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Voorwoord

Voor u ligt de trainershandleiding van de Self-wise, Other-wise, Streetwise (SOS) 

training. De SOS training is een groepstraining voor patiënten met een dubbele 

diagnose, gericht op het verminderen van kwetsbaarheid voor victimisatie. 

Sinds het eind van de jaren ’90 is aangetoond dat mensen met een psychische aandoening een verhoogd risico hebben 

om slachtoffer te worden van criminaliteit (o.a. van Weeghel et al., 2009). Echter, er is een gebrek aan effectief bewezen 

interventies om de kwetsbaarheid van patiënten voor victimisatie te verminderen. We spreken van een dubbele diagnose 

bij het samen voorkomen een stoornis in het gebruik van middelen en een andere psychische aandoening. Uit recent 

onderzoek is gebleken dat dubbele diagnose patiënten bijzonder kwetsbaar zijn voor victimisatie (de Waal et al., 2017). In 

vergelijking met de algemene populatie van Amsterdam bleken geïnterviewde patiënten in het voorgaande jaar een 15 keer 

grotere kans te hebben om slachtoffer te zijn geweest van fysiek geweld. Bovendien hadden zij een zes keer zo grote kans 

om slachtoffer te zijn geweest van seksueel geweld en een twee keer zo grote kans om slachtoffer te zijn geweest van een 

vermogensdelict. 

Binnen het programma ‘Geweld tegen psychiatrisch patiënten’ van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO) heeft de onderzoeksafdeling van Arkin een subsidie toegekend gekregen om onderzoek te doen 

naar victimisatie bij dubbele diagnose patiënten. Met behulp van deze subsidie is de SOS training ontwikkeld en is 

deze interventie onderzocht op effectiviteit in een gerandomiseerde gecontroleerde trial (de Waal et al., 2015; de 

Waal et al., 2019). De SOS training is een interventie die bestaat uit 12 groepssessies en zich richt op het verbeteren 

van emotieregulatie vaardigheden, conflicthanteringsvaardigheden en straatvaardigheden. Het primaire doel van de 

gerandomiseerde trial was om te onderzoeken of het toevoegen van de SOS training aan de standaardbehandeling van 

dubbele diagnose patiënten resulteert in een sterkere afname van victimisatie. We concludeerden dat de SOS training 

een effectieve toevoeging is aan standaardzorg en dat de training geïmplementeerd kan worden in behandelcentra voor 

dubbele diagnose patiënten ter bevordering van preventie van victimisatie (de Waal et al., 2019).

Deze handleiding is bedoeld voor psychologen en HBO-behandelaren die getraind zijn in het geven van de SOS training 

aan dubbele diagnose patiënten. De SOS training kan worden ingezet als aanvulling op standaardzorg voor deze 

patiëntenpopulatie.

Marleen de Waal
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 Groepssfeer en de rol van de trainer

Als trainer bent u zelf een belangrijk instrument. De inhoud van de training krijgt pas vorm met enthousiaste trainers die zorg 

dragen voor een goede groepssfeer en groepsdynamiek. Wat volgt is een overzicht van de essentiële ingrediënten waarmee dit 

in deze training bereikt kan worden. 

Ingrediënt 1: Bekrachtigen

Kenmerkend voor deze training is dat de nadruk wordt gelegd op de sterke kanten van een deelnemer, in plaats van op 

de stoornis of verslaving. Er wordt dan ook gesproken van ‘deelnemers’ of ‘groepsleden’ in plaats van ‘patiënten’ of 

‘cliënten’. De meeste mensen die zullen deelnemen aan deze training hebben een geschiedenis van afwijzing, frustratie 

en mislukking. In deze training wordt gekeken naar de toekomst. Er wordt getracht de deelnemers te laten groeien binnen 

wat haalbaar is, zonder de lat te hoog te leggen. Om deze groei te bevorderen is het belangrijk om de sterke punten van de 

deelnemers te herkennen en voortdurend te bekrachtigen. Zelfs voor hele kleine dingen worden complimenten gegeven. Het 

is daarom essentieel dat de trainer voortdurend alert is om ook kleine overwinningen te signaleren. De trainer vraagt door 

op succeservaringen van deelnemers en gebruikt zowel directe als indirecte complimenten. Indirecte complimenten worden 

gegeven door bijvoorbeeld te vragen: ‘hoe lukte je dat?’, ‘hoe kreeg je dat voor elkaar?’ of ‘hoe kwam je op dat idee?’.

Ingrediënt 2: Respect

Aan de ene kant is de sfeer die de trainer neerzet dus positief en bekrachtigend. Aan de andere kant komen er ook 

ongetwijfeld slachtofferervaringen van deelnemers naar voren. Er kunnen zeer heftige herinneringen naar boven komen. 

Belangrijk is dat hier zorgvuldig en respectvol mee omgegaan wordt, door zowel de trainers als de groepsleden. Het is 

essentieel dat iedereen zich veilig voelt in de groep. Benadruk daarom dat wat in de groep besproken wordt ook binnen de 

groep blijft. Benadruk dat men nooit iets hoeft te vertellen wat men niet wil delen. Hetzelfde geldt voor de oefeningen. 

Wanneer iemand echt niet wil deelnemen aan een oefening, hoeft dat niet. 

Ingrediënt 3: Energie

Om de deelnemers in de groep te houden is het essentieel dat zij de training leuk vinden. Daarom bestaat de training uit veel 

actieve oefeningen en uit relatief weinig gesprekken en discussies. Als trainer is het essentieel dat u een energieke, actieve 

rol aanneemt en probeert de deelnemers te enthousiasmeren. Tevens draagt u bij aan de energie in de groep door langdurige 

uitleg van activiteiten te vermijden. Laat de deelnemers in plaats daarvan liever zien wat u bedoelt. Ook is het essentieel om 

het tempo erin te houden. Wanneer u merkt dat een deelnemer lang aan het woord is en anderen de aandacht verliezen, kap 

dit dan op zorgvuldige wijze af. Wat tevens bijdraagt aan concentratie van de deelnemers is het gebruiken van humor. 

Ingrediënt 4: Interactie

Alle oefeningen en activiteiten zijn zo opgezet dat zij de interactie tussen de deelnemers onderling bevorderen. 

Vaak moeten deelnemers echter toch  aan elkaar wennen en zijn zij in eerste instantie niet zo geneigd om op elkaar te 

reageren. De interactie kunt u bevorderen door zelf te reageren en door deelnemers vragen te stellen, zoals: ‘wat vind jij van 

wat hij net zegt?’, ‘zie jij dat ook zo?’ of ‘wie van jullie herkent dit?’. Wat daarnaast kan helpen is zelf meedoen.  Bij sommige 

oefeningen kan de co-trainer deelnemen aan de oefening. Hierbij is het wel belangrijk dat hij zich wat op de achtergrond houdt 

en de antwoorden voornamelijk van de deelnemers laat komen. Transparantie over uw eigen gevoelens en gedachten kan 

heel zinvol zijn, maar bedenk altijd of dit bijdraagt aan de groepsdynamiek. Idealiter creëert men een sfeer waarin de trainers 

zich niet boven de groep plaatsen, maar juist samenwerken met de deelnemers. De deelnemers zijn deskundig op het gebied 

van hun eigen gevoelens, gedachten en normen en waarden. De trainers zijn deskundig op het gebied van hoe oefeningen en 

gesprekken kunnen zorgen voor groei. De trainers leggen weinig uit over ‘hoe iets zou moeten’, maar sporen de deelnemers 

aan om eigen ervaringen te delen, van elkaars en andermans ervaringen te leren en eigen beslissingen te nemen. 
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 Het fundament van de training

 Groepssamenstelling

Deze interventie is ontwikkeld voor patiënten met verslavingsproblematiek en chronische psychiatrische problematiek. De 

training heeft een praktische insteek en is daarom ook geschikt voor patiënten met een licht verstandelijke beperking. De 

groepsgrootte kan variëren maar ligt idealiter rond de 5 tot 8 deelnemers. De training wordt gegeven door twee trainers. In 

iedere bijeenkomst heeft de één de rol van trainer, welke de bijeenkomst grotendeels leidt. De ander heeft de rol van co-

trainer, welke meedoet met oefeningen en rollenspelen, bijspringt in discussies, deelnemers steunt en bekrachtigt en let op 

eventuele stagnering van individuele deelnemers. De trainers spreken onderling af wie de rol van trainer en wie de rol van 

co-trainer op zich neemt. 

Modules

De training is opgebouwd uit 3 modules. Elke module bestaat uit 4 bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden 2 keer per 

week plaats. Het doorlopen van de volledige training neemt 6 weken in beslag. Elke module heeft een ander thema en start 

met een kennismaking. Hierdoor is het mogelijk om de modules doorlopend aan te bieden en nieuwe deelnemers te laten 

instromen bij elke eerste bijeenkomst van een nieuwe module. De groepssamenstelling verandert daardoor bij elke module 

gedeeltelijk. Sommige deelnemers zijn nieuw, sommigen doen hun tweede module en anderen al hun laatste.

Tekens van Waardering

De Tekens van Waardering dienen als positieve bekrachtiging. Wanneer gedrag opgemerkt en aangemoedigd wordt door 

anderen, neemt dit gedrag toe. De Tekens van Waardering zijn sterren. Trainers geven de deelnemers aan het begin van 

elke bijeenkomst een ongeveer gelijk aantal sterren. Gedurende de gehele training kunnen zij deze gebruiken. Wanneer een 

deelnemer iets zegt of doet wat een ander bemoedigend vindt, waardeert of herkent, geeft hij die deelnemer een ster. Het 

is geen wedstrijd. Aan het einde van de bijeenkomst leveren de deelnemers de sterren weer in.  Het idee achter deze Tekens 

van Waardering is dat deelnemers leren hoe zij elkaar positief kunnen bekrachtigen en steunen. Zij kunnen dit doen zonder 

een gesprek of oefening te onderbreken. Bovendien bevorderen de sterren de mate waarin deelnemers naar elkaar luisteren 

en met elkaar interacteren. Als trainer kunt u de sterren ook gebruiken om te bekrachtigen. In het begin zullen nieuwe 

groepsleden even moeten wennen aan de Tekens van Waardering. Als trainer kunt u het goede voorbeeld geven door ze zelf 

te gebruiken. Zorg daarnaast dat u sterren uitdeelt wanneer er deelnemers zijn die van hun groepsgenoten geen sterren 

krijgen. Het is mogelijk dat deelnemers het gebruik van de sterren in eerste instantie kinderachtig vinden. Geef dan een 

compliment voor het aangeven hoe ze erover denken en geef wat meer uitleg over het nut van de Tekens van Waardering. 

Wanneer u de sterren zelf serieus neemt, zullen de deelnemers dit ook gaan doen.

Smileys en poppetjes

Emoties zijn een belangrijke factor in deze training. De module Zelfwijs richt zich op emotie-regulatie. Daarnaast kunnen 

ook in de andere modules heftige emoties opspelen. Het herkennen van emoties bij zichzelf en anderen wordt in deze 

training bevorderd met behulp van visueel materiaal. Alle deelnemers krijgen bij elke bijeenkomst een setje met smileys 

met de 4 basisemoties (boos, bang, bedroefd, blij) en een poppetje waarmee men de intensiteit van een emotie kan 

aangeven. Dit kan men doen door een smiley op het hoofd van een poppetje te leggen. In elke bijeenkomst wordt er gestart 

met een kort rondje waarbij de deelnemers aangeven hoe zij er op dat moment bij zitten. Doelen hiervan zijn dat deelnemers 

leren stilstaan bij hun eigen emoties en bij emoties van anderen. Een ander doel is dat iedereen vast even hardop gesproken 

heeft in de groep, wat de drempel verlaagt om bij volgende onderdelen inbreng te hebben. Tevens is een dergelijk rondje een 

goed moment om de Tekens van Waardering te gebruiken. Dit rondje moet ook weer niet te veel tijd kosten. Het is belangrijk 

dat de trainers een goede middenweg zoeken tussen deelnemers een verhaal laten doen en de vaart erin houden. 
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 Het fundament van de training

PAUZE

Over de streep

Elke module start met een activiteit genaamd ‘over de streep’. Door middel van een bank, touw of stuk tape wordt een 

streep gecreëerd in de trainingsruimte. De trainer noemt een gebeurtenis en deelnemers die dit hebben meegemaakt 

stappen over de streep. Deze activiteit kan voor deelnemers erg heftig zijn. De activiteit is bedoeld om het ijs te breken, 

onderlinge verbondenheid te versterken en de bereidheid zich kwetsbaar op te stellen te vergroten. Het is belangrijk dat de 

trainer voorafgaand aan deze activiteit duidelijk maakt dat wat in de groep verteld wordt ook binnen de groep blijft. Tevens 

is het essentieel dat de trainer zorgvuldig en serieus met deze activiteit aan de slag gaat. 

Pauze

De bijeenkomsten duren totaal ongeveer 90 minuten. In elke bijeenkomst zit een pauze van ongeveer 10 – 15 minuten. Het 

moment waarop de pauze kan plaatsvinden wordt in de handleiding aangegeven door een lijn.  

 

In de pauze kunnen deelnemers even roken en zorgen de trainers voor koffie en thee. 

Ruimte

De training wordt bij voorkeur gegeven in een grote ruimte waarin zowel een ‘traingedeelte’ als een ‘zitgedeelte’ gecreëerd 

kan worden. Bij voorkeur zit men in het zitgedeelte in een kring, zonder tafel ertussen. Daarnaast heeft men een whiteboard 

of flipoverbord met stiften nodig. Enkel in de vierde bijeenkomst van module Straatwijs is een tafel noodzakelijk. De overige 

materialen staan per bijeenkomst beschreven. 

Inhaalopdrachten

Wanneer een deelnemer een bijeenkomst gemist heeft, kan hij een inhaalopdracht maken. Het maken van een 

inhaalopdracht is geen verplichting. Het is bedoeld voor deelnemers die het graag willen. Wanneer iemand tegen zijn zin een 

inhaalopdracht gaat maken is dit namelijk weinig zinvol. Bovendien kan dit de motivatie van de deelnemer om mee te doen 

aan de training verminderen. Wanneer iemand een inhaalopdracht doet is het belangrijk om te controleren of deze echt is 

gemaakt. Wanneer een deelnemer de allereerste bijeenkomst gemist heeft, kan men geen inhaalopdracht doen, in verband 

met de kennismaking. Deze deelnemer kan dan in de eerstvolgende module instromen, twee weken later.
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Voornamelijk in de module Anderwijs wordt er gebruik gemaakt van rollenspelen. Dit dient ter verbetering van de sociale 

vaardigheden.

Werkwijze

Het rollenspel

Geef duidelijk aan wanneer het rollenspel begint en wanneer het rollenspel eindigt. Geef het einde aan door een T (time-

out teken) te maken met uw handen. Pas de inhoud van het rollenspel aan aan het niveau van het individu. Maak het niet 

te moeilijk voor deelnemers die het eng of moeilijk vinden om deel te nemen aan een rollenspel. Zorg dat het voor hen een 

positieve ervaring is. Zorg ervoor dat u het deelnemers met een hoger niveau wat moeilijker maakt. Geef na afloop direct 

een kort compliment, bijvoorbeeld ‘goed gedaan’, of ‘knap dat je als eerste durfde’. 

Feedback

Vraag wat de deelnemer zelf goed vond gaan. Maak daarbij gebruik van de vaardigheden op het bord. Vraag vervolgens 

wat de rest van de deelnemers goed vond gaan. Geef tenslotte als trainer en co-trainer zelf complimenten. Geef eventueel 

aan dat u het iemand wel moeilijk hebt gemaakt, maar dat hij zich goed staande hield. Vraag vervolgens aan de deelnemer 

zelf en aan de groepsleden hoe het eventueel nóg beter had gekund. Maak daarbij opnieuw gebruik van de vaardigheden 

op het bord. Geef zelf ten slotte verbetertips. Zorg dat de feedback opbouwend en duidelijk is. Richt de feedback op het 

gedrag, niet op de persoon. Gebruik bewoordingen als ‘het zou nóg beter zijn als..’. Pas de feedback aan aan de individuele 

bekwaamheid in het omgaan met feedback. 

De tweede ronde

Speel het rollenspel opnieuw met dezelfde deelnemer, nadat er concrete verbetertips zijn geformuleerd. Houd dit kort, om 

te voorkomen dat er te lang wordt stilgestaan bij één deelnemer. 

Aandachtspunten

In de handleiding staan voorbeelden beschreven van situaties waar mee geoefend kan worden. Wanneer deelnemers zelf 

met situaties komen, kijk dan of deze passend zijn binnen het onderwerp en zich lenen voor een rollenspel. Als dit zo is, 

kunnen deze gebruikt worden. 

Na een rollenspel zullen deelnemers vaak een link leggen met situaties die zij zelf meegemaakt hebben. Probeer dit aan te 

grijpen om deelnemers te motiveren om in het dagelijks leven de geleerde vaardigheden ook te gebruiken. Zorg echter dat er 

niet een te lange discussie volgt, die afwijkt van de oefening. Dit kan interessant zijn, maar oefenen heeft prioriteit. 

Gevoelens uiten is iets wat deelnemers vaak moeilijk vinden. Om gevoelens te kunnen uiten is het belangrijk om eerst te 

weten hoe je je voelt. Gebruik hier de Smileys voor.

Socioculturele factoren spelen een rol bij deze oefening. Persoonlijke grenzen kunnen erg verschillen. Wees hier bewust van.

Richtlijn rollenspelen 
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Mogelijke problemen

Niet durven spelen

Er kunnen deelnemers zijn die niet mee durven te spelen. Maak dit bespreekbaar. Geef aan dat oefenen belangrijk is. 

Vergelijk het met leren piano spelen of leren basketballen. Dat leer je niet door alleen te weten hoe het moet, je moet 

oefenen om het echt te leren. Geef ook aan dat het logisch is dat men het nog spannend vindt en dat het niet meteen 

perfect zal gaan, dat dat juist de reden is dat we dit oefenen. Wanneer iemand echt niet wil deelnemen, is het belangrijk 

diegene in zijn waarde te laten. Geef dan aan dat het knap is dat iemand zijn grens aangeeft.

Teruggetrokken deelnemers

Sommige deelnemers zullen zich terugtrekken in de feedbackrondes. Probeer hen erbij te betrekken. Doe dit niet door 

moeilijke, open vragen te stellen, maar door kleine vragen en bekrachtigingen. Vraag liever: Zag je dat dit gebeurde? Wat 

goed dat je dat hebt gezien!, in plaats van: Wat vond jij er van?. Let bij deze type deelnemers ook op dat je bij hen juist 

gebruik maakt van bekrachtigingen zoals: Wat goed dat je er weer bij was vandaag.

Verveelde deelnemers

De trainer die niet deelneemt aan het rollenspel zelf kan de taak hebben om de snel afgeleide, snel verveelde deelnemers 

erbij te houden. Dit kan bijvoorbeeld door te zeggen: Pietje gaat nu spelen hoe hij iets weigert, laten we kijken hoe hij dit 

doet. Wat ook kan helpen is deelnemers specifieke opdrachten geven, bijvoorbeeld de opdracht om te letten op iemands 

stemgebruik of het oogcontact tussen de deelnemers. 

Pittige kritiek

Deelnemers kunnen fel zijn in het bekritiseren van elkaar. Voorkom dit. Wanneer iemand heftige kritiek uit, stop deze 

persoon en geef aan dat u eerst wilt weten wat goed ging. Leg uit dat we daarna pas zullen kijken naar wat eventueel beter 

kan en dat we dit op een positieve manier op elkaar overbrengen.

Weinig vooruitgang

Het is goed mogelijk dat deelnemers hun best doen, maar toch weinig vooruitgang boeken. Voor sommige deelnemers is dit 

een geheel nieuwe manier van communiceren en is het niet zo makkelijk om op een beheerste, rustige manier aan te geven 

hoe iets voor je is of hoe iets voelt. Wat hierbij kan helpen is om andere deelnemers (en/of eventueel de co-trainer) naast 

de deelnemer te laten staan. Deze mogen de deelnemer dan helpen door tips in het oor te fluisteren. Alleen er samen staan 

blijkt al meer zelfvertrouwen te geven.

Een andere optie is om als trainer de rol van de deelnemer over te nemen. De trainer kan dan demonstreren hoe de 

deelnemer iets kan aanpakken. Daarna wisselen trainer en deelnemer weer van rol en oefent de deelnemer opnieuw zelf.

Onbevredigend einde

Het is mogelijk dat een rollenspel voor een deelnemer onbevredigend eindigt. Wanneer een conflict in het dagelijks leven 

naar eindigt, kan dit leiden tot een terugval in gebruik. Daarom is het zinvol om te oefenen hoe deelnemers een nare 

gebeurtenis kunnen delen met een vriend, familielid of casemanager. Als iets niet goed afloopt, geef dan de deelnemer uit 

het rollenspel én een andere deelnemer een voorwerp dat een telefoon voorstelt. Vraag de deelnemer of hij wil spelen dat hij 

de ander opbelt om uit te leggen wat er is gebeurd en aan te geven hoe hij zich daarover voelt. De andere deelnemer heeft de 

rol om naar hem te luisteren en hem te steunen. Dit delen kan helpen om het los te kunnen laten. 
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Iedere bijeenkomst van de module Zelfwijs wordt afgesloten met onderstaande ontspanningsoefening. Deze duurt ongeveer 

12 minuten. Lees de instructie op rustige, serieuze toon voor. 

Ga zo gemakkelijk mogelijk zitten. Niet onderuit gezakt, maar actief. Zet de voeten plat op de grond. De knieën zijn recht 

boven de voeten. Ga met de billen goed achterin de stoel zitten, met je rug tegen de rugleuning, en voel het contact met 

de stoel. De nek is recht boven de rug. Houd het hoofd rechtop. Laat je schouders maar lekker ontspannen hangen. Je 

handen liggen losjes op je schoot of losjes op je bovenbenen. De ellebogen liggen los tegen de heupen aan. Probeer je kaken 

los te laten hangen. Je kunt je het beste concentreren als je de ogen dicht doet. Als je het prettiger vindt kan je ze ook 

openhouden, houdt dan je blik gericht op een punt voor je op de grond. Alles wat je hoort in en buiten deze ruimte kun je 

laten gaan. Je neemt het alleen waar en richt je op de ontspanning in je lichaam. Het is alsof de tijd even stilstaat en je richt 

je op het gevoel dat je even niks hoeft. 

Concentreer je eens op de hand waarmee je schrijft. Maak een vuist van deze hand en span de spieren. Je spant alleen de 

spieren van je hand en de rest van je lichaam probeer je ontspannen te houden. Let op hoe de spanning aanvoelt. Dit is 

spanning… Laat nu de spieren rustig los en probeer de hand zo goed mogelijk te ontspannen, en zeg tegen jezelf, ‘ontspan’. 

Leg de hand maar losjes neer en let op wat je voelt. Probeer steeds dieper en dieper te ontspannen ook al lijkt het of het niet 

meer verder gaat. Ik ga je zo dadelijk vragen om de spieren van de arm van deze schrijfhand aan te spannen. Daarbij mag 

je ook de hand zelf weer aanspannen. Strek deze arm naar voren en span de spieren. Voel de spanning in je onderarm, in je 

bovenarm. Trek nog even aan die spieren… En laat maar langzaam los. Zeg tegen jezelf, ‘ontspan’. Leg je arm en hand rustig 

neer en concentreer je op het gevoel van ontspanning. En laat helemaal los de spieren. Let op wat voor gevoel dat is, als je 

arm en hand zwaar rusten op je been en je de ontspanning steeds dieper laat worden. Concentreer je nu op je andere arm en 

voel het verschil tussen je beide armen. Span de spieren van je andere hand en arm, maak een vuist en strek de arm. Span 

alle spieren. Voel de spanning in je hand, je onderarm, je bovenarm. Dit is spanning… En laat nu maar rustig los. Leg je arm 

weer rustig neer en zeg tegen jezelf, ‘ontspan’. Let op het gevoel van ontspanning, een lekker zwaar gevoel zoals je arm en 

hand daar liggen. Helemaal los, de spieren van je linker en rechterarm. Beide armen laat je rustig en ontspannen liggen.

Concentreer je nu op je voorhoofd. Je spant de spieren van je voorhoofd door de wenkbrauwen zo hoog mogelijk op te 

trekken. Trek ze maar op. En voel de spanning. Dit is spanning… En laat nu maar langzaam zakken. Zeg tegen jezelf, 

‘ontspan’. En laat de spieren helemaal los. Voel de ontspanning over je voorhoofd komen. Maak helemaal glad dat 

voorhoofd. En voel het heerlijke ontspannen gevoel. We gaan nu het gebied rond je ogen spannen. Doe dit door de 

wenkbrauwen te fronsen alsof je kleine lettertjes leest en door de ogen strak dicht te knijpen. Toe maar, trek maar aan, 

al die spiertjes rond je ogen. Voel de spanning… En laat maar los. En zeg tegen jezelf ‘ontspan’. Let op het verschil. De 

spanning net en nu het gevoel van ontspanning. Dat dieper en dieper wordt. Het bovenste gedeelte van je gezicht begint al 

lekker ontspannen te voelen en je concentreert je op het gebied rond de mond en de kaken. Pers de lippen strak op elkaar 

en trek de spieren rond de mond en de kaken aan. Trek ze aan en voel de spanning. Nog even vasthouden… En laat maar los. 

Misschien gaan je lippen een klein beetje van elkaar. Als dat zo is, laat maar gaan. Ontspan ze helemaal. Laat los de spieren 

van je mond en kaken. En zeg tegen jezelf, ‘ontspan’. En concentreer je op het gevoel van ontspanning dat nu ook over het 

onderste gedeelte van je gezicht komt. Laat helemaal los de spieren van je gezicht. Je voorhoofd is glad, je oogleden hangen 

losjes over je ogen. Laat je kaken hangen. Je kaken en je mond zijn ontspannen en de tong ligt losjes in de mond. De kiezen 

en tanden raken elkaar net niet. 

Ontspanningsoefening
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Let nu eens op hoe je in de stoel zit. Je zit helemaal zwaar in de stoel en je voelt het contact van je rug met de stoel. 

Helemaal zwaar en ontspannen zit je in de stoel. Rustig en kalm. Concentreer je nu op de spieren van je schouders. Adem 

diep in, trek de schouders op, span de spieren. Trek ze maar aan. Hou vast… En laat los. En zeg ‘ontspan’, in jezelf. En 

laat helemaal los de spieren van je schouders. Je schouders, ook je nek en het bovenste gedeelte van de rug ontspannen 

hiermee. Leun zwaar in de stoel. Je schouders hangen zwaar naar beneden. Ontspan steeds dieper en dieper en let op hoe 

dat aanvoelt. Een lekker behaaglijk gevoel zoals je daar zit. Adem makkelijk en vrij in en uit. Let erop dat de ontspanning 

toeneemt als je uitademt. Voel de ontspanning als je uitademt. Adem in en vul je longen en houd je adem in. Let op de 

spanning. Adem nu uit, laat je borst gaan, en laat de lucht vanzelf weer ontsnappen. We gaan straks de spieren van maag 

en buik aanspannen. Adem diep in, en trek je maag en buik zo ver mogelijk naar binnen. Trek maar aan die spieren en voel de 

spanning op je maag en op je buik. Hou vast, voel de spanning... En laat maar weer los. Zeg tegen jezelf, ‘ontspan’. Ontspan 

de spieren, laat ze helemaal los. Concentreer je op het gevoel van ontspanning. Laat al de spanning wegstromen uit de maag 

en uit de buik. Voel de ontspanning dieper en dieper worden. Voel hoe rustig en kalm je in de stoel zit. Zo meteen komen we 

bij de spieren van je rug. Maak het onderste deel van je rug heel hol en voel de spanning langs je ruggengraat gaan. Voel de 

spanning als je dat doet... Ontspan nu en laat los, de spieren van je rug. En ontspan verder en verder. Ontspan het onderste 

deel van je rug en laat ook de spanning van je buik, borst, schouders, armen, de nek, het gezicht wegvloeien en ontspan 

dieper. En verder. 

Concentreer je nu op de spieren van je rechterbeen. Span de spieren door je been recht vooruit te steken en de tenen naar je 

gezicht te laten wijzen. Voel de spanning in je voet, je onderbeen, je bovenbeen. Houd nog even vast… En laat maar rustig 

los. Zet je voet rustig neer en zeg tegen je zelf, ‘ontspan’. En voel wat er in je been gebeurt. Concentreer je op het gevoel 

van ontspanning. Laat alle spieren los en ontspan steeds verder en verder. Hetzelfde doen we met je linkerbeen. Strek je 

been en laat de tenen naar het gezicht wijzen. Voel de spanning in je voet, je onderbeen, je bovenbeen. Dit is spanning. 

Hou nog even vast… En laat maar rustig los. Zet je voet neer en ontspan de spieren en zeg tegen jezelf, ‘ontspan’. Laat alle 

spanning wegstromen. Laat ze helemaal los die spieren en let op wat voor gevoel dat is. Beide benen zijn heerlijk zwaar en 

ontspannen, je voeten staan zwaar op de grond. 

Let nu nog eens even op hoe je in de stoel zit. Je zit helemaal zwaar en ontspannen in de stoel. Als er ergens nog een deel 

van je lichaam niet ontspannen is, laat dan ook daar je spieren los en laat de ontspanning over je komen. Beide armen liggen 

zwaar op je bovenbenen. Je voorhoofd is glad. De oogleden liggen losjes over de ogen. Mond en kaken zijn ontspannen. Je zit 

zwaar en ontspannen in de stoel. Rug en borst, maag en buik zijn ontspannen. De voeten staan zwaar op de grond. Je voelt 

je rustig en kalm. Span tot slot nogmaals je schrijfhand tot een vuist. Tel in jezelf tot 10 en laat alle spanning die er nog is 

in de hand trekken… Laat nu de spieren los en zeg inwendig tegen jezelf ‘ontspan’. Laat daarmee eventueel nog aanwezige 

spanning los en voel dat de ontspanning via je hand en arm naar je lichaam gaat. Je lichaam ontspant nog dieper. Zeg nog 

een paar keer tegen jezelf: ontspan. En iedere keer als je dat in jezelf zegt voel je de ontspanning toenemen, dieper worden. 

Zeg ontspan bij iedere uitademing. Toe maar. Ontspan. Ontspan. Je voelt je rustig en kalm… 

Ik ga je vragen om de concentratie weer te verbreken en terug te komen in de ruimte waar je bent. We gaan de oefening 

beëindigen door tot drie te tellen. Eén, je krijgt het gevoel weer wakker te worden. Twee, je doet je ogen open, je komt weer in 

de ruimte waar je bent en je kijkt om je heen. Drie, je gaat alle ledematen even bewegen of spannen zodat je je weer lekker fit 

kunt voelen. Maak van je handen nog even een vuist, rek je uit, strek de armen en benen. Je voelt je fit en uitgerust.
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 Bijeenkomst 1             Straatwijs

 Benodigde materialen:

		 4 nieuwe deelnemersmappen

  Pakketjes tekens van waardering, smileys, poppetjes

  Touw, tape of een bank

  Foto’s van straten, pleinen en parken

	 Persoonlijk Straatwijs Plan

1.1 Welkom

Heet iedereen welkom. Leg uit dat sommige deelnemers al eerdere module(s) hebben gevolgd, maar dat anderen nieuw zijn in 

de groep. Doe een kort namenrondje. 

1.2 Uitleg tekens van waardering 

Deel de tekens van waardering uit. Vraag of een deelnemer die een eerdere module heeft gevolgd wil uitleggen waar de tekens 

van waardering voor zijn. Vul aan indien nodig.

  De sterren zijn tekens van waardering. Wanneer iemand iets doet of zegt wat jij waardeert, bemoedigend vindt of 

wat jou aan het denken zet, geef je deze persoon een teken van waardering. Het is soms moeilijk om een ander een 

compliment te geven. Deze methode verlaagt de drempel om dit toch te doen. Het is geen wedstrijd. Als je een teken 

aan iemand wil geven, sta je rustig op en geef je een ander er een. Je kunt dan kort aangeven waarom je er een geeft.

1.3 Uitleg smileys en poppetjes

Deel de smileys en poppetjes uit. Stal uw eigen pakketje voor u uit. Vraag of een deelnemer die een eerdere module heeft 

gevolgd wil uitleggen waar de smileys en poppetjes voor zijn. Vul aan indien nodig. 

Tijdens de training zal je merken dat je soms heel boos wordt, of juist verdrietig, of misschien blij. De smileys zullen 

we gebruiken om te checken hoe we ons voelen. Soms zullen we vragen op welke smiley je op dat moment het meeste lijkt.

Wanneer je een emotie ervaart, zal de intensiteit niet altijd hetzelfde zijn. De poppetjes gebruiken we om de 

intensiteit van gevoelens aan te geven. Je kunt de smiley op het gezicht van het bijbehorende poppetje leggen. 

Bij poppetje 1 voel je de emotie een heel klein beetje. Bij poppetje 2 voel je de emotie wat meer. Bij poppetje 3 is het 

gevoel nog wat heviger. Bij poppetje 4 lopen de emoties behoorlijk op. Bij poppetje 5 wordt je overspoeld door de 

emotie. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor boosheid. Poppetje 2 staat dan voor licht geïrriteerd zijn en poppetje 5 voor 

koken van woede. Maar het kan bijvoorbeeld ook gelden voor blijdschap. Poppetje 2 staat dan voor een beetje vrolijk 

zijn. Poppetje 5 staat voor euforisch zijn, uit je dak gaan van blijdschap.

Doe een rondje waarbij iedere deelnemer met een smiley en poppetje laat zien hoe hij zich op dit moment voelt. Begin bij een 

deelnemer die al een eerdere module heeft gevolgd.
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1.4 Over de streep

Neem de groep mee naar het traingedeelte van de ruimte. Zorg dat u in het midden van dit gedeelte een scheiding creëert 

door middel van een bank, een stuk touw of tape. Geef uitleg over de activiteit.

We gaan een activiteit doen om kennis te maken met elkaar en met dit onderdeel van de training. In dit spel gaat het 

over persoonlijke dingen. Je hoeft nooit iets te vertellen wat je niet wilt. Je mag altijd aangeven dat je ergens liever niet 

over wilt praten. Het is belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan. Om vrij met elkaar te kunnen praten is het 

belangrijk dat wat er in deze groep verteld wordt, ook binnen de groep blijft. Is dat voor iedereen oké? 

Jullie zien daar een streep. Ik wil jullie vragen om allemaal aan deze kant van de streep te komen staan. Misschien kennen 

jullie dit wel van televisie. Ik ga dingen noemen die sommigen van jullie zullen herkennen. Wanneer ik iets noem dat 

voor jou geldt, wil ik je vragen om over de streep te stappen naar de andere kant. Sommigen van jullie hebben misschien 

dingen meegemaakt die heel heftig waren. Ik wil jullie daarom vragen om elkaar te helpen en te steunen.

Start de activiteit. Vraag (indien passend) of deelnemers eens om zich heen willen kijken wie er (nog meer) staan. 

Vraag (wanneer passend) of ze elkaar willen steunen. 

Stap over de streep als:

•  er ooit een fiets van jou is gestolen

•  er ooit bij jou is ingebroken

•  er ooit iets persoonlijks van jou kapot is gemaakt

•  je ooit bent gezakkenrold

•  je ooit bent beroofd op straat

•  je ooit bent beroofd in het openbaar vervoer

•  je ooit bent bedreigd

•  je ooit bent geslagen door een onbekende

•  je ooit bent geslagen door een bekende 

•  je wel eens hebt nagedacht over welke mensen in jouw omgeving je vertrouwt

•  je wel eens hebt nagedacht over wat veilige plekken zijn bij jou in de buurt

•  je het ziet zitten om in deze groep samen na te denken over hoe je veiliger kan zijn, 

  elkaar te helpen en van elkaar te leren

Geef veel complimenten voor de openheid en het lef van de deelnemers. Deel tekens van waardering uit. 

Ga weer naar het zitgedeelte. 
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1.5 Uitleg Straatwijs

Leg uit waar de module Straatwijs over gaat

Iedereen     maakt in zijn leven naast leuke dingen, ook nare dingen mee. Bij de ene persoon zijn dat veel dingen, bij de 

ander minder. Hoe mensen op nare situaties reageren en hoe ze hiermee omgaan is per persoon heel erg verschillend. 

Dit onderdeel van de training gaat over de invloed die jij zelf hebt op je veiligheid, het gaat over hoe je je eigen 

veiligheid kan vergroten. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat spullen van jou gestolen worden. De training gaat niet 

over omgaan met wat je vroeger hebt meegemaakt. Het gaat over het verkleinen van de kans dat je in de toekomst 

slachtoffer wordt van bijvoorbeeld geweld of inbraak.

1.6 Vraag

Doe een rondje, vraag aan iedere deelnemer waar hij goed in is, als het gaat om het beschermen van zichzelf op straat.

1.7 Foto’s

Leg de foto’s uitgespreid op een tafel. Laat iedere deelnemer een willekeurige foto uitkiezen, die om één of andere reden de 

aandacht trekt. Neem de groep mee naar het traingedeelte van de ruimte. Zorg dat u een lijn creëert door middel van een 

bank, een stuk touw of tape. Geef uitleg over de oefening.

  Jullie hebben allemaal een foto gekozen. Straks mogen jullie om de beurt je foto laten zien aan de rest van de deelnemers. 

Stel je voor dat jij op de plek bent waar de foto is gemaakt en maak een inschatting hoe jij je daar zou voelen. Iedereen gaat 

dan ergens op deze lijn staan. Dit uiteinde van de lijn betekent: hier zou ik mij heel veilig voelen. Dit uiteinde van de lijn 

betekent: hier zou ik mij heel onveilig voelen. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om jouw mening.

Vraag na elke foto waarom deelnemers op een bepaalde plek zijn gaan staan en laat ze op elkaar reageren. Het doel van deze 

oefening is om deelnemers bewust te maken van de invloed van omgeving op veiligheid en hen onderling gedachten te laten 

uitwisselen. Theoretisch gezien is een straat overdag veiliger dan ’s nachts, verlicht veiliger dan donker en druk veiliger dan 

verlaten. Dit zullen de deelnemers echter niet altijd zo ervaren. De co-trainer kan participeren in deze oefening.

1.8 Persoonlijk Straatwijs Plan

In het Persoonlijk Straatwijs Plan gaan deelnemers de opgedane kennis uit de vorige oefening toepassen op hun eigen 

omgeving. Leg uit dat iedere deelnemer een persoonlijk plan zal maken tijdens de module Straatwijs. Vandaag zal het 

gedeelte ‘veilige/onveilige plekken’ worden ingevuld. Stimuleer de deelnemers om na te denken over wat veilige en minder 

veilige plekken zijn waar zij zelf vaak komen of die zij juist vermijden. De overige kopjes in het Persoonlijk Straatwijs Plan 

blijven nog open.

1.9 Afsluiting

Complimenteer en bedank de deelnemers voor hun actieve deelname. Herinner hen aan de dag en het tijdstip van de volgende 

bijeenkomst. Vraag de deelnemers of zij voor de volgende bijeenkomst hun jas, tas en portemonnee willen meenemen.

 

PAUZE



 Benodigde materialen:

	  Pakketjes tekens van waardering, smileys, poppetjes

	  Touw, tape of een bank

	  Persoonlijk Straatwijs Plan

	  Diverse jassen, tassen en portemonnees

2.1 Welkom

Heet iedereen welkom en complimenteer ze dat ze er weer zijn. Doe een kort rondje met hoe iedereen zich op dit moment 

voelt door middel van de smileys en poppetjes.

2.2 Waar of niet waar: straat

Neem de groep mee naar het traingedeelte van de ruimte. Zorg dat u in het midden van dit gedeelte een scheiding creëert 

door middel van een bank, een stuk touw of tape. Geef uitleg over de oefening.

  Ik ga zo meteen stellingen voorlezen. Wanneer je vindt dat deze stelling waar is, ga je aan deze kant van de streep 

staan. Wanneer je vindt dat deze stelling niet waar is, ga je aan deze kant van de streep staan.

Lees de onderstaande stellingen op. Achter elke stelling staat weliswaar een antwoord, maar het is niet altijd zo zwart-

wit. Vraag na elke stelling naar de redenen van de deelnemers om aan een bepaalde kant te gaan staan. Laat ze op elkaars 

argumenten reageren. Bekrachtig de deelnemers die goede redenen geven en er goed over nadenken. Het is niet altijd nodig 

om na een discussie nog het juiste antwoord te geven. Wanneer u dit wel doet, leg dan uit waarom iets waar of niet waar is en 

geef aan dat ook voor de andere kant wat te zeggen valt, naar aanleiding van argumenten van de deelnemers. Houd bij deze 

oefening het verschil tussen ‘veilig zijn’ en ‘veilig voelen’ in uw achterhoofd en leg dit eventueel uit. Het kan dat deelnemers zich 

bijvoorbeeld prettiger voelen op plekken die donker en verlaten zijn. Dit betekent echter niet dat ze daar ook echt veiliger zijn.

Na sommige stellingen wordt aan deelnemers gevraagd of zij iets zelf wel eens doen. Soms zal blijken dat deelnemers wel 

weten wat veilig is, maar dit niet altijd toepassen. Vraag dan naar de reden. Dit kan nog een extra discussie op gang brengen.

Waar of niet waar:

•  Een verlaten park is veiliger dan een park waar mensen wandelen. Niet waar.

•  Je portemonnee zit in je kontzak net zo veilig als in de binnenzak van je jas. Niet waar.

•  Stap over de streep als je je portemonnee toch wel eens in je kontzak stopt.

•  In de metro zit je op de achterste rij het veiligst. Niet waar.

•  Daders proberen slachtoffers te kiezen die er kwetsbaar uit zien. Zelfverzekerd lopen is daarom veiliger. Waar.

•  Rechtop staan, met je borst vooruit en je schouders naar achteren is een zelfverzekerde houding. Waar.

•  Als je goed om je heen kijkt val je meer op en loop je daardoor meer gevaar. Niet waar.

•  Stap over de streep als je op straat goed om je heen kijkt.

•  Het is veilig om van te voren te bedenken waar je naartoe moet en hoe je daar gaat komen. Waar. 

•  Stap over de streep als je dit doet.

 Bijeenkomst 2          Straatwijs
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•  In het openbaar vervoer staat je tas op de stoel naast je veiliger dan op je schoot. Niet waar.

•  Het is veilig om waardevolle spullen die je niet nodig hebt thuis te laten. Waar.

•  Stap over de streep als je dit doet.

•  Voor je veiligheid maakt het niks uit of anderen jouw waardevolle spullen kunnen zien. Niet waar.

•  Stap over de streep als jouw waardevolle spullen vaak zichtbaar zijn. 

•  Wanneer je je ergens niet veilig voelt, is het verstandig om weg te lopen. Waar.

•  Het is veilig om de riem van je tas om je pols te wikkelen. Niet waar.

•  Zakkenrollers proberen je soms af te leiden door een gesprek te beginnen of je aan te stoten. Waar.

•  Als je meerdere tassen hebt, is het veilig om de kleine tassen in de grotere tas te stoppen. Waar.

•  Het is veilig om altijd veel contant geld op zak te hebben. Niet waar. Beetje is altijd handig, veel is onveilig.

2.3 Houding en spullen

Neem de groep mee naar het traingedeelte van de ruimte. Maak met stoelen een opstelling zodat er een metro ontstaat. 

Zorg dat u naast de metro ook een lijn creëert met behulp van een balk, stuk tape of touw. Leg de oefening uit. 

  We hebben daarnet gezien dat het voor je veiligheid helpt als je zelfverzekerd overkomt en alert bent. We gaan hier 

mee oefenen. Ik wil jullie vragen om allemaal je jas aan te trekken en je tas en portemonnee te pakken. Jullie mogen 

om de beurt een stukje heen en weer lopen zoals je dat normaal gesproken op straat ook doet en vervolgens op een 

plek in de metro gaan zitten. De andere deelnemers krijgen de opdracht om te observeren. Vervolgens mogen zij ergens 

op deze lijn gaan staan. Dit uiteinde van de lijn betekent: deze persoon doet dit op een hele veilige manier. Dit uiteinde 

betekent: deze persoon doet dit op een hele onveilige manier. Je kunt letten op hoe iemand loopt, of iemand alert is, 

waar iemand gaat zitten en waar iemand zijn waardevolle spullen bewaart.

Laat de deelnemers om de beurt lopen. Vraag aan de observatoren op de lijn eerst wat zij goed vonden. Vraag vervolgens of zij 

nog tips hebben. Vul zelf aan met veel complimenten en eventueel verbetertips. Wanneer een deelnemer er voor openstaat 

kunt u hem vragen om na de verbetertips nog een keer te lopen. 

2.4 Persoonlijk Straatwijs Plan

In het Persoonlijk Straatwijs Plan gaan deelnemers de opgedane kennis uit de vorige oefeningen toepassen op zichzelf. Laat 

de deelnemers verbeterpunten voor zichzelf invullen in het gedeelte ‘veilig gedrag’. Laat nog wat ruimte over. 
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 Benodigde materialen:

   Pakketjes tekens van waardering, smileys, poppetjes

   Touw, tape of een bank

   Persoonlijk Straatwijs Plan

   Folders Slachtofferhulp Nederland

	 	Telefoonnummerkaartjes

3.1 Welkom

Heet iedereen welkom en complimenteer ze dat ze er weer zijn. Doe een kort rondje met hoe iedereen zich op dit moment 

voelt door middel van de smileys en poppetjes.

3.2 Waar of niet waar: drugs- en drankgebruik

Neem de groep mee naar het traingedeelte van de ruimte. Zorg dat u in het midden van dit gedeelte een scheiding creëert 

door middel van een bank, een stuk touw of tape. Geef uitleg over de oefening.

Ik ga zo meteen stellingen voorlezen. Wanneer je vindt dat deze stelling waar is, ga je aan deze kant van de streep 

staan. Wanneer je vindt dat deze stelling niet waar is, ga je aan deze kant van de streep staan.

Lees de volgende stellingen op. Achter elke stelling staat weliswaar een antwoord, maar het is niet altijd zo zwart-wit. 

Vraag na elke stelling naar de redenen van de deelnemers om aan een bepaalde kant te gaan staan. Laat ze op elkaars 

argumenten reageren. Bekrachtig de deelnemers die goede redenen geven en er goed over nadenken. Het is niet altijd nodig 

om na een discussie nog het juiste antwoord te geven. Wanneer u dit wel doet, leg dan uit waarom iets waar of niet waar is 

en geef aan dat ook voor de andere kant wat te zeggen valt, naar aanleiding van argumenten van de deelnemers. 

Na sommige stellingen wordt aan deelnemers gevraagd of zij iets zelf wel eens doen. Soms zal blijken dat deelnemers wel 

weten wat veilig is, maar dit niet altijd toepassen. Vraag dan naar de reden. Dit kan nog een extra discussie op gang brengen.  

 

 

Waar of niet waar:

•  Drugs kopen van iemand die je kent is veiliger dan kopen van een onbekende op straat. Waar.

•  Stap over de streep als je toch wel eens koopt bij een onbekende.

•  Onder invloed van alcohol loop je op straat minder risico dan wanneer je nuchter bent. Niet waar.

•  Daders zien het wanneer je onder invloed van alcohol bent en daardoor een makkelijker doelwit bent. Waar.

•  Onder invloed van cocaïne loop je op straat minder risico om in een ruzie terecht te komen dan wanneer je   

  nuchter bent. Niet waar.

•  Wanneer je neppe drugs hebt gekocht, loop je risico als je besluit je geld terug te gaan vragen. Waar.

•  Stap over de streep als je toch wel eens je geld terug gaat vragen. Wanneer deelnemers dit gedaan hebben,   

  vraag  dan  door over hoe dit ging en sta stil bij de veiligheid van de deelnemers in de verschillende situaties.

•  Wanneer iemand een wapen trekt, is het meestal veiliger om te doen wat hij of zij zegt. Waar.

 Bijeenkomst 3        Straatwijs
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•  Wanneer je besluit om drugs of alcohol te gebruiken, is het het veiligst om dit te doen met personen die je nog   

     niet  zolang kent. Niet waar.

•  Stap over de streep als je wel eens gebruikt met mensen die je niet goed kent.

•  Wanneer je besluit om drugs of alcohol te gebruiken, is het het veiligst om dit thuis te doen. Waar.

•  Het is veilig om je pinpas aan een drugsdealer te geven wanneer hij zegt dat je nog schulden bij hem hebt.  Niet waar.

•  Onder invloed van cannabis loop je op straat meer risico dan wanneer je nuchter bent. Waar.

3.3 Persoonlijk Straatwijs Plan

In het Persoonlijk Straatwijs Plan gaan deelnemers de opgedane kennis uit de vorige oefening toepassen op zichzelf. Laat de 

deelnemers verbeterpunten voor zichzelf invullen in het gedeelte ‘veilig gedrag’. Laat nog wat ruimte over.

3.4 Waar of niet waar: wonen, hulp vragen en aangifte

Neem de groep mee naar het traingedeelte van de ruimte. Herhaal de oefening van voor de pauze, maar ditmaal met stellingen over 

veiligheid rondom wonen, hulp vragen en aangifte doen. 

Waar of niet waar:

•  Het is veilig om een licht aan te doen in je huis, wanneer je weggaat en pas laat weer thuiskomt. Waar.

•  Stap over de streep als je dit doet.

•  Het is onveilig om je buren in te lichten als je een paar weken niet thuis bent. Niet waar.

•  Stap over de streep als je dit doet.

•  Het is veilig als je je deur of huis afsluit met een slot, ook al ben je maar een paar minuten weg. Waar.

•  Stap over de streep als je dit altijd doet.

•  Het is veilig om de deur open te doen zonder eerst te kijken wie er aanbelt. Niet waar. 

•  Stap over de streep als je dit doet.

•  Het is veilig om je huissleutel te geven aan een drugsdealer. Niet waar.

•  Stap over de streep als je dit wel eens doet.

•  Het is veilig om op de afdeling goed op je spullen te letten en ze bij je te dragen, zelfs als je alleen even gaat   

  roken op  het balkon. Waar.

•  Als je je in een gevaarlijke situatie bevindt is het verstandig om 112 te bellen. Waar.

•  Stap over de streep als je dit wel eens hebt gedaan.

•  Als je slachtoffer bent geworden, is het een goed idee om aangifte te doen. Waar. 

•  Stap over de streep als jij aangifte doet nadat je slachtoffer bent geworden. 

•  Neem hier uitgebreid de tijd en ruimte voor discussie. 

•  Als je slachtoffer bent geworden, is het fi jn om dit te bespreken met een vriend, vriendin of familielid. Waar.

•  Stap over de streep als je dit doet.

•  Stap over de streep als je weet wat Slachtofferhulp is.

•  Als je slachtoffer bent geworden, is het zinloos om hulp te vragen van Slachtofferhulp, het is toch al te laat.  Niet waar.

•  Stap over de streep als je Slachtofferhulp wel eens hebt gebeld voor hulp.



3.5 Persoonlijk Straatwijs Plan

In het Persoonlijk Straatwijs Plan gaan deelnemers de opgedane kennis uit de vorige oefening toepassen op zichzelf.  

Laat de deelnemers verbeterpunten voor zichzelf invullen in het gedeelte ‘veilig gedrag’. 

3.6 Slachtofferhulp

Deel folders uit van Slachtofferhulp Nederland. Vraag de deelnemers of zij deze na afloop van de bijeenkomst willen doorlezen.

3.7 Telefoonnummerkaartjes

Deel telefoonnummerkaartjes uit. Vraag de deelnemers of zij de open plekken zelf willen aanvullen.
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Benodigde materialen:

	  Tafel met stoelen

	  Pakketjes tekens van waardering, smileys, poppetjes

	  Touw, tape of een bank

	  Persoonlijk Straatwijs Plan

	  A3 vellen

	  Markeerstiften in de kleuren geel, groen, roze

	  Fluitjes

	  Diploma’s Straatwijs

4.1 Welkom

Heet iedereen welkom en complimenteer ze dat ze er weer zijn. Doe een kort rondje met hoe iedereen zich op dit moment 

voelt door middel van de smileys en poppetjes.

4.2 Netwerkkaart tekenen

Ga voor deze bijeenkomst met de groep aan de tafel zitten. Deel A3 vellen uit. Leg de opdracht uit.

We gaan vandaag een netwerkkaart tekenen. Dat is een tekening waar alle mensen waar jij mee omgaat in komen 

te staan. Begin met het schrijven van je eigen naam in het midden van het papier, met een cirkel erom. Vervolgens 

teken je hier een cirkel omheen. In deze cirkel schrijf je de namen van mensen die dichtbij je staan, bijvoorbeeld 

partner, kinderen, ouders, beste vrienden. Daar omheen teken je weer een cirkel. Hierin schrijf je de namen van 

mensen die iets verder van je af staan, bijvoorbeeld buren, familieleden, kennissen en medepatiënten. Daar omheen 

teken je weer een cirkel. In deze cirkel komen personen van bepaalde instanties of zorginstellingen, zoals je huisarts, 

casemanager, je mentor, personen van het DWI, misschien een wijkagent. Ten slotte teken je nog een cirkel. Daarin 

schrijf je alle overige personen. Personen die je kent, die je wel eens ziet, maar die je tot nu toe nog niet hebt 

opgeschreven. Bijvoorbeeld een drugsdealer, een winkelier, een vage kennis. 

Sommige deelnemers zullen geneigd zijn om personen waar ze problemen mee hebben, bijvoorbeeld drugsdealers, weg 

te laten uit de netwerkkaart. Stimuleer de deelnemers om iedereen op te schrijven, ook de minder fijne personen. Let op 

personen die weinig opschrijven, help hen door vragen te stellen. Geef complimenten, vergeet niet om tekens van waardering 

uit te delen. 

 Bijeenkomst 4       Straatwijs
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4.3 Netwerkkaart kleuren

Deel de markeerstiften uit. Leg de vervolgopdracht uit.

We gaan nu alle personen die in de netwerkkaart staan een kleur geven. Iedereen heeft personen in zijn omgeving die 

goed voor hem zijn en die minder goed voor hem zijn. Ga per persoon in jouw netwerkkaart na of iemand goed voor je is 

of niet. Wanneer je iemand een prettig persoon vindt en diegene vertrouwt, markeer je deze persoon groen. 

Wanneer je iemand een onprettig of onbetrouwbaar persoon vindt, maak je deze persoon roze. Wanneer je twijfelt, 

maak je deze persoon geel. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om jouw gevoel bij een persoon. Alles wat 

we vandaag met elkaar bespreken blijft binnen de groep.

Stimuleer de deelnemers om iedereen een kleur te geven en help waar nodig. Leg, wanneer iedereen klaar is, het volgende uit.

Ten slotte gaan we de personen op jullie netwerkkaart nog een keer langslopen. Wanneer je ooit slachtoffer bent 

geworden door iemand, zet je een sterretje bij deze naam. Het kan bijvoorbeeld dat je door iemand bestolen, beroofd, 

mishandeld, bedreigd of misbruikt bent.

Wanneer iedereen klaar is, vraag dan de deelnemers om hun netwerkkaart om de beurt te laten zien aan de andere 

deelnemers. Laat de deelnemers elkaar vragen stellen en stel zelf ook vragen. Stel bijvoorbeeld vragen over hoe iemand 

contact met groene personen nog kan verbeteren, of over eventuele veranderingen die men wil aanbrengen in contact met 

roze personen. Geef aandacht aan bijzonderheden en tegenstrijdigheden van deelnemers onderling. Geef ook complimenten.

4.4 Persoonlijk Straatwijs Plan

In het Persoonlijk Straatwijs Plan gaan deelnemers de opgedane kennis uit de vorige oefening toepassen op zichzelf. Laat de 

deelnemers de gedeelten ‘veilige personen’ en ‘onveilige personen’ invullen. Ze hoeven niet alle personen uit de netwerkkaart 

in te vullen. Het is voornamelijk belangrijk dat de belangrijkste, fijnste personen uit hun leven op dit moment en de 

gevaarlijke personen uit hun leven erin komen te staan.

4.5 Fluitje

Het onderdeel Straatwijs zit erop. Vertel de deelnemers dat iedereen nog een kleinigheidje krijgt, vanwege het succesvol 

afronden van deze module. Overhandig aan iedereen een fluitje. Leg uit dat werknemers in de psychiatrie of verslavingszorg 

vaak een alarm bij zich dragen voor als er plotseling wat gebeurt, maar dat de cliënten dit meestal niet hebben. Het fluitje kan 

men gebruiken wanneer het nodig is om alarm te slaan.

4.6 Diploma-uitreiking Straatwijs

Feliciteer de deelnemers met het behalen van hun Straatwijs diploma. Geef aan dat ze gegroeid zijn in hun kennis en 

vaardigheden op het gebied van veiligheid op straat en in hun eigen omgeving. 
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 1.8 Ontspanningsoefening
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 Bijeenkomst 1                            Zelfwijs

 Benodigde materialen:

	 4 nieuwe deelnemersmappen

	 Pakketjes tekens van waardering, smileys, poppetjes

		 Touw, tape of een bank

1.1 Welkom

Heet iedereen welkom. Leg uit dat sommige deelnemers al eerdere module(s) hebben gevolgd, maar dat anderen nieuw zijn 

in de groep. Doe een kort namenrondje. 

1.2 Uitleg tekens van waardering 

Deel de tekens van waardering uit. Vraag of een deelnemer die een eerdere module heeft gevolgd wil uitleggen waar de 

tekens van waardering voor zijn. Vul aan indien nodig.

  De sterren zijn tekens van waardering. Wanneer iemand iets doet of zegt wat jij waardeert, bemoedigend vindt of 

wat jou aan het denken zet, geef je deze persoon een teken van waardering. Het is soms moeilijk om een ander een 

compliment te geven. Deze methode verlaagt de drempel om dit toch te doen. Het is geen wedstrijd. Als je een teken 

aan iemand wil geven, sta je rustig op en geef je een ander er een. Je kunt dan kort aangeven waarom je er een geeft.

1.3 Uitleg smileys en poppetjes

Deel de smileys en poppetjes uit. Stal uw eigen pakketje voor u uit. Vraag of een deelnemer die een eerdere module heeft 

gevolgd wil uitleggen waar de smileys en poppetjes voor zijn. Vul aan indien nodig. 

T  ijdens de training zal je merken dat je soms heel boos wordt, of juist verdrietig, of misschien blij. De smileys zullen 

we gebruiken om te checken hoe we ons voelen. Soms zullen we vragen op welke smiley je op dat moment het meeste 

lijkt. Wanneer je een emotie ervaart, zal de intensiteit niet altijd hetzelfde zijn. De poppetjes gebruiken we om de 

intensiteit van gevoelens aan te geven. Je kunt de smiley op het gezicht van het bijbehorende poppetje leggen. Bij 

poppetje 1 voel je de emotie een heel klein beetje. Bij poppetje 2 voel je de emotie wat meer. Bij poppetje 3 is het 

gevoel wat heviger. Bij poppetje 4 lopen de emoties behoorlijk op. Bij poppetje 5 wordt je overspoeld door de emotie. 

Dit kan bijvoorbeeld gelden voor boosheid. Poppetje 2 staat dan voor licht geïrriteerd zijn en poppetje 5 voor koken 

van woede. Maar het kan bijvoorbeeld ook gelden voor blijdschap. Poppetje 2 staat dan voor een beetje vrolijk zijn. 

Poppetje 5 staat voor euforisch zijn, uit je dak gaan van blijdschap.

Doe een rondje waarbij iedere deelnemer met een smiley en poppetje laat zien hoe hij zich op dit moment voelt. Begin bij 

een deelnemer die al een eerdere module heeft gevolgd.
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1.4 Over de streep

Neem de groep mee naar het traingedeelte van de ruimte. Zorg dat u in het midden van dit gedeelte een scheiding creëert 

door middel van een bank, een stuk touw of tape. Geef uitleg over de activiteit.

  We gaan een activiteit doen om kennis te maken met elkaar en met dit onderdeel van de training. In dit spel gaat het 

over persoonlijke dingen. Je hoeft nooit iets te vertellen wat je niet wilt. Je mag altijd aangeven dat je ergens liever niet 

over wilt praten. Het is belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan. Om vrij met elkaar te kunnen praten is het 

belangrijk dat wat er in deze groep verteld wordt, ook binnen de groep blijft. Is dat voor iedereen oké?

  Jullie zien daar een streep. Ik wil jullie vragen om allemaal aan deze kant van de streep te komen staan. Misschien 

kennen jullie dit wel van televisie. Ik ga dingen noemen die sommigen van jullie zullen herkennen. Wanneer ik iets 

noem dat voor jou geldt, wil ik je vragen om over de streep te stappen naar de andere kant. Sommigen van jullie hebben 

misschien dingen meegemaakt die heel heftig waren. Ik wil jullie daarom vragen om elkaar te helpen en te steunen.

Start de activiteit. Vraag (indien passend) of deelnemers eens om zich heen willen kijken wie er (nog meer) staan. Vraag 

(wanneer passend) of ze elkaar willen steunen. 

Stap over de streep als:

•  Je wel eens boos wordt op een ander

•  Je wel eens boos wordt op een medecliënt

•  Je het voelt in je lichaam wanneer je boos bent

•  Je wel eens boos wordt op een ander terwijl het eigenlijk niet terecht is

•  Je wel eens iemand hebt geslagen toen je boos was

•  Je uit woede wel eens iets doet of zegt waar je later spijt van hebt

•  Je zelf bepaalde manieren hebt om jezelf te kalmeren

•  Je soms alcohol of drugs hebt gebruikt om je minder boos te voelen. 

•  Je je wel eens angstig voelt

•  Je je wel eens angstig voelt vanwege een medecliënt 

•  Je soms alcohol of drugs hebt gebruikt om je minder angstig te voelen 

•  Je het ziet zitten om in deze groep samen na te denken over hoe je met emoties omgaat, 

 elkaar te helpen en van elkaar te leren

Geef veel complimenten voor de openheid en het lef van de deelnemers. Deel tekens van waardering uit. 

Ga weer naar het zitgedeelte. 
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      Emotieregulatie:

Herkennen van emoties

Accepteren van emoties

Verdragen van emoties

 Omgaan met emoties

      Emotieregulatie:

Herkennen van emoties

Accepteren van emoties

Verdragen van emoties

 Omgaan met emoties
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1.5 Uitleg Zelfwijs

Leg uit dat de module Zelfwijs over emotieregulatie gaat. Niet iedereen zal dit begrijpen. Het belangrijkst is dat men 

begrijpt dat Zelfwijs leerzaam is. 

   Deze module gaat over emoties. Emoties zijn nooit goed of slecht. Ze zijn er, ze bestaan. Je hoeft jezelf er niet voor te 

veroordelen. Dat geldt ook voor boosheid. Boos zijn is normaal. Het is gezond om af en toe boos te zijn. Boos worden 

wanneer iemand iets gemeens doet kan bijvoorbeeld heel nuttig zijn. Het helpt om jezelf te beschermen. Echter, soms 

zijn emoties ook lastig. Wanneer je bijvoorbeeld heel boos, bang of juist verdrietig bent, kan dit ervoor zorgen dat het 

moeilijk is om helder te denken. Herkennen jullie dat?

Schrijf op het bord: emotieregulatie. Vraag aan de deelnemers of iemand weet wat dit is. 

Schrijf er vervolgens onder en leg uit:

  Emotieregulatie is een moeilijk woord voor het herkennen van emoties, het accepteren van emoties, het verdragen van 

emoties en het omgaan met emoties.

Schrijf vervolgens op het bord en leg uit:

Emotieregulatie heeft veel te maken met verslaving. Het kan bijvoorbeeld, dat mensen trek krijgen in drugs of alcohol 

gaan gebruiken wanneer zij heftige emoties voelen. Andersom is het zo dat, wanneer mensen al jarenlang verslaafd 

zijn, dit ook invloed heeft in hoe zij emoties ervaren.

Verslaving
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Schrijf vervolgens op het bord en leg uit:

  Emotieregulatie heeft ook te maken met slachtofferschap. Wanneer iemand het bijvoorbeeld moeilijk vindt om 

gevoelens van angst bij zichzelf te herkennen, is het ook moeilijker om gevaarlijke situaties in te schatten. Andersom 

is het zo dat, wanneer je slachtoffer wordt van iets, je daar heftige emoties bij kan voelen. Ook kan het zo zijn dat je je 

hierdoor juist afgevlakt voelt. Dit kan weer invloed hebben op je drugs of alcoholgebruik.

Geef aan dat het misschien ingewikkeld klinkt, maar dat het belangrijkste om te onthouden is dat het voor ieder mens heel 

nuttig is om te oefenen met emotieregulatie. 

1.6 Vraag

Doe een rondje, vraag aan iedere deelnemer waar hij goed in is, als het gaat om omgaan met emoties.

1.7 Beeldhoudoefening

Laat de groep zich in tweeën splitsen en stel de groepen op in verschillende hoeken van de ruimte. Beide groepen krijgen een 

smiley, welke zij nog geheim moeten houden voor de andere groep. De groepen gaan deze smiley uitbeelden. In elke groep 

is één persoon het beeld. De anderen zijn de kunstenaars. De kunstenaars helpen het beeld om de emotie uit te beelden. Zij 

instrueren het beeld, geven tips over houding en mimiek. 

Verdeel ondertussen het traingedeelte van de ruimte in vier vakken. Leg in de vier vakken de vier verschillende Smileys. 

Wanneer de groepen klaar zijn, laten zij omstebeurt hun ‘beeld’ zien aan de andere groep. De groepsleden van de andere 

groep raden welke emotie dit moet voorstellen, door in het juiste vak te gaan staan. 

Vergeet niet om tekens van waardering uit te delen. 

Bij weinig deelnemers: 

•  Wanneer er 3 deelnemers zijn, doet de co-trainer mee. 

•  Wanneer er minder dan 3 deelnemers zijn, krijgt iedere deelnemer individueel een kaartje met een emotie om uit te beelden. 

1.8 Ontspanningsoefening

Sluit af door middel van de ontspanningsoefening beschreven op pagina’s 12 & 13. Leg uit dat deze oefening helpt om je 

kalmer te voelen en dat we hier elke bijeenkomst van Zelfwijs mee zullen eindigen. 

      Emotieregulatie:

Herkennen van emoties

Accepteren van emoties

Verdragen van emoties

 Omgaan met emoties
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 Bijeenkomst 2               Zelfwijs

Benodigde materialen:

	  Pakketjes tekens van waardering, smileys, poppetjes

	  2 Grote posters

	  Gekleurde stiften

	  Speelkaarten

2.1 Welkom 

Heet iedereen welkom en complimenteer ze dat ze er weer zijn. Doe een kort rondje met hoe iedereen zich op dit moment 

voelt door middel van de smileys en poppetjes.

2.2 Dhr. B. Oos en Mw. B. Ang

Leg een grote poster op de grond. Vraag een deelnemer om op deze poster te gaan liggen. Vraag enkele andere deelnemers om 

met een stift zijn omtrek op de poster te tekenen. Let op dat men voorzichtig is met kleding van de liggende deelnemer.

Leg uit dat we een boze persoon gaan tekenen. Vraag de deelnemers of zij in de omtrek van de persoon willen tekenen wat zij 

in hun lichaam voelen wanneer ze boos zijn. Stimuleer de deelnemers om echt te tekenen. Woorden erin schrijven mag niet! 

Wanneer deelnemers dit moeilijk vinden, kan het helpen om te vragen naar iets waar zij op dit moment boos over zijn.

Vraag hoe zij dit in het lichaam voelen. Een andere tip is om te vragen naar specifieke organen, waar nog niks getekend is. 

Voorbeelden zijn: gebalde vuisten, snellere hartslag, gespannen mond, knijpen met de ogen, schouders optrekken, snellere 

ademhaling, warm worden. Herhaal de opdracht, maar ditmaal met de emotie angst. Voorbeelden van lichamelijke sensaties 

bij angst zijn: snellere hartslag, droge mond, duizeligheid, pijn op de borst, misselijkheid, kortademigheid, zweten, buikpijn, 

knikkende knieën. 

2.3 Speelkaarten

Verdeel het traingedeelte van de ruimte in vier vakken. Leg in de vier vakken de vier verschillende smileys. Leg de stapel met 

speelkaarten op een tafeltje of stoel. Laat de deelnemers omstebeurt een speelkaart van de stapel pakken. Deze deelnemer 

speelt de situatie die op de speelkaart staat. De overige groepsleden raden welke emotie dit moet voorstellen, door in het 

juiste vak te gaan staan. 

Er zijn individuele speelkaarten en kaarten voor tweetallen. Bij een kaart voor een tweetal kan de deelnemer samen met een 

van de trainers naar de gang om de situatie even samen voor te bereiden. Wanneer deelnemers durven, kunnen zij kaarten ook 

met twee deelnemers samen uitbeelden. Individuele speelkaarten kan men laten zien zonder naar de gang te gaan. Wanneer 

deelnemers wat ondersteuning nodig hebben, kan het toch zinvol zijn om even met een trainer naar de gang te gaan ter 

voorbereiding en aanmoediging. 

2.4 Ontspanningsoefening

Sluit af door middel van de ontspanningsoefening beschreven op pagina 12 & 13. Leg uit dat deze oefening helpt om je kalmer 

te voelen en dat we hier elke bijeenkomst van Zelfwijs mee zullen eindigen.  
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 Bijeenkomst 3              Zelfwijs

Benodigde materialen:

	  Pakketjes tekens van waardering, smileys, poppetjes

	  Speelkaarten

	  Persoonlijke kaarten

	  Uitleg woedebeheersing

3.1 Welkom 

Heet iedereen welkom en complimenteer ze dat ze er weer zijn. Doe een kort rondje met hoe iedereen zich op dit moment 

voelt door middel van de smileys en poppetjes.

3.2 Speelkaarten

Verdeel het traingedeelte van de ruimte in vier vakken. Leg in de vier vakken de vier verschillende smileys. Leg de stapel met 

speelkaarten op een tafeltje of stoel. Laat de deelnemers omstebeurt een speelkaart van de stapel pakken. Deze deelnemer 

speelt de situatie die op de speelkaart staat. De overige groepsleden raden welke emotie dit moet voorstellen, door in het 

bijbehorende vak te gaan staan. Maak er een leuk spel van, maar heb ook aandacht voor eventuele heftige emoties.

Er zijn individuele speelkaarten en kaarten voor tweetallen. Bij een kaart voor een tweetal kan de deelnemer samen met een 

van de trainers naar de gang om de situatie even samen voor te bereiden. Wanneer deelnemers durven, kunnen zij kaarten ook 

met twee deelnemers samen uitbeelden. Individuele speelkaarten kan men laten zien zonder naar de gang te gaan. Wanneer 

deelnemers wat ondersteuning nodig hebben, kan het toch zinvol zijn om even met een trainer naar de gang te gaan ter 

voorbereiding en aanmoediging. 

3.3 Persoonlijke kaarten schrijven

Geef aan dat we geoefend hebben met bestaande kaarten, maar dat we nu aan de slag gaan met het maken van eigen 

kaarten. Deel de lege persoonlijke kaarten uit. Leg uit dat de deelnemers hier situaties op mogen schrijven die zij zelf hebben 

meegemaakt. Het is daarbij belangrijk dat zij goed nadenken of situaties horen bij kaarten met een boze, bange, blije of 

bedroefde smiley. 

Geef aan dat het geen grote gebeurtenissen hoeven te zijn. Het mag ook iets kleins zijn, zoals je boos voelen door het stoten 

van je knie, zoals in de speelkaarten. 

Geef ruim de tijd en help de deelnemers die moeite hebben met deze opdracht.

3.4 Persoonlijke kaarten uitbeelden

Herhaal de oefening zoals beschreven bij 3.2, maar ditmaal met persoonlijke kaarten van de deelnemers. Omdat het hier 

gaat om persoonlijke ervaringen kan dit heftige emoties oproepen bij deelnemers. Zorg dat hier tijd en aandacht aan besteed 

wordt. Geef tekens van waardering voor het lef en de openheid van de deelnemers.
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3.5 Uitleg woedebeheersing

Vraag de deelnemers om te gaan staan. Leg uit:

We hebben nu veel geoefend met het herkennen van emoties bij jezelf en bij anderen en jullie zijn hier al erg goed in 

geworden. Dit is een hele belangrijke eerste stap in het reguleren van emoties. We gaan nu nog een stapje verder. We 

gaan leren hoe je om kan gaan met gevoelens van boosheid.

Woede maakt het moeilijk om helder te denken. Wanneer iemand woedend is, reageert diegene vaak snel en impulsief. 

Er gebeurt iets, je wordt boos en je reageert. Pas later denk je na over wat je hebt gedaan of gezegd. We gaan een 

goede woedebeheersingstechniek leren om wat meer tijd te creëren tussen de gebeurtenis en je reactie daarop. 

Deel de uitleg woedebeheersing uit en leg de techniek uit.

Stap 1: Stop. Herken je gevoel. Je bent boos.

Stap 2: Adem langzaam en met je buik. 

Doe dit met de hele groep. Vraag de deelnemers om een hand op hun borst te leggen en een hand op hun buik en te voelen 

waar hun ademhaling zit. Vraag de deelnemers of hun bovenste of onderste hand beweegt. Leg vervolgens uit dat het de 

bedoeling is dat de onderste hand beweegt en de bovenste stil ligt. De bedoeling is dat de hand op de buik naar voren komt 

tijdens de inademing en weer naar binnen gaat tijdens de uitademing. Doe dit een tijdje met de groep tot het iedereen lukt. 

Vraag of de deelnemers merken dat ze kalmer worden van deze oefening.

Stap 3: Tel tot 10.

Stap 4: Denk na over de gevolgen van je gedrag. 

Leg uit dat stap 1, 2 en 3 je kalmeren en je tijd en ruimte geven om na te denken over hoe je wilt reageren. 

Geef aan dat we hier de volgende bijeenkomst verder mee zullen oefenen.

3.6 Ontspanningsoefening

Sluit af door middel van de ontspanningsoefening beschreven op pagina’s 12 & 13. Leg uit dat deze oefening helpt om je 

kalmer te voelen.



 Bijeenkomst 4              Zelfwijs

Benodigde materialen:

	 Pakketjes tekens van waardering, smileys, poppetjes

	 Uitleg woedebeheersing

	 Persoonlijk Zelfwijs Plan

4.1 Welkom

Heet iedereen welkom en complimenteer ze dat ze er weer zijn. Doe een kort rondje met hoe iedereen zich op dit moment 

voelt door middel van de smileys en poppetjes.

4.2 Uitleg woedebeheersing: herhaling

Vraag de deelnemers om hun formulier woedebeheersing erbij te pakken en te gaan staan. Vraag wat de deelnemers zich er 

nog van kunnen herinneren. Vul aan door opnieuw uit te leggen.

  Woede maakt het moeilijk om helder te denken. Wanneer iemand woedend is, reageert diegene vaak snel en 

impulsief. Er gebeurt iets, je wordt boos en je reageert. Pas later denk je na over wat je hebt gedaan of gezegd. Deze 

woedebeheersingstechniek helpt om wat meer tijd te creëren tussen de gebeurtenis en je reactie daarop. 

Stap 1: Stop. Herken je gevoel. Je bent boos.

Stap 2: Adem langzaam en met je buik. Doe dit met de hele groep. Vraag de deelnemers om een hand op hun borst te leggen 

en een hand op hun buik en te voelen waar hun ademhaling zit. Vraag de deelnemers of hun bovenste of onderste hand 

beweegt. Leg vervolgens uit dat het de bedoeling is dat de onderste hand beweegt en de bovenste stil ligt. De bedoeling is dat 

de hand op de buik naar voren komt tijdens de inademing en weer naar binnen gaat tijdens de uitademing. Doe dit een tijdje 

met de groep tot het iedereen lukt. Vraag of de deelnemers merken dat ze kalmer worden van deze oefening.

Stap 3: Tel tot 10.

Stap 4: Denk na over de gevolgen van je gedrag.

Leg uit dat stap 1, 2 en 3 je kalmeren en je tijd en ruimte geven om na te denken over hoe je wilt reageren. 

4.3 Woedebeheersing: boze kaarten

Vraag of iedereen een persoonlijke kaart wil pakken met een boze smiley. Vraag de deelnemers of en zo ja hoe zij de 

woedebeheersingstechniek zouden kunnen gebruiken in deze situatie. 

Kies een geschikte situatie uit, speel deze samen met de betreffende deelnemer en pas de stappen uit de 

woedebeheersingstechniek toe. Houd het kort.
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4.4 Coping

Verzamel iedereen rondom het bord. Leg uit dat het soms zo is, dat je je rot voelt terwijl je gewoon thuis bent. Bijvoorbeeld 

als je die dag iets hebt meegemaakt, als je een naar bericht hebt gehad of gewoon zomaar, zonder duidelijke oorzaak. 

Vraag aan de deelnemers wat zij doen wanneer ze zich rot voelen. Schrijf alle antwoorden op het bord. Het gaat niet alleen 

om dingen die goed zijn om te doen, maar om alles wat de deelnemers doen. 

Help de deelnemers door middel van doorvragen en bekrachtig door middel van complimenten. Geef aan dat er geen goede 

of foute antwoorden zijn.

Wanneer enkele belangrijke voorbeelden, zoals alcohol gebruiken, drugs gebruiken of roken niet worden genoemd, kunt u 

deze als trainer aanvullen.

4.5 Coping: gezond of ongezond

Verzamel de deelnemers weer rond het bord. Geef aan dat sommige manieren van omgaan met nare gevoelens gezonder 

zijn dan andere. Loop met de deelnemers de antwoorden langs en laat de deelnemers met elkaar discussiëren over welke 

manieren gezond en ongezond zijn. Zet een + achter gezonde manieren en een – achter ongezonde manieren. 

4.6 Persoonlijk Zelfwijs Plan

Deel de Persoonlijke Zelfwijs Plannen uit. De bedoeling is dat de deelnemers hierin opschrijven wat ze graag zouden willen 

doen wanneer ze zich rot voelen. Leg uit dat de deelnemers dit plan kunnen gebruiken wanneer ze gespannen zijn, ergens 

boos over zijn of juist verdrietig. 

4.7 Ontspannende afsluiting

Sluit af door middel van de ontspanningsoefening beschreven op pagina’s 12 & 13. Leg uit dat deze oefening helpt om je 

kalmer te voelen.

4.8 Diploma-uitreiking Zelfwijs

Feliciteer de deelnemers met het behalen van hun Zelfwijs diploma. Geef aan dat ze gegroeid zijn in het herkennen van en 

omgaan met emoties.
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 Bijeenkomst 1               Anderwijs

Benodigde materialen:

  4 nieuwe deelnemersmappen

		 Pakketjes tekens van waardering, smileys, poppetjes

  Touw, tape of een bank

	 Persoonlijk Anderwijs Plan

1.1 Welkom

Heet iedereen welkom. Leg uit dat sommige deelnemers al eerdere module(s) hebben gevolgd, maar dat anderen nieuw zijn in 

de groep. Doe een kort namenrondje. 

1.2 Uitleg tekens van waardering 

Deel de tekens van waardering uit. Vraag of een deelnemer die een eerdere module heeft gevolgd wil uitleggen waar de tekens 

van waardering voor zijn. Vul aan indien nodig.

  De sterren zijn tekens van waardering. Wanneer iemand iets doet of zegt wat jij waardeert, bemoedigend vindt of 

wat jou aan het denken zet, geef je deze persoon een teken van waardering. Het is soms moeilijk om een ander een 

compliment te geven. Deze methode verlaagt de drempel om dit toch te doen. Het is geen wedstrijd. Als je een teken 

aan iemand wil geven, sta je rustig op en geef je een ander er een. Je kunt dan kort aangeven waarom je er een geeft. 

1.3 Uitleg smileys en poppetjes

Deel de smileys en poppetjes uit. Stal uw eigen pakketje voor u uit. Vraag of een deelnemer die een eerdere module heeft 

gevolgd wil uitleggen waar de smileys en poppetjes voor zijn. Vul aan indien nodig. 

Tijdens de training zal je merken dat je soms heel boos wordt, of juist verdrietig, of misschien blij. De smileys zullen we 

gebruiken om te checken hoe we ons voelen. Soms zullen we vragen op welke smiley je op dat moment het meeste lijkt.

  Wanneer je een emotie ervaart, zal de intensiteit niet altijd hetzelfde zijn. De poppetjes gebruiken we om de 

intensiteit van gevoelens aan te geven. Je kunt de smiley op het gezicht van het bijbehorende poppetje leggen. Bij 

poppetje 1 voel je de emotie een heel klein beetje. Bij poppetje 2 voel je de emotie wat meer. Bij poppetje 3 is het 

gevoel wat heviger. Bij poppetje 4 lopen de emoties behoorlijk op. Bij poppetje 5 wordt je overspoeld door de emotie. 

Dit kan bijvoorbeeld gelden voor boosheid. Poppetje 2 staat dan voor licht geïrriteerd zijn en poppetje 5 voor koken 

van woede. Maar het kan bijvoorbeeld ook gelden voor blijdschap. Poppetje 2 staat dan voor een beetje vrolijk zijn. 

Poppetje 5 staat voor euforisch zijn, uit je dak gaan van blijdschap.

Doe een rondje waarbij iedere deelnemer met een smiley en poppetje laat zien hoe hij zich op dit moment voelt. Begin bij een 

deelnemer die al een eerdere module heeft gevolgd.
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1.4 Over de streep

Neem de groep mee naar het traingedeelte van de ruimte. Zorg dat u in het midden van dit gedeelte een scheiding creëert 

door middel van een bank, een stuk touw of tape. Geef uitleg over de activiteit.

  We gaan een activiteit doen om kennis te maken met elkaar en met dit onderdeel van de training. In dit spel gaat het 

over persoonlijke dingen. Je hoeft nooit iets te vertellen dat je niet wilt. Je mag altijd aangeven dat je ergens liever niet 

over wilt praten. Het is belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan. Om vrij met elkaar te kunnen praten is het 

belangrijk dat wat er in deze groep verteld wordt, ook binnen de groep blijft. Is dat voor iedereen oké? 

Jullie zien daar een streep. Ik wil jullie vragen om allemaal aan deze kant van de streep te komen staan. Misschien 

kennen jullie dit wel van televisie. Ik ga dingen noemen die sommigen van jullie zullen herkennen. Wanneer ik iets 

noem dat voor jou geldt, wil ik je vragen om over de streep te stappen naar de andere kant. Sommigen van jullie hebben 

misschien dingen meegemaakt die heel heftig waren. Ik wil jullie daarom vragen om elkaar te helpen en te steunen.

Start de activiteit. Vraag (indien passend) of deelnemers eens om zich heen willen kijken wie er (nog meer) staan. Vraag 

(wanneer passend) of ze elkaar willen steunen. 

Stap over de streep als:

•  Je wel eens een woordenwisseling hebt met iemand anders

•  Je wel eens hebt gevochten met iemand anders

•  Je wel eens iemand hebt uitgescholden, maar daar later spijt van had 

•  Je wel eens iemand hebt geslagen, maar daar later spijt van had 

•  Je wel eens met iemand een ruzie hebt gehad die niet meer goed gekomen is

•  Steek je hand op als deze persoon eigenlijk heel erg belangrijk voor je was

•  Je soms het gevoel hebt dat anderen over je heenlopen 

•  Je wel eens bang bent van iemand, en dan niet goed weet wat je moet doen

•  Je wel eens bent weggelopen uit een heftige ruzie

•  Je iemand anders wel eens geholpen hebt om een ruzie op te lossen

•  Je het ziet zitten om in deze groep samen na te denken over hoe je conflicten op kunt lossen, 

   elkaar te helpen en van elkaar te leren

Geef veel complimenten voor de openheid en het lef van de deelnemers. Deel tekens van waardering uit. Ga weer naar het 

zitgedeelte. 
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1.5 Uitleg Anderwijs

Leg uit waar de module Anderwijs over gaat.

Ieder mens heeft te maken met andere mensen. Vaak is dat prettig. Maar soms kan het ook heel moeilijk zijn. Je kan 

bijvoorbeeld ruzie hebben met een vriend, je slecht behandeld voelen door iemand van een instantie, of je bedreigd 

voelen. In de module Anderwijs gaan we kijken naar hoe wij omgaan met andere mensen. We gaan kijken waar we 

goed in zijn en wat we nog kunnen verbeteren. Daar gaan we ook mee oefenen. We richten ons daarbij vooral op het 

omgaan met conflictsituaties.

1.6 Vraag

Doe een rondje, vraag aan iedere deelnemer waar hij goed in is, als het gaat om omgaan met conflicten.

1.7 Demonstraties

Leg uit dat de trainers samen demonstraties zullen geven van conflicten. Vraag de deelnemers of zij goed willen opletten. 

Geef aan dat elke demonstratie nabesproken zal worden.

Demonstreer de onderstaande situaties voor de groep. Bij elke demonstratie staat beschreven wat de attitude van de 

trainer en co-trainer dient te zijn.

Demonstratie 1: Luide muziek

Trainer: agressief, treiterend, ruzie uitlokkend,

Co-trainer: angstig van binnen, stoer van buiten

T: Zou je misschien wat zachter willen praten ik probeer muziek te luisteren!

C: Stel je niet zo aan, anders ga je toch lekker ergens anders muziek luisteren!

T: Ik was hier eerst.

C: Ik ga niet weg hoor, het is jouw probleem.

T: Jij bent echt niet goed bij je hoofd hè, echt een steekje los.

C: Moet je horen wie het zegt.

T: Je moeder heeft echt iets verkeerd gedaan, dat je zo’n mafkees bent geworden.

C: Rot toch op man.

T: Kijk nou hoe je erbij zit, zielig ventje.

T: Nu weet je niet meer wat je moet zeggen hè.

C: Heus wel!

T: Ach, je bent al net zo’n schijterd als dat je eruit ziet. 

C: Pakt stoel op en probeert T hiermee te slaan.

  

Bespreek de demonstratie na met de groep. Maak daarbij gebruik van de volgende vragen:

•  Hoe voelt de trainer zich? Gebruik de smileys en poppetjes.

•  Hoe voelt de co-trainer zich? Gebruik de smileys en poppetjes.
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•  Hoe veranderden de gevoelens van de co-trainer in de loop van het conflict?

•  Wat valt je op aan de houding van de trainer? 

•  Wat valt je op aan de houding van de co-trainer? 

•  Wat zouden ze beter anders kunnen doen?

Vraag of de deelnemers dit soort conflicten herkennen. Laat hen kort voorbeelden geven en op elkaar reageren. Vraag welke 

rol zij meestal aannemen in een conflict. 

Demonstratie 2: Geld lenen

Trainer: zelfverzekerd, doordrammend, manipulatief, 

Co-trainer: subassertief, weifelend, blik ontwijkend, zachtjes sprekend

T: Kan ik misschien 20 euro van je lenen?

C: Sorry, ik heb het niet.

T: Maar je hebt toch gisteren geld gekregen toen je broer langs kwam?

C: Ja dat is waar.. 

T: Dan kan ik daar toch wat van lenen?

C: Waar heb je het voor nodig dan?

T: Nou, dat kan ik niet zeggen, maar het is heel belangrijk voor me. 

C: …

T: Ik vind het wel gemeen van je dat je mij niet wilt helpen

C: Is het erg belangrijk voor je dan?

T: Ja wat denk je, anders vraag ik het toch niet?

C: Nou.. Oké dan.  

Bespreek de demonstratie na met de groep. Maak daarbij gebruik van de volgende vragen:

•  Hoe voelt de trainer zich? Gebruik de smileys en poppetjes.

•  Hoe voelt de co-trainer zich? Gebruik de smileys en poppetjes.

•  Hoe veranderden de gevoelens van de co-trainer in de loop van het conflict?

•  Wat valt je op aan de houding van de trainer?

•  Wat valt je op aan de houding van de co-trainer?

•  Wat zouden ze beter anders kunnen doen?

Vraag of de deelnemers dit soort conflicten herkennen. Laat hen kort voorbeelden geven en op elkaar reageren. Vraag welke 

rol zij meestal aannemen in een conflict. 

Demonstratie 3: Pinpas afstaan

Trainer: onzeker, weifelend, 

Co-trainer: vastberaden, manipulatief, sluw

T: Hé ik wil graag wat bij je kopen.

C: Nou, dat wordt lastig want ik heb nog 80 euro van je tegoed van de vorige keer.

T: 80 euro? Zoveel? Weet je dat zeker?

C: Ja en je kunt het niet maken om me zo lang laten wachten. Als je nu wat wilt hebben, kan dat alleen als je je pinpas       

    aan mij geeft, zodat ik het geld dat ik nog van je tegoed heb zelf kan pinnen.

T: Ja maar, ik heb mijn pinpas toch zelf ook nodig. 

C: Ik heb lang genoeg op mijn geld gewacht, als je geen problemen wilt, moet je hem nu aan me geven. 



T: Ik heb het geld morgen voor oké?

C: Nee dat is niet oké, hier heb je wat spul, nu kom op met die pinpas. Je krijgt hem zo snel mogelijk van me terug.

T: Nou oké.

C: Loopt weg met pinpas van T.

 

Bespreek de demonstratie na met de groep. Maak daarbij gebruik van de volgende vragen:

•  Hoe voelt de trainer zich? Gebruik de smileys en poppetjes.

•  Hoe voelt de co-trainer zich? Gebruik de smileys en poppetjes.

•  Hoe veranderden de gevoelens van de co-trainer in de loop van het conflict?

•  Wat valt je op aan de houding van de trainer?

•  Wat valt je op aan de houding van de co-trainer?

•  Wat zouden ze beter anders kunnen doen?

Vraag of de deelnemers dit soort conflicten herkennen. Laat hen kort voorbeelden geven en op elkaar reageren. Vraag welke 

rol zij meestal aannemen in een conflict. 

1.8  Algemene confl ictvaardigheden

Maak samen met de groep een lijst van vaardigheden die belangrijk zijn voor het oplossen van conflicten. Laat de 

deelnemers vaardigheden noemen en schrijf deze op het bord. Bekrachtig deelnemers die met antwoorden komen. Help 

deelnemers door vragen te stellen. Vul ten slotte eventueel zelf aan. Zorg dat de volgende vaardigheden (eventueel in 

andere bewoording) in ieder geval op het bord staan: de ander aankijken, duidelijk spreken, luisteren, beheersing, bewust 

zijn van je gevoel, zeggen wat je voelt, voor jezelf opkomen, over oplossingen praten in plaats van over problemen.

1.9 Persoonlijk Anderwijs Plan

Laat de deelnemers de algemene conflictvaardigheden overschrijven in hun Persoonlijke Anderwijs Plan. Vraag ze om 

een plusje te zetten bij de vaardigheden waar ze nu al erg goed in zijn. Vraag ze om een uitroepteken te zetten bij de 

vaardigheden die voor hen extra belangrijk zijn om nog te verbeteren. 

 

40       module anderwijs 

T: Ik heb het geld morgen voor oké?

C: Nee dat is niet oké, hier heb je wat spul, nu kom op met die pinpas. Je krijgt hem zo snel mogelijk van me terug.

T: Nou oké.

C: Loopt weg met pinpas van T.



 Bijeenkomst 2             Anderwijs

Benodigde materialen:

   Pakketjes tekens van waardering, smileys, poppetjes

   Bord met stiften

   Nep-telefoon

	 	Koffiemok 

2.1 Welkom
 

Heet iedereen welkom en complimenteer ze dat ze er weer zijn. Doe een kort rondje met hoe iedereen zich op dit moment 

voelt door middel van de smileys en poppetjes.

2.2 Algemene confl ictvaardigheden
 

Geef aan dat we de vorige bijeenkomst hebben stilgestaan bij wat er allemaal belangrijk is in het oplossen van conflicten. 

Vraag de deelnemers of zij hun Persoonlijke Anderwijs Plan erbij willen pakken. Vraag de deelnemers om op te noemen welke 

vaardigheden er de vorige bijeenkomst allemaal waren genoemd en schrijf deze opnieuw op het bord. Zorg dat de volgende 

vaardigheden (eventueel in andere bewoording) in ieder geval op het bord staan: de ander aankijken, duidelijk spreken, 

luisteren, beheersing, bewust zijn van je gevoel, zeggen wat je voelt, voor jezelf opkomen, in oplossingen praten in plaats van 

over problemen.

2.3 Omgaan met valse beschuldigingen

Neem de deelnemers mee naar het traingedeelte van de ruimte. Geef aan dat we nu zelf gaan oefenen met een vaardigheid. 

Introduceer de vaardigheid:

  Het kan dat je ergens van wordt beschuldigd, terwijl je niks fout hebt gedaan. Steek je hand in de lucht als je dat wel 

eens hebt meegemaakt. Meestal denkt de ander dan echt dat jij dat gedaan hebt, ook al is het niet waar. Het is daarom 

belangrijk om rustig te blijven en te zorgen dat het niet uit de hand loopt.

Vraag vervolgens een deelnemer om naar voren te komen. Kies bij voorkeur een deelnemer waarvan u verwacht dat deze wel 

durft. Leg uit wat er gaat gebeuren.

  Zo dadelijk gaan we een oefening doen waarbij ik jou ergens vals van beschuldig. Het is belangrijk om in gedachten te 

houden dat het gespeeld is, ik meen het niet echt. Jij mag gewoon jezelf zijn en reageren hoe je zou reageren als dit in 

het echt zou gebeuren. De rest van de groep krijgt de opdracht om goed op te letten. Kijk wat er goed gaat en kijk wat 

er eventueel nog beter zou kunnen.

Doe een rollenspel waarbij u de deelnemer vals beschuldigt. Gebruik hierbij de richtlijnen voor rollenspelen beschreven op 

pagina 10. Maak gebruik van één van de volgende voorbeelden. 
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Vals beschuldigen 1: 

  Mijn horloge lag hier net nog op tafel, vlakbij waar jij staat. Nu is hij weg. Waar heb je hem gelaten? Ik weet zeker dat 

jij hem hebt gestolen.

Vals beschuldigen 2:

   Waarom heb je weer gebruikt? Ik zie het aan je ogen. Je zou niet meer bij mij in huis komen wanneer je gebruikt hebt, 

maar nu doe je het toch. Ik zie het toch aan je. Ik ga dit aan je moeder/partner vertellen.

Vals beschuldigen 3: 

Vraag de deelnemer of hij wil spelen dat hij zijn fiets aan het zoeken is. 

  Wat sta je daar te rommelen bij die fietsen. Dat is zeker niet jouw fiets? Ben je hem aan het stelen? Wil je soms dat ik 

de politie erbij haal?

In de praktijk blijkt dat deelnemers vaak goed in staat zijn om te ontkennen dat zij iets gedaan hebben. Wat in het algemeen 

moeilijker blijkt te zijn is aangeven dat je het vervelend vindt dat iemand je beschuldigt. Ook blijkt het moeilijk om te vragen 

of iemand wil stoppen je te beschuldigen. Dit oefenen kan een mooie aanvulling zijn. 

Wanneer de deelnemer voldoende geoefend heeft, herhaalt u de oefening met een andere deelnemer en een ander voorbeeld. 

2.4 Omgaan met situaties waar je van baalt

Neem de deelnemers mee naar het traingedeelte van de ruimte. Geef aan dat we opnieuw zelf gaan oefenen met een 

vaardigheid. Introduceer de vaardigheid:

  Ieder mens maakt situaties mee waarin er iets gebeurt waar je van baalt. Op zo’n moment is het belangrijk dat je durft 

te zeggen wat je vervelend vindt en dat je dit op een rustige, eerlijke manier doet. Soms kan het ook helpen om zelf 

met een oplossing te komen.

Vraag vervolgens een deelnemer om naar voren te komen. Kies bij voorkeur een deelnemer waarvan u verwacht dat deze wel 

durft. Leg uit wat er gaat gebeuren.

  Zo dadelijk gaan we een oefening doen waarbij ik iets vervelends doe of zeg waar jij van baalt.  Het is belangrijk om 

in gedachten te houden dat het gespeeld is, ik meen het niet echt. Jij mag gewoon jezelf zijn en reageren hoe je zou 

reageren als dit in het echt zou gebeuren. De rest van de groep krijgt de opdracht om goed op te letten. Kijk wat er 

goed gaat en kijk wat er eventueel nog beter zou kunnen.
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Doe een rollenspel waarbij u iets doet waar de deelnemer van baalt. Gebruik hierbij de richtlijnen voor rollenspelen beschreven 

op pagina 10. Maak gebruik van één van de onderstaande voorbeelden. 

Vervelend doen 1:

 He, ik had je telefoon geleend, hier heb je hem weer terug. De camerafunctie is alleen wel stuk. Succes ermee!

Vervelend doen 2: 

Doe alsof u koffie over de broek van de deelnemer gooit.

Ho, daar gaat mijn koffie. Nou ja, hij was toch al koud, wat maakt het uit.

Vervelend doen 3: 

Leg uit dat u achter een balie staat bij de McDonalds. Vraag of de deelnemer een cheeseburger bij u wil bestellen.

 Ja, natuurlijk…… *even bezig zijn*…… alsjeblieft, hier is je hamburger!

Wanneer de deelnemer voldoende geoefend heeft, herhaalt u de oefening met een andere deelnemer en een ander voorbeeld.

  

 He, ik had je telefoon geleend, hier heb je hem weer terug. De camerafunctie is alleen wel stuk. Succes ermee!
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 Bijeenkomst 3        Anderwijs

Benodigde materialen:

	  Pakketjes tekens van waardering, smileys, poppetjes

	  Bord met stiften

	  Nep-telefoon

	  Nep-geld

	  Portemonnee

3.1 Welkom
 

Heet iedereen welkom en complimenteer ze dat ze er weer zijn. Doe een kort rondje met hoe iedereen zich op dit moment 

voelt door middel van de smileys en poppetjes.

3.2 Algemene confl ictvaardigheden
 

Geef aan dat we de vorige bijeenkomsten hebben stilgestaan bij wat er allemaal belangrijk is in het oplossen van conflicten. 

Vraag de deelnemers of zij hun Persoonlijke Anderwijs Plan erbij willen pakken. Vraag de deelnemers om op te noemen welke 

vaardigheden er de vorige bijeenkomst allemaal waren genoemd en schrijf deze opnieuw op het bord. Zorg dat de volgende 

vaardigheden (eventueel in andere bewoording) in ieder geval op het bord staan: de ander aankijken, duidelijk spreken, 

luisteren, beheersing, bewust zijn van je gevoel, zeggen wat je voelt, voor jezelf opkomen, in oplossingen praten in plaats van 

over problemen.

3.3 Oefenen met iets weigeren

Neem de deelnemers mee naar het traingedeelte van de ruimte. Geef aan dat we gaan oefenen met een vaardigheid. 

Introduceer de vaardigheid:

  We kunnen niet altijd doen wat mensen van ons vragen. Soms ben je druk, wil je het niet of heb je het gevoel dat wat 

er gevraagd wordt onredelijk is. Als je op een lompe manier iets weigert, kan het anderen kwetsen of zelfs boos maken. 

Maar als je te voorzichtig bent, kan het dat anderen over je heenlopen of misbruik van je maken. We gaan daarom 

oefenen met op een goede, rustige, eerlijke manier iets weigeren.

Vraag vervolgens een deelnemer om naar voren te komen. Kies bij voorkeur een deelnemer waarvan u verwacht dat deze wel 

durft. Leg uit wat er gaat gebeuren.

  Zo dadelijk gaan we een oefening doen waarbij ik iets van jou vraag. Jouw opdracht is om dit te weigeren. Het is 

belangrijk om in gedachten te houden dat het gespeeld is, ik meen het niet echt. Jij mag gewoon jezelf zijn en reageren 

hoe je zou reageren als dit in het echt zou gebeuren. De rest van de groep krijgt de opdracht om goed op te letten. Kijk 

wat er goed gaat en kijk wat er eventueel nog beter zou kunnen.
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Doe een rollenspel waarbij u de deelnemer iets vraagt, wat hij vervolgens weigert. Gebruik hierbij de richtlijnen voor 

rollenspelen beschreven op pagina 10. Maak gebruik van één van de onderstaande voorbeelden. 

Weigeren 1:

  Zou ik misschien 40 euro van je kunnen lenen? Ik heb het echt heel hard nodig. Je zou me er ontzettend mee helpen.

Wanneer een deelnemer zegt dat hij het niet heeft en u wilt het hem moeilijker maken, kunt u bijvoorbeeld vragen hoeveel hij 

wel heeft en vervolgens om dit bedrag vragen. Het is belangrijk dat deelnemers leren dat ze ook iets mogen weigeren omdat 

ze het simpelweg zelf niet willen.

Weigeren 2:

  Zou je misschien even wat boodschappen voor me willen doen? Ik ben moe en chagrijnig en het regent buiten.

Weigeren 3:

  Mijn kamer/huis moet schoongemaakt worden, maar ik heb zelf veel last van mijn rug. Zou jij het elke week voor me 

willen komen doen? Ik kan je er helaas geen geld voor geven, want dat heb ik niet.

Wanneer de deelnemer voldoende geoefend heeft, herhaalt u de oefening met een andere deelnemer en een ander voorbeeld. 

3.4 Oefenen met iets terugvragen

Neem de deelnemers mee naar het traingedeelte van de ruimte. Geef aan dat we gaan oefenen met een vaardigheid. 

Introduceer de vaardigheid:

  Het kan dat je het idee hebt dat iemand iets van jou heeft, maar dat jij het terug wilt. Dan is het belangrijk om met 

die persoon te praten en zelf kalm te blijven. Het helpt niet om iemand te beschuldigen, omdat iemand dan in de 

verdediging zal schieten. Dit maakt het moeilijker om er samen uit te komen. Bovendien kan het dat je het fout hebt 

en dat de ander zich gekwetst voelt of boos wordt. Wanneer je er samen niet uit komt, is het verstandig om hulp te 

vragen aan een begeleider of bekende. 
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Vraag vervolgens een deelnemer om naar voren te komen. Kies bij voorkeur een deelnemer waarvan u verwacht dat deze wel 

durft. Leg uit wat er gaat gebeuren.

  Zo dadelijk gaan we een oefening doen waarbij jij mij iets terug mag vragen. Het is belangrijk om in gedachten te 

houden dat het gespeeld is, ik meen niet echt wat ik zeg. Jij mag gewoon jezelf zijn en zeggen wat je zou zeggen als 

dit in het echt zou gebeuren. De rest van de groep krijgt de opdracht om goed op te letten. Kijk wat er goed gaat en kijk 

wat er eventueel nog beter zou kunnen.

Doe een rollenspel waarbij de deelnemer iets aan u terug moet vragen. Gebruik hierbij de richtlijnen voor rollenspelen 

beschreven op pagina 10. Maak gebruik van één van de onderstaande voorbeelden. 

Terugvragen 1:

Leg uit dat u samen in de woonkamer zit, maar dat de deelnemer even naar het balkon gaat om te roken. Als de deelnemer 

terug komt, blijkt dat zijn portemonnee weg is, die op de bank lag. 

Terugvragen 2:

Leg uit dat u 20 euro hebt geleend van de deelnemer, maar dat u dit nog steeds niet teruggegeven hebt.

U kunt het de deelnemer eventueel extra moeilijk maken door te vragen: ik had het toch allang terugbetaald? Doe dit alleen 

als de deelnemer al wat verder gevorderd is.

Terugvragen 3:

Leg uit dat u een vriend(in) van de deelnemer bent die heel vaak een compliment heeft gegeven over hoe mooi zijn horloge 

is. De deelnemer merkt dat zijn horloge weg is.

Wanneer de deelnemer voldoende geoefend heeft, herhaalt u de oefening met een andere deelnemer en een 

ander voorbeeld. 



 Bijeenkomst 4        Anderwijs

 Benodigde materialen:

	 	Pakketjes tekens van waardering, smileys, poppetjes

	  Bord met stiften

	  Nep-telefoon

	  Nep-mes

	  Diploma’s Anderwijs

4.1 Welkom
 

Heet iedereen welkom en complimenteer ze dat ze er weer zijn. Doe een kort rondje met hoe iedereen zich op dit moment 

voelt door middel van de smileys en poppetjes.

4.2 Algemene confl ictvaardigheden
 

Geef aan dat we de vorige bijeenkomsten hebben stilgestaan bij wat er allemaal belangrijk is in het oplossen van conflicten. 

Vraag de deelnemers of zij hun Persoonlijke Anderwijs Plan erbij willen pakken. Vraag de deelnemers om op te noemen welke 

vaardigheden er de vorige bijeenkomst allemaal waren genoemd en schrijf deze opnieuw op het bord. Zorg dat de volgende 

vaardigheden (eventueel in andere bewoording) in ieder geval op het bord staan: de ander aankijken, duidelijk spreken, 

luisteren, beheersing, bewust zijn van je gevoel, zeggen wat je voelt, voor jezelf opkomen, in oplossingen praten in plaats van 

over problemen.

4.3 Omgaan met slecht nieuws

Neem de deelnemers mee naar het traingedeelte van de ruimte. Geef aan dat we gaan oefenen met een vaardigheid. 

Introduceer de vaardigheid:

  Ieder mens krijgt wel eens slecht nieuws te horen. Het kan heel moeilijk zijn om daarmee om te gaan. Het is belangrijk 

om rustig en kalm te blijven. Daarnaast is het belangrijk om vragen te stellen als iets niet duidelijk voor je is. Met boos 

worden of dreigen kom je niet verder.

Vraag vervolgens een deelnemer om naar voren te komen. Kies bij voorkeur een deelnemer waarvan u verwacht dat deze wel 

durft. Leg uit wat er gaat gebeuren.

  Zo dadelijk gaan we een oefening doen waarbij ik jou slecht nieuws vertel. Het is belangrijk om in gedachten te houden 

dat het gespeeld is, ik meen het niet echt. Jij mag gewoon jezelf zijn en reageren hoe je zou reageren als dit in het 

echt zou gebeuren. De rest van de groep krijgt de opdracht om goed op te letten. Kijk wat er goed gaat en kijk wat er 

eventueel nog beter zou kunnen.

Doe een rollenspel waarbij u de deelnemer slecht nieuws brengt. Gebruik hierbij de richtlijnen voor rollenspelen beschreven op 

pagina 10. Maak gebruik van één van de onderstaande voorbeelden. Kies een voorbeeld dat bij de situatie van de betreffende 

deelnemer aansluit.

     stop slachtofferschap       47



48       module anderwijs 

Slecht nieuws 1:

Dit voorbeeld is geschikt voor een opnamekliniek. Leg uit dat u een begeleider bent.

  Ik weet dat je stiekem cannabis mee naar binnen genomen hebt. Daarom hebben we in overleg besloten dat al je 

vrijheden zijn ingetrokken.

Slecht nieuws 2:

Dit voorbeeld is geschikt voor deelnemers die zelfstandig wonen. Leg uit dat u iemand bent die gaat over de woning 

van de deelnemer.

  Ik heb de klacht binnengekregen dat er drugs wordt gebruikt bij jou in huis. We hebben daarom besloten dat je per 

direct uit je huis wordt gezet.

Slecht nieuws 3:

Leg uit dat een deelnemer zijn uitkering niet heeft ontvangen en naar het DWI belt om te vragen hoe dat kan.

Ja meneer, dat klopt, uw uitkering is stopgezet. Wij zijn erachter gekomen dat u niet meer aan de eisen van deze 

uitkering voldoet. 

Wees onduidelijk, houd de reden wat in het midden, verbind eventueel door. Wat een deelnemer aan u kan vragen is hoe de 

procedure is omtrent bezwaar maken. 

Slecht nieuws 4:

Leg uit dat je een familielid van de deelnemer bent en dat je opbelt.

Ik vind het heel moeilijk om om te gaan met al de problemen die jij hebt, met je verslaving en dergelijke. Daarom heb ik 

besloten dat ik voorlopig even helemaal geen contact meer met je wil hebben.

Wanneer de deelnemer voldoende geoefend heeft, herhaalt u de oefening met een andere deelnemer en een ander voorbeeld. 

4.4 Oefenen met weglopen

Neem de deelnemers mee naar het traingedeelte van de ruimte. Geef aan dat we gaan oefenen met een vaardigheid. 

Introduceer de vaardigheid:

  Soms komen mensen in stressvolle situaties terecht. Bijvoorbeeld wanneer iemand woedend op je is of wanneer je je 

bedreigd voelt. Soms kan het dat het niet meer lukt om goed te reageren. Het kan ook dat je je niet meer veilig voelt. 

Dan is het belangrijk om weg te lopen. Er is één belangrijke uitzondering. Als iemand een wapen trekt, is het vaak 

veiliger om te doen wat deze persoon zegt. Het is dan niet altijd verstandig om zomaar weg te lopen.

PAUZE
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Vraag aan de deelnemers:

  Wat zijn de voordelen van weglopen?

Wat zijn de nadelen van weglopen?

Wanneer zou jij ervoor kiezen om weg te lopen?

Hoe beslis je of je weg wilt lopen?

Leg uit dat het bij het maken van de beslissing belangrijk is om te luisteren naar je gevoelens, lichamelijke sensaties en 

gedachten.

Vraag vervolgens een deelnemer om naar voren te komen. Kies bij voorkeur een deelnemer waarvan u verwacht dat deze wel 

durft. Leg uit wat er gaat gebeuren.

Zo dadelijk gaan we een oefening doen waarbij ik boos op je word of je bedreig. Het is belangrijk om in gedachten te houden 

dat het gespeeld is, ik meen het niet echt. Jij mag gewoon jezelf zijn en reageren hoe je zou reageren als dit in het echt zou 

gebeuren. Je bent misschien geneigd om te blijven staan, omdat we in de groep zijn, het hier veilig is. Je weet dat ik je niet 

echt zal aanvallen. Echter, het gaat erom dat we oefenen met weglopen, dus probeer dit te doen. De rest van de groep krijgt 

de opdracht om goed op te letten. Kijk wat er goed gaat en kijk wat er eventueel nog beter zou kunnen. 

Doe een rollenspel waarbij u de deelnemer laat oefenen met weglopen. Gebruik hierbij de richtlijnen voor rollenspelen 

beschreven op pagina 10. Maak gebruik van één van de onderstaande voorbeelden. 

Weglopen 1: 

Zet stoelen in een zodanige opstelling dat een metro wordt gecreëerd. Vraag de deelnemer om te gaan zitten in de metro. Ga 

(schuin) tegenover hem zitten. Neem een dreigende, agressieve houding aan.

 Wat moet je van me? Wat zit je me aan te staren?

Weglopen 2: 

Neem als trainer een dreigende, agressieve houding aan.

  Ik heb coke gevonden in je kamer. Je hebt gezegd dat je gekapt was met dat spul, maar dat is bullshit, je hebt me 

keihard voorgelogen. Hoe durf je? Waar slaat dit op?

Weglopen 3: 

Neem als trainer een dreigende, agressieve houding aan.

  Je maakt jezelf belachelijk. Kijk hoe je erbij loopt. Je zet de hele familie voor gek door zo de straat op te gaan. De hele 

buurt ziet aan je dat je verslaafd bent, wat moeten ze wel niet van ons denken?
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Weglopen 4: 

Neem als trainer een dreigende, agressieve houding aan.

  Geef terug die 10 euro, ik WEET dat jij het gejat hebt, ik moet het terug hebben, als je mij probeert te belazeren zal je 

daar spijt van krijgen.

Wanneer de deelnemer voldoende geoefend heeft, herhaalt u de oefening met een andere deelnemer en een ander voorbeeld. 

4.5 Diploma-uitreiking Anderwijs

Feliciteer de deelnemers met het behalen van hun Anderwijs diploma. Geef aan dat ze gegroeid zijn in het omgaan met 

conflicten en opkomen voor zichzelf.
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 Inhaalopdracht bijeenkomst 1    Straatwijs

Benodigdheden:

	 Persoonlijk Straatwijs Plan

1.1 Hoe voel je je?

Sta even stil bij hoe jij je voelt op dit moment. Dit kun je aangeven door aan te kruisen op welke smiley je op dit moment het 

meeste lijkt.

1.2 Veilige plekken

Je omgeving heeft invloed op je veiligheid. Deze opdracht helpt om na te denken over wat veilige en onveilige plekken zijn. 

Hieronder staan plekken beschreven. Je kunt door een kruisje op de lijn aangeven hoe veilig jij je ergens zou voelen. 

Je antwoord is niet goed of fout, het gaat om jouw mening.

’s Nachts in het Vondelpark

Helemaal niet veilig            Heel erg veilig

Overdag in het Vondelpark

Helemaal niet veilig            Heel erg veilig

’s Nachts op de Nieuwmarkt

Helemaal niet veilig            Heel erg veilig

Overdag op de Nieuwmarkt

Helemaal niet veilig            Heel erg veilig

’s Nachts in een verlaten steegje

Helemaal niet veilig            Heel erg veilig



Overdag in een drukke winkelstraat

Helemaal niet veilig            Heel erg veilig

’s Avonds in een straat zonder lantaarnpalen

Helemaal niet veilig            Heel erg veilig

Overdag in een verlaten steegje

Helemaal niet veilig            Heel erg veilig

Overdag bij jou in de straat

Helemaal niet veilig            Heel erg veilig

‘s Nachts bij jou in de straat

Helemaal niet veilig            Heel erg veilig

1.3 Persoonlijk Straatwijs Plan

In deze module maakt iedereen een Persoonlijk Straatwijs Plan waarop we verschillende dingen invullen die met veiligheid te 

maken hebben. Vandaag mag je de stukken ‘veilige plekken’ en ‘onveilige plekken’ invullen. Bij ‘veilige plekken’ vul je plekken 

in waar jij wel eens komt, waar je je veilig voelt. Bij ‘onveilige plekken’ vul je plekken in waar jij wel eens komt, maar waar het 

eigenlijk niet zo veilig is.

1.4 Meenemen

In de volgende bijeenkomst gaan we het onder andere hebben over beroving. Neem daarom naar de volgende bijeenkomst een 

jas, tas en portemonnee mee.  



Inhaalopdracht bijeenkomst 2    Straatwijs

Benodigdheden:

	 Persoonlijk Straatwijs Plan

2.1 Hoe voel je je?

Sta even stil bij hoe jij je voelt op dit moment. Dit kun je aangeven door aan te kruisen op welke smiley je op dit moment het 

meeste lijkt.

2.2 Waar of niet waar

Hieronder staan stellingen beschreven. Je mag per stelling aangeven of jij vindt dat dat waar is of niet.

Een verlaten park is veiliger dan een park waar mensen wandelen. 

 Waar  

 Niet waar 

Je portemonnee zit in je kontzak net zo veilig als in de binnenzak van je jas.

 Waar  

 Niet waar 

In de metro zit je op de achterste rij het veiligst. 

 Waar  

 Niet waar 

Daders proberen slachtoffers te kiezen die er kwetsbaar uit zien. 

 Waar  

 Niet waar 

Zelfverzekerd lopen is daarom veiliger.  

 Waar  

 Niet waar 

Rechtop staan, met je borst vooruit en je schouders naar achteren is een zelfverzekerde houding. 

 Waar  

 Niet waar 

Als je goed om je heen kijkt val je meer op en loop je daardoor meer gevaar. 



 Waar  

 Niet waar 

Het is veilig om van te voren te bedenken waar je naartoe moet en hoe je daar gaat komen. 

 Waar  

 Niet waar 

In het openbaar vervoer staat je tas op de stoel naast je veiliger dan op je schoot. 

 Waar  

 Niet waar 

Het is veilig om waardevolle spullen die je niet nodig hebt thuis te laten.

 Waar  

 Niet waar 

Voor je veiligheid maakt het niks uit of anderen jouw waardevolle spullen kunnen zien. 

 Waar  

 Niet waar 

Wanneer je je ergens niet veilig voelt, is het verstandig om weg te lopen. 

 Waar  

 Niet waar 

Zakkenrollers proberen je soms af te leiden door een gesprek te beginnen of je aan te stoten. 

 Waar  

 Niet waar 

Als je meerdere tassen hebt, is het veilig om de kleine tassen in de grotere tas te stoppen.

 Waar  

 Niet waar 

Het is veilig om altijd veel contant geld op zak te hebben. 

 Waar  

 Niet waar

2.3 Persoonlijk Straatwijs Plan

In het Persoonlijk Straatwijs Plan vullen we dingen in die met veiligheid te maken hebben. Vandaag mag je het stuk 

‘veilig gedrag’ invullen. Je vult hier in wat je zelf kan doen om veiliger te zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn ‘rechtop lopen’ of 

‘waardevolle spullen verbergen’. 



Inhaalopdracht bijeenkomst 3    Straatwijs

Benodigdheden:

	 Persoonlijk Straatwijs Plan

	 Folder Slachtofferhulp

	 Telefoonnummerkaartje

3.1 Hoe voel je je?

Sta even stil bij hoe jij je voelt op dit moment.  Dit kun je aangeven door aan te kruisen op welke smiley je op dit moment het 

meeste lijkt.

3.2 Waar of niet waar

Hieronder staan stellingen beschreven. Je mag per stelling aangeven of jij vindt dat dat waar is of niet.

Drugs kopen van iemand die je kent is veiliger dan kopen van een onbekende op straat.

 Waar  

 Niet waar 

Onder invloed van alcohol loop je op straat minder risico dan wanneer je nuchter bent. 

 Waar  

 Niet waar 

Daders zien het wanneer je onder invloed van alcohol bent en daardoor een makkelijker doelwit bent.

 Waar  

 Niet waar 

Onder invloed van cocaïne loop je op straat minder risico om in een ruzie terecht te komen dan wanneer je nuchter bent.

 Waar  

 Niet waar 

Wanneer je neppe drugs hebt gekocht, loop je risico als je besluit je geld terug te gaan vragen.

 Waar  

 Niet waar 

Wanneer iemand een wapen trekt, is het meestal veiliger om te doen wat hij of zij zegt. 

 Waar  

 Niet waar 

Wanneer je besluit om drugs of alcohol te gebruiken, is het het veiligst om dit te doen met personen die je nog niet zolang kent.

 Waar  

 Niet waar 



Wanneer je besluit om drugs of alcohol te gebruiken, is het het veiligst om dit thuis te doen. 

 Waar  

 Niet waar 

Het is veilig om je pinpas aan een drugsdealer te geven wanneer hij zegt dat je nog schulden bij hem hebt.

 Waar  

 Niet waar 

Onder invloed van cannabis loop je op straat meer risico dan wanneer je nuchter bent. 

 Waar  

 Niet waar 

Het is veilig om een licht aan te doen in je huis wanneer je weggaat en pas laat weer thuiskomt. 

 Waar  

 Niet waar 

Het is onveilig om je buren in te lichten als je een paar weken niet thuis bent. 

 Waar  

 Niet waar 

Het is veilig als je je deur of huis afsluit met een slot, ook al ben je maar een paar minuten weg. 

 Waar  

 Niet waar 

Het is veilig om de deur open te doen zonder eerst te kijken wie er aanbelt. 

 Waar  

 Niet waar 

Het is veilig om je huissleutel te geven aan een drugsdealer.

 Waar  

 Niet waar 

Het is veilig om op de afdeling goed op je spullen te letten en ze bij je te dragen, zelfs als je alleen even gaat roken op het balkon.

 Waar  

 Niet waar 

Als je je in een gevaarlijke situatie bevindt is het verstandig om 112 te bellen.

 Waar  

 Niet waar 

Als je slachtoffer bent geworden, is het een goed idee om aangifte te doen. 

 Waar  

 Niet waar 

Als je slachtoffer bent geworden, is het fijn om dit te bespreken met een vriend, vriendin of familielid.

 Waar  

 Niet waar 

3.3 Persoonlijk Straatwijs Plan

In het Persoonlijk Straatwijs Plan vullen we dingen in die met veiligheid te maken hebben. Vandaag mag je het stuk ‘veilig 

gedrag’ invullen. Je vult hier in wat je zelf kan doen om veiliger te zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn ‘niet onder invloed de straat 

op gaan’ of ‘eerst kijken voor je de deur open doet’.

3.4 Folder Slachtofferhulp

Je krijgt een foldertje van Slachtofferhulp Nederland. Lees dit door voor de volgende bijeenkomst.

3.5 Telefoonnummerkaartje

Je krijgt ook een telefoonnummerkaartje. Vul de ontbrekende nummers zelf in.



Inhaalopdracht bijeenkomst 4            Straatwijs

Benodigdheden:

	 Persoonlijk Straatwijs Plan

	 Leeg vel A3 papier

	 Groene, gele en roze markeerstift

	 Diploma Straatwijs

	 Fluitje

4.1 Hoe voel je je?

Sta even stil bij hoe jij je voelt op dit moment. Dit kun je aangeven door aan te kruisen op welke smiley je op dit moment het 

meeste lijkt.

4.2 Netwerkkaart tekenen

Je gaat een netwerkkaart tekenen. Een netwerkkaart is een tekening waar alle mensen waar jij mee omgaat in komen te staan. 

Neem een leeg vel papier. Schrijf hierop zo veel mogelijk namen van mensen die je kent. Alle mensen die je kent mogen erop. 

Zowel aardige als minder aardige personen.

4.3 Netwerkkaart kleuren

Voor deze opdracht heb je een groene, roze en gele markeerstift nodig. Je gaat alle personen op je kaart één voor één 

langslopen en een kleur geven.

Groen = prettig en betrouwbaar persoon

Roze = onprettig of onbetrouwbaar persoon

Geel = twijfel of deze persoon te vertrouwen is

4.3 Persoonlijk Straatwijs Plan

In het Persoonlijk Straatwijs Plan vullen we dingen in die met veiligheid te maken hebben. Vandaag mag je de stukken ‘veilige 

personen’ en ‘onveilige personen’ invullen. Kies de belangrijkste groene personen uit je netwerkkaart en schrijf deze bij 

‘veilige personen’. Schrijf de roze personen uit je netwerkkaart bij ‘onveilige personen’.

4.4 Diploma

Je hebt het onderdeel Straatwijs succesvol afgerond en ontvangt daarom een diploma, gefeliciteerd! Ook krijg je nog een 

fluitje, welke je kunt gebruiken om alarm te slaan wanneer dat nodig is.

 



Inhaalopdracht bijeenkomst 1                  Zelfwijs

1.1 Hoe voel je je?

Sta even stil bij hoe jij je voelt op dit moment. Dit kun je aangeven door aan te kruisen op welke smiley je op dit moment het 

meeste lijkt.

1.2 Emoties

De module Zelfwijs gaat over emoties. Emoties zijn hetzelfde als gevoelens. Ze zijn nooit goed of slecht. Ze zijn er, ze 

bestaan. Je hoeft jezelf er niet voor te veroordelen. Dat geldt ook voor boosheid. Boos zijn is normaal. Het is gezond om af 

en toe boos te zijn. Boos worden wanneer iemand iets gemeens doet kan bijvoorbeeld heel nuttig zijn. Het helpt om jezelf te 

beschermen. Echter, soms zijn emoties ook lastig. Wanneer je bijvoorbeeld heel boos, bang of juist verdrietig bent, kan dit 

ervoor zorgen dat het moeilijk is om helder te denken. 

Schrijf het hier op als je vragen hebt over deze informatie:

            

            

            

1.3 Emoties herkennen

Om met emoties van jezelf en anderen te kunnen omgaan is het eerst belangrijk om emoties te kunnen laten zien en te 

kunnen herkennen. Ga voor de spiegel staan en oefen met het uitbeelden van emoties. Gebruik je gezicht, maar ook je 

houding. Oefen met de emoties: blij, verdrietig, bang en boos. 

Schrijf hier op hoe het gaat: 

            

            

            



1.4 Ontspannen

Ga op een fijne stoel zitten en doe een ontspanningsoefening. Loop je hele lichaam langs en oefen om de beurt met bepaalde 

lichaamsdelen. Je spant de spieren even aan. Daarna probeer je ze zo goed mogelijk te ontspannen. 

Dit doe je in deze volgorde:

Schrijfhand tot een vuist maken (en weer ontspannen)

Schrijfarm strekken (en weer ontspannen)

Andere arm strekken (en weer ontspannen)

Voorhoofd en wenkbrauwen optrekken (en weer ontspannen)

Ogen dichtknijpen (en weer ontspannen)

Lippen op elkaar persen en kaken aanspannen (en weer ontspannen)

Schouders optrekken (en weer ontspannen)

Maag en buik aanspannen (en weer ontspannen)

Rug hol maken (en weer ontspannen)

Rechterbeen strekken (en weer ontspannen)

Linkerbeen strekken (en weer ontspannen)

Schrijfhand tot een vuist maken (en weer ontspannen)

Ten slotte blijf je nog even lekker zitten en probeer je nog dieper te ontspannen.

Als je klaar bent met de oefening, beweeg dan even en rek je even uit, zodat je je weer lekker fit kunt voelen. 

 



Inhaalopdracht bijeenkomst 2    Zelfwijs

Benodigdheden:

	 Gekleurde stiften

2.1 Hoe voel je je?

Sta even stil bij hoe jij je voelt op dit moment. Dit kun je aangeven door aan te kruisen op welke smiley je op dit moment het 

meeste lijkt.

2.2 Meneer B. Oos

Teken in de figuur op de volgende pagina de lichamelijke sensaties die jij voelt wanneer je boos bent.  

Het is nooit fout, het gaat om wat jij voelt. 

2.3 Mevrouw B. Ang

Teken in de figuur op de volgende pagina de lichamelijke sensaties die jij voelt wanneer je bang bent.  

Het is nooit fout, het gaat om wat jij voelt.

2.4 Ontspannen

Ga op een fijne stoel zitten en doe een ontspanningsoefening. Loop je hele lichaam langs en oefen om de beurt met 

bepaalde lichaamsdelen. Je spant de spieren even aan. Daarna probeer je ze zo goed mogelijk te ontspannen. 

Dit doe je in deze volgorde:

Schrijfhand tot een vuist maken (en weer ontspannen)

Schrijfarm strekken (en weer ontspannen)

Andere arm strekken (en weer ontspannen)

Voorhoofd en wenkbrauwen optrekken (en weer ontspannen)

Ogen dichtknijpen (en weer ontspannen)

Lippen op elkaar persen en kaken aanspannen (en weer ontspannen)

Schouders optrekken (en weer ontspannen)

Maag en buik aanspannen (en weer ontspannen)

Rug hol maken (en weer ontspannen)

Rechterbeen strekken (en weer ontspannen)

Linkerbeen strekken (en weer ontspannen)

Schrijfhand tot een vuist maken (en weer ontspannen)

Ten slotte blijf je nog even lekker zitten en probeer je nog dieper te ontspannen.

Als je klaar bent met de oefening, beweeg dan even en rek je even uit, zodat je je weer lekker fit kunt voelen. 



Meneer B. Oos



Mevrouw B. Ang



Inhaalopdracht bijeenkomst 3    Zelfwijs

Benodigdheden:

	 Lege persoonlijke speelkaarten

	 Woedebeheersingstechniek

3.1 Hoe voel je je?

Sta even stil bij hoe jij je voelt op dit moment. Dit kun je aangeven door aan te kruisen op welke smiley je op dit moment het 

meeste lijkt.

3.2 Persoonlijk speelkaarten maken

Speelkaarten zijn kaarten waarop situaties staan die jij hebt meegemaakt. Je hebt een stapeltje lege speelkaarten. Op elke 

kaart staat een emotie, namelijk: bang, blij, boos of bedroefd. Vul op elk kaartje iets in wat jij hebt meegemaakt, dat past bij 

de emotie op de kaart. Het hoeven geen grote gebeurtenissen te zijn. Het mag ook iets kleins zijn, bijvoorbeeld “het stoten 

van mijn knie” op een speelkaart met een boze smiley. 

3.3 Woedebeheersing

Woede maakt het moeilijk om helder te denken. Wanneer iemand woedend is, reageert diegene vaak snel en impulsief. 

Er gebeurt iets, je wordt boos en je reageert. Pas later denk je na over wat je hebt gedaan of gezegd. Je hebt een formulier 

gekregen met uitleg van een woedebeheersingstechniek. Lees deze goed door en oefen er een keer mee. Hier gaan we in de 

volgende bijeenkomst mee verder.

3.4 Ontspannen

Ga op een fijne stoel zitten en doe een ontspanningsoefening. Loop je hele lichaam langs en oefen om de beurt met bepaalde 

lichaamsdelen. Je spant de spieren even aan. Daarna probeer je ze zo goed mogelijk te ontspannen. 

Dit doe je in deze volgorde:

Schrijfhand tot een vuist maken (en weer ontspannen)

Schrijfarm strekken (en weer ontspannen)

Andere arm strekken (en weer ontspannen)

Voorhoofd en wenkbrauwen optrekken (en weer ontspannen)

Ogen dichtknijpen (en weer ontspannen)

Lippen op elkaar persen en kaken aanspannen (en weer ontspannen)

Schouders optrekken (en weer ontspannen)

Maag en buik aanspannen (en weer ontspannen)

Rug hol maken (en weer ontspannen)

Rechterbeen strekken (en weer ontspannen)

Linkerbeen strekken (en weer ontspannen)

Schrijfhand tot een vuist maken (en weer ontspannen)

Ten slotte blijf je nog even lekker zitten en probeer je nog dieper te ontspannen.

Als je klaar bent met de oefening, beweeg dan even en rek je even uit, zodat je je weer lekker fit kunt voelen. 



Inhaalopdracht bijeenkomst 4    Zelfwijs

Benodigdheden:

	 Woedebeheersingstechniek

	 Persoonlijk Zelfwijs Plan

	 Diploma Zelfwijs

4.1 Hoe voel je je?

Sta even stil bij hoe jij je voelt op dit moment. Dit kun je aangeven door aan te kruisen op welke smiley je op dit moment het 

meeste lijkt.

4.2 Woedebeheersingstechniek

Woede maakt het moeilijk om helder te denken. Wanneer iemand woedend is, reageert diegene vaak snel en impulsief. 

Er gebeurt iets, je wordt boos en je reageert. Pas later denk je na over wat je hebt gedaan of gezegd. Je hebt een formulier 

gekregen met uitleg van een woedebeheersingstechniek. Lees deze goed door en oefen er mee.

4.3 Omgaan met gevoelens

Ieder mens voelt zich soms wel eens rot. Bijvoorbeeld omdat je die dag iets naars hebt meegemaakt, als je een vervelend 

bericht hebt gehad of gewoon zomaar, zonder duidelijke oorzaak. Wat doe jij allemaal wanneer jij je rot voelt? Je mag alles 

opschrijven wat jij doet, dit is nooit fout.  

            

            

            

            

          

4.4 Omgaan met gevoelens: gezond of ongezond

Sommige manier om om te gaan met nare gevoelens zijn gezonder dan andere. Kijk nog een keer naar je antwoorden bij 4.3. 

Als iets volgens jou gezond is, zet je er een + achter. Wanneer iets volgens jou ongezond is, zet je er een – achter. 

4.5 Persoonlijk Zelfwijs Plan

Op het Persoonlijk Zelfwijs Plan vul je in wat jij graag zou willen doen wanneer je je rot voelt. Je kan je antwoorden van 4.3 

hiervoor gebruiken. Dit plan komt van pas als je je gespannen voelt, ergens boos over bent of juist verdrietig bent. 



4.6 Ontspannen

Ga op een fijne stoel zitten en doe een ontspanningsoefening. Loop je hele lichaam langs en oefen om de beurt met bepaalde 

lichaamsdelen. Je spant de spieren even aan. Daarna probeer je ze zo goed mogelijk te ontspannen. 

Dit doe je in deze volgorde:

Schrijfhand tot een vuist maken (en weer ontspannen)

Schrijfarm strekken (en weer ontspannen)

Andere arm strekken (en weer ontspannen)

Voorhoofd en wenkbrauwen optrekken (en weer ontspannen)

Ogen dichtknijpen (en weer ontspannen)

Lippen op elkaar persen en kaken aanspannen (en weer ontspannen)

Schouders optrekken (en weer ontspannen)

Maag en buik aanspannen (en weer ontspannen)

Rug hol maken (en weer ontspannen)

Rechterbeen strekken (en weer ontspannen)

Linkerbeen strekken (en weer ontspannen)

Schrijfhand tot een vuist maken (en weer ontspannen)

Ten slotte blijf je nog even lekker zitten en probeer je nog dieper te ontspannen.

Als je klaar bent met de oefening, beweeg dan even en rek je even uit, zodat je je weer lekker fit kunt voelen. 

4.7 Diploma

Je hebt het onderdeel Zelfwijs succesvol afgerond en ontvangt daarom een diploma, gefeliciteerd!  



Inhaalopdracht bijeenkomst 1     Anderwijs

Benodigdheden:

	 Persoonlijk Anderwijs Plan

1.1 Hoe voel je je?

Sta even stil bij hoe jij je voelt op dit moment. Dit kun je aangeven door aan te kruisen op welke smiley je op dit moment het 

meeste lijkt.

1.2 Uitleg Anderwijs

Ieder mens heeft te maken met andere mensen. Vaak is dat prettig. Maar soms kan het ook heel moeilijk zijn. Je kan 

bijvoorbeeld ruzie hebben met een vriend, je slecht behandeld voelen door iemand van een instantie, of je bedreigd voelen. In 

de module Anderwijs gaan we kijken naar hoe wij omgaan met andere mensen. We gaan kijken waar we goed in zijn en wat we 

nog kunnen verbeteren. Daar gaan we ook mee oefenen. We richten ons daarbij vooral op het omgaan met conflictsituaties. 

Waar ben jij goed in, als het gaat om omgaan met conflicten?

1.3 Persoonlijk Anderwijs Plan

In het Persoonlijk Anderwijs Plan schrijf je vaardigheden die belangrijk zijn voor het oplossen van conflicten, bijvoorbeeld goed 

luisteren. Denk goed na en schrijf de vaardigheden op die jij belangrijk vindt. 

1.4 Persoonlijk Anderwijs Plan

Lees nog een keer de vaardigheden die je het opgeschreven. Zet een + bij de vaardigheden waar jij al erg goed in bent. Zet een 

! bij de vaardigheden die jij nog zou kunnen verbeteren. 

 



Inhaalopdracht bijeenkomst 2                Anderwijs

2.1 Hoe voel je je?

Sta even stil bij hoe jij je voelt op dit moment. Dit kun je aangeven door aan te kruisen op welke smiley je op dit moment het 

meeste lijkt.

2.2 Omgaan met valse beschuldigingen

Het kan dat je ergens van wordt beschuldigd, terwijl je niks fout hebt gedaan. Meestal denkt de ander dan echt dat jij dat 

gedaan hebt, ook al is het niet waar. Het is daarom belangrijk om rustig te blijven en te zorgen dat het niet uit de hand loopt. 

Hieronder staan voorbeelden van valse beschuldigingen die gedaan kunnen worden. Lees de voorbeelden door en schrijf 

eronder hoe jij zou reageren wanneer dit tegen jou gezegd zou worden.

“Mijn horloge lag hier net nog op tafel, vlakbij waar jij staat. Nu is hij weg. Waar heb je hem gelaten? Ik weet zeker dat jij hem 

hebt gestolen.”

    

        

            

“Waarom heb je weer gebruikt? Ik zie het aan je ogen. Je zou niet meer bij mij in huis komen wanneer je gebruikt hebt, maar 

nu doe je het toch. Ik zie het toch aan je.”          

 

            

“Wat sta je daar te rommelen bij die fietsen. Dat is zeker niet jouw fiets? Ben je hem aan het stelen? Wil je soms dat ik de 

politie erbij haal?”

           

            



2.3 Omgaan met situaties waar je van baalt

Ieder mens maakt situaties mee waarin er iets gebeurt waar je van baalt. Op zo’n moment is het belangrijk dat je durft te 

zeggen wat je vervelend vindt en dat je dit op een rustige, eerlijke manier doet. Soms kan het ook helpen om zelf met een 

oplossing te komen. Hieronder staan voorbeelden van wanneer iemand iets vervelends doet of zegt waar jij van baalt. Lees de 

voorbeelden door en schrijf eronder wat jij zou doen of zeggen als dit jou zou overkomen.

“Hé, ik had je telefoon geleend, hier hem je hem weer terug. De camerafunctie is alleen wel stuk. Succes ermee!”

           

            

Iemand gooit koffie over jouw broek en zegt: “Ho, daar gaat mijn koffie. Nou ja, hij was toch al koud, wat maakt het uit.”

            

          

 



Inhaalopdracht bijeenkomst 3       Anderwijs

3.1 Hoe voel je je?

Sta even stil bij hoe jij je voelt op dit moment. Dit kun je aangeven door aan te kruisen op welke smiley je op dit moment het 

meeste lijkt.

3.2 Oefenen met iets weigeren

Je kunt niet altijd doen wat mensen van je vragen. Soms ben je druk, wil je het niet of heb je het gevoel dat wat er gevraagd 

wordt onredelijk is. Als je op een lompe manier iets weigert, kan het anderen kwetsen of zelfs boos maken. Maar als je te 

voorzichtig bent, kan het dat anderen over je heen lopen of misbruik van je maken. Het is daarom belangrijk om op een goede, 

rustige, eerlijke manier iets te kunnen weigeren. Hieronder staan voorbeelden van dingen die mensen kunnen vragen. Lees de 

voorbeelden door en schrijf eronder hoe jij het verzoek zou kunnen weigeren. 

“Zou ik misschien 40 euro van je kunnen lenen? Ik heb het echt heel hard nodig. Je zou me er ontzettend mee helpen.”

“Zou je misschien even wat boodschappen voor me willen doen? Ik ben moe en chagrijnig en het regent buiten.”

“Mijn huis moet schoongemaakt worden, maar ik heb zelf veel last van mijn rug. Zou jij het elke week voor me willen komen 

doen? Ik kan je er helaas geen geld voor geven, want dat heb ik niet.”



3.3 Oefenen met iets terugvragen

Het kan dat je het idee hebt dat iemand iets van jou heeft, maar dat jij het terug wilt. Dan is het belangrijk om met die 

persoon te praten en zelf kalm te blijven. Het helpt niet om iemand te beschuldigen, omdat iemand dan in de verdediging zal 

schieten. Dit maakt het moeilijker om er samen uit te komen. Bovendien kan het dat je het fout hebt en dat de ander zich 

gekwetst voelt of boos wordt. Wanneer je er samen niet uit komt, is het verstandig om hulp te vragen aan een begeleider 

of bekende. Hieronder staan voorbeelden waarbij iemand iets van jou kan hebben, wat jij terug zou willen vragen. Lees de 

voorbeelden door en schrijf eronder hoe jij dit zou aanpakken. 

Je zit samen met iemand anders in een woonkamer, maar je bent zojuist even naar het balkon geweest om te roken. Wanneer 

je terugkomt, blijkt dat je portemonnee weg is, die op de tafel lag.

Je hebt 20 euro uitgeleend aan iemand, maar hebt het nog steeds niet teruggekregen. 

Een vriend van je heeft vaak gezegd hoe mooi hij jouw horloge vindt. Op een dag merk je dat je je horloge kwijt bent.

 



Inhaalopdracht bijeenkomst 4                Anderwijs

Benodigdheden:

	 Diploma Anderwijs

4.1 Hoe voel je je?

Sta even stil bij hoe jij je voelt op dit moment. Dit kun je aangeven door aan te kruisen op welke smiley je op dit moment het 

meeste lijkt.

4.2 Oefenen met weglopen

Soms komen mensen in stressvolle situaties terecht. Bijvoorbeeld wanneer iemand woedend op je is of wanneer je je bedreigd 

voelt. Soms kan het dat het dan niet meer lukt om goed te reageren. Het kan ook dat je je niet meer veilig voelt. Dan is het 

belangrijk om weg te lopen. Er is één belangrijke uitzondering. Als iemand een wapen heeft, is het vaak veiliger om te doen 

wat deze persoon zegt. Het is dan niet altijd verstandig om zomaar weg te lopen.

Wat zijn voordelen van weglopen?

Wat zijn nadelen van weglopen?

Wanneer zou jij ervoor kiezen om weg te lopen?

4.3 Diploma

Je hebt het onderdeel Anderwijs succesvol afgerond en ontvangt daarom een diploma, gefeliciteerd! 


