voor een periode van 5 jaar na publicatie 
gearchiveerd conform de richtlijnen van Tilburg University. 
 
 
Naam     ………………………………………………………………. 
 
Datum     ………………………………………………………………. 
 
Plaats     ………………………………………………………………. 
 
Handtekening    ………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In te vullen door onderzoeker: 
Ondergetekende verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel schriftelijk als mondeling over het 
bovenvermelde onderzoek is geïnformeerd. Hij/zij verklaart tevens dat een voortijdige beëindiging van 
de deelname door bovengenoemde persoon, voor haar/hem, verder geen gevolgen heeft. 
 
Naam onderzoeker   ………………………………………………………………. 
 
Datum     ………………………………………………………………. 
 
Handtekening onderzoeker  ………………………………………………………………. 
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Bijlage 2.2. Informatiebrief en toestemmingsformulier voor burgers 

 

 
Tilburg, september 2014 
 
 
Beste meneer / mevrouw, 
 
uw ondersteuner volgt de opleiding Ixelf in Helmond-Oost. Deze opleiding gaat over de Ixelf-factor; wat 
kunnen ondersteuners doen om uw dagelijks geluk dichterbij te brengen? 
 
Wat de Ixelf-factor precies is weten we echter nog niet. Om dat te weten te komen doen we onderzoek 
bij de deelnemers aan de opleiding. Daarom hebben we aan uw ondersteuner gevraagd maximaal vijf 
video-opnames te maken van een gesprek met u. Het gaat om gesprekken die u normaal ook met uw 
ondersteuner voert, u hoeft hier niets extra’s of speciaals voor te doen. Uw ondersteuner maakt video-
opnames van minimaal 20 minuten. 
 
U moet het natuurlijk wel goed vinden dat uw ondersteuner video-opnames maakt. Het is belangrijk om 
te weten dat alle video-opnames vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt 
voor het onderzoek Ixelf. Volgens de richtlijnen van Tilburg University worden uw gegevens voor een 
periode van 5 jaar na publicatie gearchiveerd. Dat betekent dat uw gegevens in een beveiligde omgeving 
anoniem worden opgeslagen.   
 
Vind u het goed dat uw ondersteuner video-opnames maakt? Zou u dan het formulier kunnen invullen 
wat uw ondersteuner aan u heeft gegeven en aan hem/haar terug geven? 
 
Als u tijdens het onderzoek besluit niet meer mee te willen doen aan de video-opnames dan kan dat 
altijd.  
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Elsbeth Taminiau-Bloem op telefoonnummer 
013 – 466 3693 of mailen via e.f.taminiau@uvt.nl 
 
We willen u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking!  
 
Met vriendelijke groet, mede namens prof. dr. Petri Embregts, 
 
Elsbeth Taminiau-Bloem 
Senior onderzoeker Tranzo, Tilburg University 

 
 
 
 
  

mailto:e.f.taminiau@uvt.nl
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Toestemmingsformulier onderzoek Ixelf 
 
 
Ja, ik geef toestemming voor (kruis aan): 
 
 
 Het laten maken van video-opnames 
 
 
De video-opnames worden alleen gebruikt voor de opleiding en het onderzoek Ixelf.  
De video-opnames worden vertrouwelijk behandeld en voor een periode van 5 jaar na publicatie 
gearchiveerd conform de richtlijnen van Tilburg University. 
 
 
Naam     ………………………………………………………………. 
 
Naam ondersteuner / 
Deelnemer Ixelf opleiding  ……………………………………………………………….  
 
Datum     ………………………………………………………………. 
 
Plaats     ………………………………………………………………. 
 
Handtekening    ………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In te vullen door onderzoeker: 
Ondergetekende verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel schriftelijk als mondeling over het 
bovenvermelde onderzoek is geïnformeerd. Hij/zij verklaart tevens dat een voortijdige beëindiging van 
de deelname door bovengenoemde persoon, voor haar/hem, verder geen gevolgen heeft. 
 
Naam onderzoeker   ………………………………………………………………. 
 
Datum     ………………………………………………………………. 
 
Handtekening onderzoeker ………………………………………………………………. 
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Bijlage 3. Overzicht bijeenkomsten en meetmomenten proeftuin Helmond-Oost 
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IXELF, jouw geluk dichtbij  

Literatuurreview ‘Het burgerperspectief: Wat vind ik zelf?’ 

Zoektocht naar wat burgers vinden van het gedrag en de houding van hun 

ondersteuners zoals gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur 
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IXELF, jouw geluk dichtbij  

Literatuurreview ‘Het burgerperspectief: Wat vind ik zelf?’ 
 

1. Introductie 

IXELF leidt ondersteuners van kwetsbare burgers op om hun kennis, vaardigheden en attitude te 

ontwikkelen op 4 thema’s: Kracht, Omgeving, Perspectief en Vraag. In de proeftuin Helmond wordt het 

effect van deze opleiding op de ondersteuners gemeten. Maar IXELF stelt niet voor niets het geluk van 

burgers centraal, en vindt dat de training van ondersteuners betekenis moet hebben voor burgers. 

Daarom laat IXELF de burger aan het woord. Burgers vertellen over hun ervaringen met ondersteuning, 

over wat de ondersteuning voor hen betekent. Maar wat weten we eigenlijk al uit onderzoek over het 

perspectief van burgers op de ondersteuning die ze krijgen? 

1.1. “Heeft de ondersteuning effect op mijn leven?” 

Als de mening van burgers wordt gevraagd over de ondersteuning die ze krijgen, gaat het meestal over 

het effect dat ondersteuning heeft op de kwaliteit van hun eigen leven, op het geluk van de burger. Als 

mensen gelukkiger worden door de ondersteuning die ze krijgen, is de ondersteuning geslaagd. Maar 

wat is geluk? Er zijn verschillende theoretische invalshoeken over het begrip geluk, maar bij IXELF sluit 

de zelfdeterminatietheorie goed aan (Deci & Ryan, 2002). Deze theorie beschrijft dat de mate waarin 

mensen geluk ervaren, afhangt van de mate waarin ze zich competent, autonoom en verbonden voelen. 

Competent betekent in dit geval dat wat iemand doet, resulteert in gewenste uitkomsten. Autonoom 

betekent dat iemand zo zelfstandig mogelijk functioneert. Ten slotte betekent verbonden hier dat je 

goede relaties met andere mensen ervaart. Door te werken aan een gevoel van competentie, autonomie 

en verbondenheid, kan ondersteuning het geluksgevoel van burgers vergroten. 

1.2.  “Wat vind ik van de ondersteuning die ik krijg?” 

Naast het meten van het geluk van burgers, kan het ook waardevol zijn om te meten wat burgers vinden 

van de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen. Door aan burgers te vragen wat ze van de 

ondersteuning vinden, kan de kwaliteit van de ondersteuning verbeterd worden (Sullivan, 2003). IXELF 

hecht er belang aan dat de burger zijn stem kan laten horen over de ondersteuning die hij krijgt. Ook in 

wetenschappelijk onderzoek klinkt een roep om aandacht voor het perspectief van burgers op de 

kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen. Binnen de literatuur over mensen met verstandelijke 

beperkingen onderstreept Hastings (2010) het belang om de kwaliteit van ondersteuning te 

onderzoeken vanuit zowel het perspectief van begeleiders als het perspectief van cliënten. En ook in 

onderzoek binnen de forensische psychiatrie wordt aandacht gevraagd voor het betrekken van het 

perspectief van burgers in onderzoek (Coffey, 2006). Maar in beide werkvelden wordt het perspectief 

van cliënten op de ondersteuning die ze krijgen nog niet tot nauwelijks daadwerkelijk onderzocht 

(Coffey, 2006; Van Oorsouw, Embregts, & Bosman, 2013). Het includeren van het burgerperspectief op 

ondersteuning lijkt dus nog in de kinderschoenen te staan, en hiermee kan IXELF zichzelf profileren en 

onderscheiden.  



 

105 
 

1.3. Doelstelling 

Om in kaart te brengen wat er al bekend is over het perspectief van burgers op de houding en het 

gedrag van hun ondersteuners, voeren we een literatuurstudie uit. Hiermee plaatsen we het initiatief 

van IXELF om het burgerperspectief op ondersteuning te includeren, in een breder perspectief. We 

maken een inventarisatie van de initiatieven om het burgerperspectief op ondersteuning te meten in 5 

jaar wetenschappelijk onderzoek onder kwetsbare burgers. Dat doen we binnen een brede 

onderzoekspopulatie, namelijk het onderzoek over kwetsbare burgers in de breedste zin van het woord. 

Hieronder vallen mensen met een bepaalde kwetsbaarheid, zoals mensen met een verstandelijke 

beperking, ouderen, mensen met een lichamelijke beperking, werklozen, mensen met sociale of 

psychische problematiek en kwetsbare gezinnen. Op basis van deze literatuurstudie formuleren wij een 

aantal kernelementen in de relatie tussen burgers en ondersteuners, en zetten deze elementen af tegen 

de uitgangspunten van IXELF. 

1.4. Onderzoeksvraag 

“Wat vinden burgers van de houding en het gedrag van hun ondersteuner zoals gerapporteerd in de 

wetenschappelijke literatuur?” 
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2. Methode 

Om zicht te krijgen op bestaande onderzoeksresultaten over het perspectief van burgers op hun 

ondersteuners, is de wetenschappelijke literatuur op dit gebied doorzocht. Via 2 zoekmachines voor 

wetenschappelijke literatuur (Psychinfo en Pubmed) zijn wetenschappelijke artikelen die van 2010 tot 

januari 2015 gepubliceerd zijn, doorzocht. Deze zoekmachines beslaan een groot deel van de literatuur 

op het gebied van ondersteuning aan mensen met psychische en gezondheidsklachten. We zochten 

artikelen die, in de titel of samenvatting, de volgende zoektermen (of een synoniem daarvan) bevatten: 

Perspectief én Burgers én Gedrag/Houding én Ondersteuners. Voor een compleet overzicht van de 

zoektermen, zie Bijlage 1.  

De literatuurzoektocht leverde 4295 artikelen op. Er is in drie rondes gekeken of deze artikelen 

aansloten bij de onderzoeksvraag, op basis van een lijst van in- en exclusiecriteria (zie Figuur 1). In een 

eerste screeningsronde door één beoordelaar vielen 2077 artikelen af. Uit de titel bleek dat deze 

artikelen niet relevant waren voor onze onderzoeksvraag of het ging niet om wetenschappelijke, 

empirische artikelen, maar om boekbesprekingen, (niet gepubliceerde) scripties, of andere 

literatuurreviews. 

Figuur 1 

Van de overgebleven 2218 artikelen zijn de titels en 

samenvattingen onder 3 beoordelaars verdeeld en 

gescreend op basis van de in- en exclusiecriteria (zie 

Figuur 1). Op basis van deze screening kwamen 20 

artikelen in aanmerking voor inhoudelijke 

beoordeling. Eén artikel was niet full tekst te 

verkrijgen, twee beoordelaars hebben de 

overgebleven 19 artikelen gelezen. In deze ronde 

vielen nog 7 artikelen af. Twee omdat de focus van 

het artikel afweek van onze onderzoeksvraag en 5 

omdat de studie in een residentiële setting 

uitgevoerd was en daarmee te ver afweek van de 

focus van IXELF. Dit rapport beschrijft de resultaten 

van de overgebleven 12 studies. De kenmerken van 

de 12 artikelen waar in dit verslag over wordt 

gerapporteerd zijn weergegeven in Bijlage 2. 

 

 

  

Inclusiecriteria 
1. Studies waarin het perspectief van 

kwetsbare burgers op de houding en/of het 
gedrag van hun ondersteuners centraal 
staat. 

2. Empirische artikelen: Kwalitatieve, 
kwantitatieve en mixed-method studies. 

3. Peer-reviewed artikelen, geschreven in het 
Engels/Nederlands. 

4. Studies uit Angelsaksische landen (West-
Europa, VS, Canada, Australië). 

Exclusiecriteria 
1. Studies waarin het perspectief van de burger 

slechts een detail is. 
2. Studies die indirect rapporteren over de 

houding en/of het gedrag van 
ondersteuners. 

3. Studies waarin ondersteuningsprogramma’s 
geëvalueerd worden. 

4. Systematische reviews, meta-analyses, 
statements, guidelines. 

5. Studies die alleen beschouwend of 
opiniërend (ethisch/filosofisch/theoretisch) 
van aard zijn.  
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3. Resultaten: Gedrag en houding van ondersteuners volgens burgers 
 

3.1. Algemeen 

De kenmerken van de 12 studies waar in dit verslag over wordt gerapporteerd zijn weergegeven in 

Bijlage 2. De studies variëren in de doelgroep burgers die geïncludeerd is. Het grootste deel van de 

studies komt uit de psychiatrie; 5 van de onderzoeken waren onder mensen met psychische 

problematiek uitgevoerd. De overige studies gingen over patiënten van ziekenhuizen (2), gezinnen (2), 

mensen met beperkingen (1) of ouderen (1) en een gemixte groep burgers. Er was sprake van 

geografische spreiding, 4 van de onderzoeken waren uitgevoerd in Nederland, 3 in Engeland, 2 in de VS, 

2 in Scandinavië en 1 in Nieuw-Zeeland. Er was weinig variatie in de gebruikte onderzoeksmethoden. 

Tien studies maakten gebruik van (semigestructureerde) interviews, 2 studies gebruikten focusgroepen. 

In alle studies ging het om het perspectief van burgers op professionele ondersteuners, zoals huisartsen, 

(psychiatrisch) verpleegkundigen, sociaal werkers of gezinsondersteuners. Er waren geen studies die 

over het perspectief van burgers op ondersteuners vanuit het informele netwerk of vrijwillig 

ondersteuners rapporteerden, terwijl dit wel in de zoekopdracht opgenomen was.  

 

3.2. Thema’s 

Voor elk van de artikelen zijn de beschrijvingen van de houding of het gedrag van ondersteuners 

geselecteerd. Deze beschrijvingen zijn geclusterd tot 7 thema’s: Aansluiten bij de burger, Autonomie, 

Medemenselijke attitude, De burger als mens zien, Beschikbaar zijn, Vaardigheden voor interpersoonlijk 

contact en Oog hebben voor kracht van de burger. Voor een overzicht van de beschrijvingen per thema, 

zie Bijlage 3.  

Aansluiten bij de burger 

Uit de studies blijkt dat burgers uit verschillende kwetsbare groepen het belangrijk vinden dat 

ondersteuners aansluiten bij hun wensen en behoeften. Burgers vinden het belangrijk dat 

ondersteuners vanuit het perspectief van de burger denken, en ook naar dat perspectief vragen. Ze 

verwachten dat ondersteuners zich in hen verplaatsen. Burgers vragen van ondersteuners dat zij niet 

alleen aansluiten bij de burger als individu, maar ook bij de burger in zijn specifieke context.  

Autonomie 

De onderzoeken in dit literatuuroverzicht laten ook zien dat burgers het belangrijk vinden dat 

ondersteuners hun autonomie stimuleren. Zij verwachten van ondersteuners dat ze een zekere mate 

van zelfbepaling geven, door het stellen van vragen aan burgers. Ook wordt zelfbepaling ervaren 

wanneer keuzes in behandelmogelijkheden worden gegeven. 

  



 

108 
 

Medemenselijke attitude 

Burgers verwachten van ondersteuners dat zij ondersteuning vorm geven vanuit een medemenselijke 

houding. Een goede werkrelatie krijgt vorm als ondersteuners zich opstellen als mens, en niet alleen als 

professional. Burgers noemen een humane houding als belangrijk kenmerk van hun ondersteuners.  

De burger als mens zien  

Daarnaast beschrijven burgers dat ze zelf als mens gezien willen worden. Ze vinden het belangrijk dat ze 

als meer dan een patiënt, cliënt of casus behandeld worden. Ook beschrijven ze dat ze baat hebben bij 

een holistische benadering. Ze waarderen het als ondersteuners interesse tonen in het leven van de 

cliënt in de breedste zin van het woord, met oog voor levensgebieden die buiten hun 

verantwoordelijkheid vallen. 

Beschikbaar zijn 

Een volgend thema dat uit de studies naar voren komt is beschikbaarheid. Burgers beschrijven dat ze het 

belangrijk vinden als ondersteuners de tijd nemen om hun werk te doen. Burgers geven aan dat ze het 

verschil voelen tussen ondersteuners die onder tijdsdruk hun werk doen, en ondersteuners die de tijd 

nemen. Daarnaast beschrijven burgers dat ze het belangrijk vinden dat ondersteuners snel reageren als 

ze ondersteuning nodig hebben. Ten slotte hebben burgers behoefte aan continuïteit, ze vinden het 

belangrijk om langere tijd met dezelfde ondersteuner contact te hebben. 

Vaardigheden voor interpersoonlijk contact 

De studies bevatten veel beschrijvingen van vaardigheden van ondersteuners die nodig zijn voor het 

aangaan van interpersoonlijk contact. Burgers verwachten van ondersteuners dat zij betekenis geven 

aan het contact door te luisteren. Vaak wordt daar een woord aan toegevoegd, om aan te geven dat 

alleen luisteren niet genoeg is. Burgers willen dat ondersteuners echt, goed, actief luisteren. Daarnaast 

werd benadrukt dat het belangrijk is dat ondersteuners niet alleen horen wat ze willen horen, maar wat 

er daadwerkelijk gezegd wordt. Burgers vinden het belangrijk dat een ondersteuner begripvol is, en een 

vriendelijke en open houding heeft. Die open houding kan tot uiting komen door niet veroordelend te 

zijn. Ook beschrijven burgers dat ze betrouwbaarheid en eerlijkheid een belangrijk kenmerk van 

ondersteuners vinden. Ze beschrijven dat een verbinding tussen ondersteuners en burgers alleen tot 

stand kan komen als dat op basis van vertrouwen gebeurt. Burgers waarderen het als ondersteuners 

eerlijk zijn, ook als ze een negatieve boodschap moeten brengen. Daarnaast vinden ze vertrouwelijkheid 

belangrijk, ze willen dat hun verhaal veilig is bij een ondersteuner en niet aan derden verteld wordt. 

Burgers beschrijven dat zij van ondersteuners vragen om respect voor hen te hebben, geduldig en 

zorgzaam te zijn. Ten slotte willen burgers dat ondersteuners echt betrokken, geïnteresseerd en 

nieuwsgierig zijn en met aandacht hun werk doen.  
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Oog hebben voor kracht van de burger 

Ten slotte vragen de burgers van ondersteuners dat zij niet alleen aandacht hebben voor de 

kwetsbaarheid van burgers, maar ook oog hebben voor de kracht die zij in huis hebben. Ze verwachten 

dat ondersteuners bereid zijn om van hen te leren. Burgers geven aan dat zij zelf veel kennis en ervaring 

hebben, en dat zij hun ondersteuners daarmee verder kunnen helpen. Ondersteuners kunnen burgers 

een gevoel van competentie geven door de kracht van burgers aan te spreken en hen positieve en 

ondersteunende feedback te geven. 
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4. Conclusie 
 

4.1. Algemeen 

In dit literatuuronderzoek zijn 12 studies naar het perspectief van burgers op de houding en het gedrag 

van hun ondersteuners geïncludeerd. Op basis van deze studies hebben we 7 thema’s onderscheiden: 

Aansluiten bij de burger, Autonomie, Medemenselijke attitude, De burger als mens zien, Beschikbaar 

zijn, Vaardigheden voor interpersoonlijk contact en Oog hebben voor kracht van de burger. 

De beschrijvingen van houding en gedrag van ondersteuners die burgers noemen, lijken niet samen te 

hangen met het type kwetsbaarheid van de burger. Cliënten uit de psychiatrie, ouderenzorg, algemene 

gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning of gehandicaptenzorg lijken dezelfde thema’s belangrijk te 

vinden.  

Het huidige onderzoek laat zien dat als ondersteuners daadwerkelijk tegemoet willen komen aan de 

wensen van burgers, zij over een breed scala aan competenties, houdings- en gedragsaspecten, moeten 

beschikken. Het is van belang dat ondersteuners vanuit deze competenties de geboden zorg op maat 

aanbieden passend bij de individuele burger in zijn of haar specifieke context. Burgers noemen dit 

expliciet, ze geven aan dat zij graag ondersteuning willen ontvangen die past bij hun persoon en hun 

specifieke omstandigheden. Dit betekent dus dat de burger niet verwacht dat de ondersteuner altijd 

hetzelfde gedrag laat zien. De gewenste houding en het gedrag kunnen variëren, afhankelijk van de 

context. Wanneer ondersteuners in staat zijn om echt te luisteren, oog te hebben voor het perspectief 

van burgers en de cliënt een zo groot mogelijke mate van zelfbepaling te geven, kan ondersteuning 

individu- en contextspecifiek worden ingericht. 

4.2. Het burgerperspectief en IXELF 

De huidige literatuurstudie levert 7 kernelementen van houding en gedrag van ondersteuners op, die 

nodig zijn om een kwalitatief goede ondersteuningsrelatie op te bouwen en te behouden. IXELF heeft, 

op basis van de praktijk van Stichting Verzorgd en op basis van de wetenschappelijke kennis en inzichten 

over menslievende professionalisering (Embregts, 2009; 2011), 4 kernthema’s geformuleerd; 

Perspectief, Vraag, Kracht, en Omgeving. De thema’s die in deze literatuurstudie zijn beschreven sluiten 

aan bij de belangrijkste uitgangspunten van IXELF.  

Uit de literatuur blijkt dat burgers het belangrijk vinden dat ondersteuners bij hen als individu 

aansluiten. Het is aan de ondersteuner om door te vragen en zich te verplaatsen in het perspectief van 

de burger, en daardoor individu-specifieke ondersteuning te kunnen bieden. Dit sluit aan bij het 

uitgangspunt van IXELF dat ondersteuners in staat moeten zijn om af te stemmen op iedere kwetsbare 

burger afzonderlijk, omdat dagelijks geluk voor elke burger anders kan zijn.  

Burgers geven aan dat ze zelf veel kennis en kracht hebben, waar ondersteuners bij aan kunnen sluiten. 

Burgers waarderen het als zij zelf kunnen beslissen over de vorm en invulling van de ondersteuning. Ze 

vinden het belangrijk dat een ondersteuner bereid is om ook te leren van de kennis en ervaring van 

burgers, en oog heeft voor de gebieden waar hun competenties liggen. Dit sluit aan bij het uitgangspunt 
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van IXELF dat ondersteuning gericht moet zijn op het aanspreken van de kracht van burgers en op het 

stimuleren verantwoordelijkheid te nemen waar dit kan. 

Burgers beschrijven ook dat zij van ondersteuners verwachten dat zij zich persoonlijk en medemenselijk 

opstellen. Ze waarderen het als een ondersteuner, naast professioneel, ook als mens het contact aan 

gaat. Tevens beschrijven burgers dat luisteren, begrip, openheid, respect, betrouwbaarheid, geduld, 

zorgzaamheid en betrokkenheid cruciale competenties voor ondersteuners zijn. Deze competenties zijn 

een voorwaarde om goede ondersteuning te kunnen bieden. Deze beschrijvingen van houding en 

gedrag sluiten aan bij de theorie van menslievendheid (Embregts, 2009; 2011; Van Heijst, 2005), die een 

van de fundamenten van IXELF vormt.  

Dit onderzoek laat ook zien dat burgers het belangrijk vinden om als mens gezien te worden, met 

aandacht voor meerder levensgebieden buiten de ondersteuningsrelatie om. Dat sluit aan bij het 

uitgangspunt van een integrale benadering, die Stichting Verzorgd hanteert. IXELF sluit aan bij de 

werkwijze van Stichting Verzorgd, met een focus op het gehele gezin en de blik op alle leefdomeinen. 

Ten slotte noemen burgers ook beschikbaarheid als belangrijke competentie van ondersteuners. Zij 

achten tijd, aandacht en continuïteit in de geboden ondersteuning van belang. Dit sluit aan bij de 

werkwijze van Stichting Verzorgd, de voorloper van IXELF. Beschikbaarheid is één van de basisprincipes 

van Stichting Verzorgd. 

In Tabel 1 wordt de aansluiting tussen de resultaten van de huidige literatuurstudie en de 

uitgangspunten van IXELF visueel weergegeven. 
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Tabel 1. Aansluiting tussen resultaten literatuurstudie en uitgangspunten IXELF 

Kernelementen van houding en gedrag 

van ondersteuners volgens de burger  

(op basis van de hierboven beschreven 

literatuurstudie) 

Uitgangspunten van IXELF (Franken, 2015) 

Aansluiten bij de burger  Thema Vraag: Ixelf wil dagelijks geluk dichterbij brengen. Wat 

dagelijks geluk is verschilt per mens (en diens omgeving). De vraag 

naar dagelijks geluk kan helder worden door gebruik te maken van 

(inzicht in) de eigen emotionele intelligentie. Gebruik maken van 

de eigen emotionele ontwikkeling biedt kansen voor echt contact. 

Thema Perspectief: Wat betekent echt contact maken en 

aansluiten bij wat is? 

Autonomie Thema Kracht: Gesprekken zijn gericht op autonomie, nemen van 

verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van leiderschap. (…) Niet 

direct handelen, maar iemand stimuleren om het zelf te doen. 

Medemenselijke attitude Thema Perspectief: Het fundament en ethisch kader van de IXELF-

factor wordt gevormd door een menslievende (beroeps)houding. 

(…) Met welke bril kijk je als professional, vrijwilliger of gewoon als 

mens in de ontmoeting? 

De burger als mens zien Inspiratiebron Stichting Verzorgd: Een van de belangrijke 

elementen van Stichting Verzorgd is een integrale benadering, die 

tot uiting komt in een focus op het gehele gezin en de blik op alle 

leefdomeinen. Stichting Verzorgd is één van de inspiratiebronnen 

van IXELF. Daarmee sluit het thema De burger als mens zien 

impliciet aan bij de uitgangspunten van IXELF. 

Beschikbaar zijn Inspiratiebron Stichting Verzorgd: Een van de belangrijke 

elementen van Stichting Verzorgd is de continue beschikbaarheid 

van de klantondersteuner. Stichting Verzorgd is één van de 

inspiratiebronnen van IXELF. Daarmee sluit het thema Beschikbaar 

zijn impliciet aan bij de uitgangspunten van IXELF. 

Vaardigheden voor interpersoonlijk 

contact 

Thema Perspectief: Het fundament en ethisch kader van de IXELF-

factor wordt gevormd door een menslievende (beroeps)houding. 

Wat betekent het om een gelijkwaardige relatie aan te gaan en 

daarbij echt op zoek te gaan naar het dagelijks geluk van mensen 

zelf? (…) Wat betekent echt contact maken en aansluiten bij wat 

is? 

Oog hebben voor kracht van de burger Thema Kracht: De IXELF-factor helpt om mensen meer aan te 

spreken op diens kracht, kwaliteiten en levenservaring. (…) Het 

gaat om denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. 
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4.3. Samenvattend 

IXELF leidt ondersteuners van kwetsbare burgers op om hun kennis, vaardigheden en attitude te 

ontwikkelen op 4 thema’s: Perspectief, Vraag, Kracht, en Omgeving. IXELF stelt de burger centraal, en 

laat daarom ook de burger aan het woord over de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen. Om dit 

initiatief van IXELF in een breder kader te plaatsen, is in dit onderzoek in kaart gebracht wat er al bekend 

is over het perspectief van burgers op de houding en het gedrag van hun ondersteuners. Er is een 

literatuurstudie uitgevoerd, naar de initiatieven om het burgerperspectief op ondersteuning te meten in 

5 jaar wetenschappelijk onderzoek onder kwetsbare burgers.  

De literatuurstudie leverde 12 artikelen op, waarin het burgerperspectief op het gedrag en de houding 

van ondersteuners centraal stond. De studies representeerden een brede groep burgers: cliënten uit de 

psychiatrie, gehandicaptenzorg, opvoedingsondersteuning, gezondheidszorg en ouderenzorg. Ook was 

er sprake van geografische spreiding. Alle studies hanteerden kwalitatieve onderzoeksmethoden, 

studies maakten gebruik van (semigestructureerde) interviews en focusgroepen.  

De beschrijvingen van gedrag en houding van ondersteuners uit de 12 studies zijn geclusterd tot 7 

thema’s: Aansluiten bij de burger, Autonomie, Medemenselijke attitude, De burger als mens zien, 

Beschikbaar zijn, Vaardigheden voor interpersoonlijk contact en Oog hebben voor kracht van de burger. 

Het huidige onderzoek laat zien dat ondersteuners over een breed scala aan competenties, houdings- en 

gedragsaspecten, moeten beschikken om adequaat aan te kunnen sluiten en zich af te stemmen op de 

kwetsbare burger. Het is van groot belang dat ondersteuners daarbij de geboden zorg aanpassen aan 

het individu in zijn of haar specifieke context. Burgers noemen dit expliciet, ze geven aan dat zij graag 

ondersteuning ontvangen die past bij hun persoon en zijn of haar omstandigheden. Als ondersteuners in 

staat zijn om echt te luisteren, oog te hebben voor het perspectief van burgers en de cliënt een zo groot 

mogelijke mate van zelfbepaling geven, kan ondersteuning individu- en contextspecifiek worden 

ingericht. 

De kernelementen van een goede ondersteuningsrelatie die in het huidige onderzoek gevonden zijn, 

sluiten aan bij de uitgangspunten van IXELF. Met zijn 4 kernthema’s Perspectief, Vraag, Kracht en 

Omgeving, gebaseerd op de praktijk van Stichting Verzorgd en de wetenschappelijke kennis en inzichten 

over menslievende professionalisering, lijkt IXELF al grotendeels aan te sluiten bij wat burgers 

verwachten van hun ondersteuners om kwalitatief goede ondersteuning te realiseren.    
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Bijlage 1. Zoekstrategie  

In deze tabel staan de zoekwoorden en alle synoniemen waarmee we in 2 zoekmachines voor 

wetenschappelijke literatuur (Psychinfo en Pubmed) naar artikelen hebben gezocht. 

Samenvattende 

term: 

Burgers EN Ondersteuners EN Gedrag en houding EN (Burger)perspectief 

Zoekwoorden: service 

user(s)  

Staff  Behavio(u)r(s)  Value(s)  

 User(s)  Professional(s)  Skill(s)  View(s)  

 Client(s)  Service(s)  Ability/abilities  Experience(s)  

 Vulnerable 

people  

Volunteer(s)  Competence  Perspective(s)  

 Citizen(s)  Voluntary support  Attitude(s) Satisfaction  

 Civilian(s) Informal support   Voice(s) 

  Carer(s)   Account(s)  

  Service provider(s)   Opinion (s)  

  Health personnel 

(Mesh*) 

 Attitude(s) 

*Een Mesh-zoekterm is een term uit het gestandaardiseerde zoekwoorden-systeem van Pubmed. 
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Bijlage 2. Tabel met kenmerken per studie 

In deze tabel staan de kenmerken van de 12 artikelen waar deze literatuurstudie op gebaseerd is. 

Auteur, 

jaartal 

Methode Doelgroep Respondenten Uitkomst Type 

ondersteuners 

Berkel-

mans et al., 

2010 

Semi-

gestructureerde 

interviews 

Ouderen 13 oudere patiënten (leeftijd 

65 – 91 jaar) van 4 

huisartsenpraktijken 

verspreid over Nederland 

Respondenten waardeerden een vriendelijke, open attitude. 

Wilden met respect behandeld worden. Waardeerden een 

huisarts die echt luistert, en die genoeg tijd en aandacht heeft. 

Ze waardeerden een arts die zich niet superieur gedroeg 

Huisarts  

Brown et 

al., 2014 

Semi-

gestructureerde 

interviews 

Psychiatrie 19 ex-gedetineerde jongeren 

(leeftijd 11 – 17 jaar) met 

psychische klachten 

Een goede therapeutische relatie wordt beïnvloed door: 

- empathie (echt begrip en echte zorgzaamheid, zich in 

jongere kunnen verplaatsen) 

- cliëntgerichtheid (bereidheid om jongere een bepaalde mate 

van zelfbepaling te laten ervaren) 

- fasering (stap-voor-stap opbouwen van begeleiding, met oog 

voor wat volgens jongere belangrijk is om mee te starten) 

- verbinding (jongere zich op zijn gemak laten voelen) 

- gevoel voor humor, iets van zichzelf laten zien 

GGZ-

professionals 

Chorlton et 

al., 2015 

Semi-

gestructureerde 

interviews 

Psychiatrie 10 drugs- of 

alcoholverslaafden die kort 

geleden (minder dan 6 

maanden geleden) ontslagen 

waren uit een psychiatrische 

kliniek 

Betrokken zorg (snel reageren, nieuwsgierig, niet-

veroordelend, begripvol, eerlijkheid, openheid, zitten en 

luisteren) 

Begeleiders in 

psychiatrische 

kliniek 
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Auteur, 

jaartal 

Methode Doelgroep Deelnemers Uitkomst Type 

ondersteuners 

Denhov & 

Topor, 

2012 

Kwalitatieve 

interviews 

Psychiatrie 29 oud-patienten van een 

psychiatrische kliniek, 30 

patienten van een ambulante 

psychiatrische kliniek, 12 

mensen met een diagnose 

van psychiatrische klachten 

die ooit (langer dan 2 jaar 

geleden) in behandeling 

waren in de psychiatrie 

Interpersoonlijke continuïteit 

Emotioneel klimaat (vriendelijk, humaan, aandachtig, echt 

geïnteresseerd, echt betrokken, hulpvaardig, geduldig, 

obliging) 

Sociale interactie (de patient zien als een gewoon mens, 

meer dan een patient) (luisteren, een actieve houding 

aannemen, vragen stellen, toelichting geven, geïnteresseerd, 

wil meer weten) 

Iets van zichzelf laten zien 

Begeleiders in 

psychiatrische 

zorg 

Fadyl et 

al., 2011 

Focusgroepen en 

enkele semi-

gestructureerde 

interviews 

Gehandicap-

tenzorg 

18 mensen met fysieke of 

verstandelijke beperkingen, 

Parkinson of MS 

Een menselijke benadering bij ondersteuning (behandeld 

worden als een mens ipv een casus, de persoon betrekken in 

zijn eigen behandeling, gevoel geven dat er naar ze 

geluisterd wordt, dat ze serieus genomen worden). 

Context-bewuste reacties op de behoefte van mensen 

(aansluiten bij de meest basale behoeften van mensen, 

flexibiliteit, bereid zijn om van de cliënt te leren, betrekken 

van netwerk, culturele sensitiviteit) 

Zorgprofessio-

nals in het 

algemeen 

Griffiths et 

al., 2012 

Focusgroepen Gemixt 30 cliënten van diverse 

zorgorganisaties en 22 

informele netwerkleden van 

cliënten 

Empathie en communicatie (luisteren, begripvol, willen 

leren van cliënt, een zorgzame houding, interesse in cliënt, 

geduldigheid, vragen aan cliënt, behandelen als 

persoon/mens ipv nummer) 

Niet veroordelende aanpak (menselijkheid) 

Luistervaardigheden, echt luisteren naar wat iemand zegt, 

niet naar wat je wilt horen 

Individu-specifieke zorg (iemand kennen, weten wat 

belangrijk is voor een persoon, er zijn) 

Zorgprofessio-

nals in het 

algemeen 

Auteur, 

jaartal 

Methode Doelgroep Deelnemers Uitkomst Type 

ondersteuners 

Mason, 

2012 

Kwalitatieve 

interviews 

Opvoedings-

ondersteu-

ning 

20 ouders uit 15 gezinnen 

die onder supervisie van de 

kinderbescherming vallen 

Gevoel gehoord te worden, door actieve luistervaardigheden, 

eerlijkheid, respectvol 

Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, flexibiliteit 

Op relaties gebaseerde zorgpraktijk  

Begeleiders in een 

intensief 

gezinsbegelei-

dingsproject 
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Oosterhof 

et al., 2014 

Interviews Gezond-

heidszorg 

16 patienten met 

chronische pijnklachten 

Begrip, betrokkenheid (een rustige, persoonlijke houding, 

goed luisteren) 

Overeenstemming over de behandeling 

Professionals die 

mensen met 

pijnklachten 

behandelen 

(revalidatiearts, 

sociaal werker, 

psycholoog, 

fysiotherapeut, 

ergotherapeut) 

Rautio, 

2013 

Semi-

gestructureerde 

interviews 

Opvoedings-

ondersteu-

ning 

9 ouders uit 6 gezinnen die 

huisbezoeken in het kader 

van opvoedingsonder-

steuning ontvingen 

Aansluiten bij de wensen van de ouder, genoeg tijd geven, 

luisteren en begripvol zijn.  

Ouders een gevoel van competentie geven, competenties 

erkennen 

Opvoedings-

ondersteuners 
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Auteur, 

jaartal 

Methode Doelgroep Deelnemers Uitkomst Type 

ondersteuners 

Schout et 

al., 2013 

Interviews Psychiatrie 11 clienten van een 

OGGZ-instelling met een 

geschiedenis van 

zorgmijden 

Professionals mogen aanwijzingen geven, als er eenmaal 

vertrouwen is gegroeid 

Respondenten verschillen in de mate waarin ze willen dat een 

professional aandacht heeft voor problematische geschiedenis.  

Aanpassen aan verschillen tussen cliënten, verschillende 

situaties, flexibiliteit, responsiviteit.  

Zorgprofessio-

nals in het 

algemeen 

Van Staa 

et al., 2011 

Semi-

gestructureerde 

interviews, 

vragenlijst 

Gezond-

heidszorg 

(Kinderzie-

kenhuis) 

56 (interviews) en 990 

(vragenlijst) adolescenten 

met een chronische 

aandoening  

Betrouwbaarheid en eerlijkheid 

Zorgzaam en begripvol zijn 

Luisteren en respect tonen 

Focus op mij 

Competentie en professionele expertise 

Ziekenhuisper-

soneel in het 

algemeen 

Williams 

& Tufford, 

2012 

Semi-

gestructureerde 

interviews 

Psychiatrie 40 mensen met de 

diagnose schizofrenie 

De tijd nemen voor een gesprek, niet alleen over 

ziektegerelateerde zaken maar over het leven als geheel 

Patient erkennen als mens 

Verbinding (Betrokkenheid, Respect, holistische benadering, 

geen aannames hebben) 

Ruimte (tijd en gesprek). 

Zorgprofessio-

nals in het 

algemeen 
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Bijlage 3. Tabel met beschrijvingen van houding en gedrag, geclusterd tot thema’s 

Deze tabel bevat de beschrijvingen van houding en gedrag van ondersteuners zoals deze in de studies 

gerapporteerd zijn, en hoe deze tot 7 kernelementen geclusterd zijn. 

Aantal*  Thema Beschrijvingen uit artikelen 

6 

 

Aansluiten bij de 

burger 

Met oog voor wat volgens jongere belangrijk is om mee te starten 

Weten wat belangrijk is voor een persoon 

Aansluiten bij basic needs van cliënt 

Aansluiten bij de wensen van de ouder 

Vanuit perspectief cliënt denken, vragen naar perspectief cliënt 

Oog voor behoefte en perspectief van cliënt  

Cliëntgerichtheid en fasering 

Focus op cliënt (ipv op ouders/verzorgers)  

In jongere kunnen verplaatsen  

Context-sensitief werken  

Individu-specifieke zorg  

Aanpassen aan niveau (leeftijd) cliënt  

Fasering van begeleiding op basis van wat de cliënt belangrijk vindt  

4 Autonomie Zelfbepaling  

Een keuze in behandelingsopties geven  

De persoon betrekken in zijn eigen behandeling, dat ze serieus genomen worden  

Vragen stellen aan cliënt  

5 Medemenselijke 

attitude 

Menselijkheid  

Een humane houding  

Persoonlijk  

Persoonlijke én professionele houding  

Een menselijke benadering  

4 De burger als 

mens zien 

 

Behandeld worden als een mens ipv een casus  

Behandelen als persoon/mens ipv nummer   

Holistische benadering  

Belang stellen in het leven van de cliënt breder dan de ondersteuningsrelatie  

8 

 

Beschikbaar zijn Voldoende tijd  

Tijd  

Beschikbaarheid  

Snel reageren 

Interpersoonlijke continuïteit  

Continuïteit  

Flexibiliteit 
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Aantal*  Thema Beschrijvingen uit artikelen 

11 Vaardigheden 

voor 

interpersoonlijk 

contact 

(Echt/actief/goed) luisteren 

Begripvol zijn 

Vriendelijke, open attitude 

Niet veroordelend zijn 

Respectvol 

Betrouwbaarheid 

Eerlijkheid 

Geduldig  

Zorgzaam  

Echt betrokken, geïnteresseerd en/of nieuwsgierig  

Er zijn 

Aandachtig  

Voldoende aandacht  

Toegankelijk  

Empathie  

Verbinding 

Verstandhouding (verbinding obv vertrouwen)  

3 Oog hebben voor 

kracht van de 

burger  

Bereidheid om van cliënt te leren 

Willen leren van cliënt 

Empoweren 

- Positieve en ondersteunende feedback 

Gevoel van competentie geven 

*Aantal studies waar één of meerdere beschrijvingen onder dit thema in voor komen 

 

 


