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In deze training leer je wanneer je in het sociaal-cultureel werk voorlichting en advies 
gebruikt en hoe je deze juist inzet. Ook het samenwerken met andere maatschappelijke 
organisaties komt aan de orde. 
 

 

Je toekomstige collega 
 

>Over deze training

Doelstellingen 
• Je kent de functie van voorlichten en adviseren in het SCW-vak. 

• Je kunt verschillende manieren van voorlichten onderscheiden.  

• Je kunt de juiste voorlichtingsvorm kiezen en gebruiken in verschillende situaties.  

• Je kunt een voorlichting voorbereiden.  

• Je kunt een voorlichtingsplan maken. 

• Je kent de werkwijze adviseren.  

• Je kunt een opzet maken voor een adviesgesprek. 

• Je kunt een advies voorbereiden en demonstreren. 

• Je kent het belang van samenwerking met andere partijen. 

• Je weet hoe je bij voorlichting en advies geven kunt samenwerken met andere maatschappelijke 
organisaties. 

Naam: Evert van Triest 

Leeftijd: 53 jaar 

Werkzaam als: Wijkwerker 

Medewerkers:  Sociaal-cultureel werkers, opbouwwerkers en maatschappelijk werkers bij de stichting 
Maatwerk. 

Soort 
werkzaamheden: 

Voorlichten, adviseren en begeleiden van burgers, zodat ze kunnen functioneren in en 
deelnemen aan de samenleving. 

Belangrijkste tool 
in zijn werk: 

Het belangrijkste instrument ben ik zelf, samen met mijn drive om iedereen tot zijn recht 
te laten komen. 

Uitdaging in zijn 
werk: 

Beter samenwerken met andere maatschappelijke organisaties. 

Grootste 
moeilijkheid: 

Er zijn zoveel verschillende mensen in een wijk dat het wel eens tegenvalt om met 
iedereen te kunnen werken. 

Wat er moet 
veranderen: 

Het sociaal-cultureel werk mag wel eens trotser worden. Er is veel kennis aanwezig over 
mensen en hun verschillende achtergronden en over de mogelijkheden voor 
samenwerking met zorg en hulpverlening. 

Grootste blunder: Ooit wilde ik een dame van 80 jaar adviseren over hoe ze zelfredzaam kon blijven. Ze 
wees me terecht door tegen me te zeggen dat ze zich al tachtig jaar zelf had gered 
zonder mijn goedbedoelde en ongevraagde adviezen. 

Waaraan wil je 
werken:  

Ik wil soms te graag dat mensen ander gedrag gaan vertonen en doe dan erg mijn best 
door maar te blijven aandringen. Ik vergeet dan dat het in mijn vak gaat om vrijwillige 
gedragsveranderingen. Ik kan mensen wel verleiden, maar niet dwingen. 
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Beoordeling 
Je oefent tijdens de training veel. In welke mate je vooruit bent gegaan en hoe je meer 
inzicht hebt verworven in de theorie en praktijk, wordt als volgt beoordeeld: 
1. jouw actieve deelname tijdens de lessen 
2. een persoonlijk verslag met daarin: 

– het trainingslogboek 
– een reflectie van de training volgens de STARR-methode.  

3. een demonstratie van een adviesgesprek aan de hand van een voorlichtingsplan. 

Persoonlijk verslag 
Het persoonlijk verslag inleveren voor:  ____________________________________________________________________________  

In het persoonlijk verslag houd je bij wat je gedaan en geleerd hebt. Het persoonlijk 
verslag bestaat uit een trainingslogboek en een reflectie volgens de STARR-methode. 

• Het trainingslogboek bestaat uit een schrift of snelhechter waarin je notities bewaart. 
Voor elke opdracht of oefening noteer je de antwoorden op de vragen. Na elke 
oefening leg je ook de reflecties vast op papier. Het trainingslogboek werk je netjes uit. 

• De reflectie volgens de STARR-methode doe je aan het einde van de training. Je kiest, 
met behulp van je trainingslogboek, een aantal voor jou belangrijke opdrachten en 
oefeningen uit. Deze verwerk je in een STARR. Hieronder staat de opzet van een STARR. 
 

Situatie en Taak 

• Omschrijf de situatie en geef daarbij aan welke taak/rol jij had. 
 
Actie en Resultaat 

• Omschrijf welke acties/handelingen je op dat moment hebt ondernomen en wat 
hiervan het resultaat was. 

 
Reflectie 

• Beschrijf hoe jij je op dat moment in de situatie voelde. 

• Beschrijf waarom je op deze manier hebt gehandeld. 

• Beschrijf hoe je het de volgende keer anders zou aanpakken. 

Demonstratie: Maak een voorlichtingsplan en breng 
advies uit over de te geven voorlichting 
Deze demonstratie doe je op:  _________________________________________________________________________________________  

Maak een voorlichtingsplan en voer groepsgewijs een adviesgesprek met je docent. 
 
1. Casus 

Kies hieronder één van de vier cases. Kies een casus uit waarmee je in deze training 
nog geen voorlichtingsplan of adviesgesprek hebt geoefend. 

 
2. Bijzonderheden 

In de demonstratie laat je je docent zien dat je de werkwijze van het adviesgesprek 
beheerst. Tegelijkertijd toon je daarmee aan dat je ter voorbereiding daarop een 
voorlichtingsplan kunt maken. In een adviesgesprek dat je houdt met je docent 
adviseer je namelijk over de voorlichting. Hij speelt dus degene aan wie jij het advies 
geeft en is tegelijkertijd degene die de kwaliteit van het gesprek beoordeelt. 

 
3. Voorbereiding 

Verdeel de vier cases over de hele groep studenten en formeer zodoende vier groepen. 
Verdeel de taken in jouw groep in overleg met de docent. Spreek af wie van jullie het 
adviesgesprek uitvoert namens jouw groepje. Je maakt een voorlichtingsplan voor de 
gekozen case. Dat doe je volgens het werkmodel ‘Het voorlichtingsplan’. Je bereidt je 

Werkmodel: 
Logboek op 
www.factor-e.nl 

Werkmodel: 
Studieplanning 
op  
www.factor-e.nl 
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op het gesprek voor volgens het werkmodel ‘Het adviesgesprek’. Tip: Volg de 
werkwijze uit oefening 28 en 29. 

 
4. Uitvoering 

Zorg ervoor dat je tijdens de uitvoering het werkmodel ‘Het adviesgesprek’ en het 
werkmodel ‘Het voorlichtingsplan’ goed gebruikt. 

 
5. Beoordeling 

De punten waarop je wordt beoordeeld tijdens je demonstratie, kun je achter in dit 
boek vinden in het hoofdstuk ‘Beoordeling’. 

 
Casus 1 
Jongeren hebben over hun leerkracht negatieve berichten getwitterd toen ze kwaad op 
hem waren vanwege zijn beoordeling van proefwerken, die volgens hen echt niet terecht 
was. Ze twitterden dat hij niet eerlijk zou zijn. En dat hij niet eens in staat is normaal om te 
gaan met zijn eigen dochter, laat staan met andere jongeren. Al snel werden de tweets 
harder van toon en werden er steeds meer leerlingen bij betrokken. De leerkracht is 
hierdoor zo aangegrepen dat hij zich ziek heeft gemeld. Zijn dochter, die op dezelfde 
school zit, heeft grote moeite om zich staande te houden op school. Ze is boos op haar 
vader en ook op haar medeleerlingen en weet niet meer hoe ze zich moet opstellen. 
 
Het onderwerp wordt in het zorgoverleg op school besproken. Aan jou wordt gevraagd 
een voorlichtingsplan op te stellen voor de voorlichting aan leerlingen. In een 
adviesgesprek adviseer je over de uitvoering van je plan. 

 
Casus 2 
Uit een landelijk onderzoek is gebleken dat ouderen door ondervoeding depressief kunnen 
worden. In de regio heeft de thuiszorgorganisatie haar wijkwerkers op pad gestuurd met 
de depressiewijzer. De uitslag van dit regionale onderzoek laat zien dat veel ouderen 
depressief zijn of dreigen te worden.  
 
In het sociaal team wordt het onderwerp besproken. Aan jou wordt gevraagd een 
voorlichtingsplan op te stellen voor de voorlichting aan ouderen. In een adviesgesprek 
adviseer je over de uitvoering van je plan. 
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Casus 3 
Bepaalde groepen allochtone vrouwen praten niet gemakkelijk over seks. Hun kinderen 
krijgen daarom beperkte seksuele voorlichting, waardoor ze sneller slachtoffer dreigen te 
worden van seksueel misbruik. De GGD wil hierop invloed uitoefenen.  
 
In het kernteam in de wijk wordt het onderwerp besproken. Aan jou wordt gevraagd een 
voorlichtingsplan op te stellen voor de voorlichting aan allochtone vrouwen. In een 
adviesgesprek adviseer je over de uitvoering van je plan. 
 
Casus 4 
Het is gebleken dat Hindoestanen een verhoogde kans op diabetes hebben. De 
zorgverzekering wil extra ziektekosten voorkomen. Ze wil moeders uit de doelgroep 
daarom gaan voorlichten over hoe ze nu al de kans op diabetes bij hun (nu nog) jonge 
kinderen kunnen verkleinen.  
 
In een vergadering over onderwerpen voor de samenwerking tussen zorg en welzijn wordt 
dit onderwerp gekozen. Aan jou wordt gevraagd een voorlichtingsplan op te stellen voor 
de voorlichting aan Hindoestaanse moeders. In een adviesgesprek adviseer je over de 
uitvoering van je plan. 
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Advies en voorlichting lijken op het eerste gezicht op elkaar. Daarom worden deze 
regelmatig door elkaar gebruikt. In dit hoofdstuk leer je over de overeenkomsten en 
verschillen tussen beide. En over de functie van advies en voorlichting in het sociaal-
cultureel werk. 

 

 

 

 
 

 

• Kies in de onderstaande voorbeelden of voorlichting de beste manier is om te 
gebruiken. Deze opdracht doe je in tweetallen. Eerst maak je individueel keuzes in de 
onderstaande voorbeelden, daarna bespreek je die keuzes met elkaar. Kies uit 
voorlichting geven, een instructie, een gesprek of een discussie. Bij sommige 
voorbeelden zijn meer antwoorden mogelijk. Het gaat bij deze opdracht niet om je 
gelijk, maar om een bewuste keuze voor de werkwijze voorlichting leren maken.  

 
 

>Advies of voorlichting?

Doelstellingen
• Je kent het onderscheid tussen voorlichten en adviseren.  

• Je kunt op de juiste wijze voorlichting geven. 

• Je kunt op de juiste wijze adviseren.  

• Je kent de plaats van advies en voorlichting in het sociaal-cultureel werk. 

Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 

Taal Taal Taal Taal

• Neem deze training door en onderstreep de woorden die je niet kent. 

• Neem deze woorden over in je woordenlijst en zet de betekenis erbij. 

• Nieuwe onbekende woorden die je tegenkomt tijdens deze training, voeg je toe aan 
de woordenlijst. 

• Na afloop van de training neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 

1. Opdracht: Voorlichten of …? 

Theoriebron 1: 
Adviseren en 
voorlichting 
geven in het 
sociaal-cultureel 
werk  
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• Omcirkel het juiste antwoord of vul aan: 
 
Vader legt Erik uit welke voorbehoedsmiddelen er zijn: 

Voorlichting/advies/anders, namelijk  _______________________________________________________________________________  

Vader vertelt Erik hoe hij een condoom moet gebruiken: 

Voorlichting/advies/anders, namelijk  _______________________________________________________________________________  

Voorbeeld Voorlichting 
geven 

Instructie Gesprek  Discussie 

Sommige mensen met een 
beperking hebben moeite om 
de koppeling te leggen tussen 
seks en het mogelijke gevolg 
daarvan: een zwangerschap. 

    

Veel kinderen willen een 
huisdier, maar beseffen niet dat 
de verzorging daarvan tijd en 
aandacht vraagt. Hierdoor 
worden de huisdieren mogelijk 
verwaarloosd.   

    

Je vindt dat je medestudenten 
jou niet erg respectvol 
behandelen.  

    

Mensen in de stad weten niet 
dat ze kunnen moestuinieren in 
de stadstuin. 

    

Een aantal medestudenten 
denkt anders over 
orgaandonatie dan jij. 

    

Het brandalarm gaat en er 
moet een ontruiming 
plaatsvinden. 

    

De docent merkt dat zijn 
leerlingen nog niet weten dat 
ze voor het examen een verslag 
moeten schrijven. 

    

Ouders vragen naar het 
programma van een ochtend 
op de peuterspeelzaal. 

    

Ervoor zorgen dat je met je 
stageteam hetzelfde tijdschema 
gebruikt. 

    

Het Centrum voor Jeugd en 
Gezin merkt dat ouders weinig 
opvoedingsmethodes kennen. 

    

2. Opdracht: Is het advies of voorlichting?  
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Vader vertelt dat hij liever heeft dat Erik een condoom gaat gebruiken: 

Voorlichting/advies/anders, namelijk  _______________________________________________________________________________  

De GGD-medewerker vertelt over het voorkomen van zwangerschappen: 

Voorlichting/advies/anders, namelijk  _______________________________________________________________________________  

De GGD-medewerker wil van de mensen in de zaal weten hoe zij denken over 
geboortebeperking: 

Voorlichting/advies/anders, namelijk  _______________________________________________________________________________  

De GGD-medewerker geeft aan dat de pil een zeer effectief anticonceptiemiddel is: 

Voorlichting/advies/anders, namelijk  _______________________________________________________________________________  

De conservator geeft een PowerPoint-presentatie over de voordelen van nieuwe en oude 
communicatiemiddelen:  

Voorlichting/advies/anders, namelijk  _______________________________________________________________________________  

De conservator vertelt uit eigen ervaring hoe leuk het is om een handgeschreven brief te 
ontvangen: 

Voorlichting/advies/anders, namelijk  _______________________________________________________________________________  

De conservator pleit voor de handgeschreven brief: 

Voorlichting/advies/anders, namelijk  _______________________________________________________________________________  

Opa vertelt over de verschillen in omgang tussen de generaties in de 20ste en 21ste eeuw: 

Voorlichting/advies/anders, namelijk  _______________________________________________________________________________  

Opa zegt Erik vooral eerbied te hebben voor ouderen: 

Voorlichting/advies/anders, namelijk  _______________________________________________________________________________  

Opa vertelt boeiende verhalen over zijn jeugd: 

Voorlichting/advies/anders, namelijk  _______________________________________________________________________________  

 
In het sociaal-cultureel werk streef je doelen na die te maken hebben met participatie in de 
samenleving en het vergroten van de kansen van mensen. Denk met je medestudenten na 
over het doel van advies en informatie in jouw toekomstige vak. 
 
Voorbereiding 
• Zorg voor:  

– een groep van ten minste tien studenten 
– pen en papier voor iedereen 
– een groepsruimte 
– een spelleider. 

 
Uitvoering 

• Geef individueel op papier aan welk onderstaand doel volgens jou het best klopt. 1 is 
het best, 10 is het minst. 

3. Oefening: Het doel van voorlichten en adviseren  
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• Ga in tweetallen met elkaar in gesprek over de gekozen volgorde en probeer te komen 
tot overeenstemming over een voor jullie samen meest kloppende volgorde.  

• Vorm twee groepen van vijf personen. Voer vervolgens een debat over de top 2 van 
beide groepen en kom tot overeenstemming. 

• In het sociaal-cultureel werk is voorlichten en adviseren: 
1. gedrag beïnvloeden 
2. nooit een doel op zich 
3. helpen het gedrag te veranderen 
4. een belangrijke manier om invloed te kunnen hebben op het woon- en leefklimaat 

van burgers 
5. de samenleving veranderen 
6. de juiste informatie geven aan de doelgroep 
7. niet even belangrijk; voorlichten doe je vaker dan adviseren 
8. de doelgroep nieuwe vaardigheden leren 
9. een goed middel om participatie te bevorderen 
10. belangrijker dan begeleiden en activeren. 

 
Controle 

• Stel vast welke plaats voorlichten en adviseren voor jou heeft. Doe dit op basis van het 
gevoerde debat. Vul de volgende zin aan.  

 
In het sociaal-cultureel werk is voorlichten en adviseren ... 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

omdat  _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Reflectie  

• Waren jij en je medestudenten het met elkaar eens?  

• Hoorde je argumenten die je overtuigden om je eigen mening bij te stellen? Zo ja, 
welke? 

 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 

• Lees de tekst over het bedrijf Hypotheekvisie op www.factor-e.nl.  
 

• Op de website wordt beschreven hoe het advies door dit bedrijf wordt opgebouwd. 
Vergelijk de werkwijze van Hypotheekvisie met de tekst in theoriebron 1 over 
professioneel adviseren in een notendop. Beschrijf vervolgens, onderbouwd met 
argumenten, individueel of het bedrijf volgens jou het professioneel adviseren beheerst. 

      ________________________________________________________________________________________________________________________________  

      ________________________________________________________________________________________________________________________________  

     omdat ______________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

4. Opdracht: Raadgeven  

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 
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• Lees de tekst over Voorlichtingsbureau Brood op www.factor-e.nl.  
 
In hoeverre voldoet dit voorlichtingsbureau aan de kenmerken van voorlichten die in 
theoriebron 1 worden genoemd bij de tekst over voorlichten in een notendop? Beschrijf 
met argumenten of het bedrijf het professioneel voorlichten beheerst. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

omdat  __________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
In deze oefening geef je een beeld van een formeel advies en informeel advies om 
zodoende de verschillen tussen beide zichtbaar te maken. 
 

• Lees de onderstaande casus. 
 
Casus 
De dochter van Juliette wil niet mee op schoolkamp. Ze heeft snel heimwee en ziet er 
vreselijk tegenop om drie dagen van huis te zijn. Juliette overweegt om haar dochter thuis 
te houden tijdens het kamp. Op verzoek van Juliette adviseert de juf haar over hoe zij kan 
omgaan met dit probleem. Juliette is blij met het advies en neemt dit over. Opgelucht gaat 
Juliette naar buiten. Op het schoolplein vragen de andere moeders naar het probleem, 
waarover ze van de kinderen gehoord hebben. De adviezen buitelen over elkaar heen. 
 
Voorbereiding 
• Pak een groot vel papier, tijdschriften, velletjes gekleurd papier, scharen en lijm. 

• Verdeel het papier in twee even grote vlakken, of pak een tweede vel.   

• Het ene vlak is bedoeld voor het informele advies, het andere vlak voor het formele 
advies. 

• Stel je beide adviessituaties uit de casus voor en leef je in moeder Juliette in. 

• Bedenk in je groep met elkaar wat kenmerkend is voor het informele advies en wat 
voor het formele advies. Vertaal dit in kleuren, woorden en plaatjes. 

• Maak een plan voor een collage op het platte vlak. Denk hierbij aan:  
– de omgeving waarin het advies wordt gegeven (de sfeer) 
– het soort raadgever(s) 
– hoe de moeder van Juliette zich voelt 
– de kwaliteit van het advies. 

 
Uitvoering 

• Maak de collage. 
 
Controle 

• Is het verschil tussen beide soorten adviezen in de collage tot uitdrukking gekomen? 

• Maak een onderschrift voor de beide helften. Schrijf hierop wat volgens jullie 
kenmerkend is voor een formeel advies en een informeel advies. 

• Vergelijk jullie collage met die van een andere groep. Zijn er opvallende verschillen of 
overeenkomsten? 

 

5. Opdracht: Voorlichten 

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 

6. Oefening: Formeel en informeel advies 
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Reflectie 
• Is deze werkwijze, waarbij je weinig woorden en vooral beelden gebruikt, voor jou een 

goede manier om je uit te drukken?  
 
Schrijf je bevindingen in je trainingslogboek. 
 

 
Laat zien dat je hebt begrepen wat de kenmerken zijn van voorlichting en advies en wat 
nodig is om voorlichting of een advies te laten slagen. En schrijf een advies. 
 
Voorbereiding 
• Lees de casus over de twitterende jongeren op school. Deze casus is een vervolg van 

casus 1 aan het begin van deze training. 
 
Casus  
Jij werkt als tienerwerker op school. Daar hoor je van alle kanten meningen over dit 
onderwerp. De schoolleiding vraagt je mee te denken over voorlichting aan leerlingen en 
adviezen aan ouders over het gebruik van social media. De schoolleiding wil hiermee 
bereiken dat leerlingen zich beter realiseren wat het gevolg is van hun tweets. Ze denken 
dat ouders niet voldoende weten over social media om hun pubers te begeleiden bij het 
gebruik van deze communicatiemiddelen.  
 
De schoolleiding vraagt je haar te helpen bij het opzetten van de voorlichting en het advies. 
Je wilt er als sociaal-cultureel werker nadenken over waarom jij je met dit onderwerp zou 
gaan bezighouden en zet op een rijtje welke kenmerken voorlichten en adviseren hebben. 
Je zet voor het volgende overleg met de schoolleiding op papier hoe het advies en de 
voorlichting vorm kunnen krijgen. 

 
 

7. Oefening: Succes verzekerd   



 
© Uitgeverij Edu’Actief b.v. 13 

Uitvoering 
• Lees de tekst uit theoriebron 1 nog eens zorgvuldig door.  

• Pak twee lege bladzijden. Schrijf op de ene bladzijde 'Advies' en op de andere 
'Voorlichting'. 

• Stel vast waaraan je moet denken om succesvolle voorlichting en een succesvol advies 
te kunnen geven in de beschreven situatie. Noteer dit op beide bladzijden.  

• Stel vervolgens vast waarom jij, als sociaal-cultureel werker, je met dit onderwerp gaat 
bezighouden. Moet je je zowel met voorlichting als met het advies bezighouden en 
waarom? Met andere woorden: wat is je legitimatie als SCW’er bij deze onderwerpen? 
Vul de bladzijden aan met deze legitimatie. 

• Doe de schoolleiding een schriftelijk voorstel over de voorlichting en het advies aan de 
hand van je hebt vastgesteld. 

 
Controle 
• Leg het voorstel voor aan een andere groep die aan deze oefening werkt en vergelijk 

de resultaten. Zijn er verschillen? Heeft jouw groep de theorie goed begrepen? 

• Als er nog vragen zijn, leg deze dan voor aan je docent en vraag hem om feedback.  
 
Reflectie 

• Is het gelukt om vast te stellen waarom jij je als sociaal-cultureel werker met het 
onderwerp zou moeten ‘bemoeien’? 

• Ben je tevreden met je voorstel aan de schoolleiding?  

• Wat zou je een volgende keer anders willen doen en wat wil je vasthouden voor een 
volgend voorstel? 

 
Noteer je bevindingen in je reflectieverslag. 
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1. Adviseren is raad geven 
Adviseren is een vak apart. Er bestaan speciale opleidingen en cursussen om dit vak te 
leren. Mensen gaan immers niet zomaar overstag. Om voor elkaar te krijgen dat een 
raadgeving wordt overgenomen, moet de adviseur een passend en juist advies geven. De 
adviseur moet zorgvuldig te werk gaan en goed kijken naar de persoon die hij voor zich 
heeft. Het doel van de adviseur is dat de ander het advies overneemt. Dat wil zeggen: zijn 
gedrag aanpast of de raadgeving opvolgt. 
 
Een adviseur moet goed nadenken over zijn raadgeving. Want wat doe je als de klant het 
probleem dat jij denkt te zien, zelf niet onder ogen wil zien? Wat doe je als de klant niet 
bij machte lijkt te zijn jouw advies zelfstandig uit te voeren? En hoe handel je als de klant 
steeds terugkomt met hetzelfde probleem en eerder een bevestiging voor het probleem 
lijkt te zoeken dan een oplossing? 

Competenties 
De adviseur heeft een aantal competenties nodig om deze problemen het hoofd te bieden:  
 
Vertrouwen geven 
Zoals elk gesprek begint het adviesgesprek met vertrouwen over en weer. De klant moet 
erop kunnen vertrouwen dat de adviseur deskundig is en de adviseur moet erop kunnen 
vertrouwen dat hij betrouwbare informatie krijgt van de klant. Daarom begint een gesprek 
met een algemene inleiding, waarin klant en adviseur elkaar beter leren kennen. De 
adviseur moet de klant laten merken dat hij hem waardeert en respecteert. Hij moet 
betrouwbaar overkomen. 
 
Luisteren en vragen 
Om zeker te weten wat de vraag, het probleem of de situatie is waarover de klant raad 
vraagt, moet de adviseur doorvragen en verdiepen. Heeft hij echt goed begrepen waarover 
het gaat? Is er een vraag achter de vraag? En is de klant echt gemotiveerd om raad te 
krijgen? 
 
Inspireren en motiveren 
Hoe beter het lukt om de klant te betrekken bij de mogelijke oplossing, hoe groter de kans 
is dat het advies succesvol zal zijn. Het gaat om samen toewerken naar een oplossing en 
samen ontdekken. In het gesprek de klant uitdagen om zelf de antwoorden te geven, is 
motiverend voor de klant, zodat hij uiteindelijk het probleem zelf kan aanpakken. 
 
Duidelijk en deskundig 
De adviseur moet echt verstand van zaken hebben om het advies geaccepteerd te krijgen. 
Het is vele malen beter om toe te geven dat je de antwoorden niet paraat hebt, of om 
door te verwijzen, dan een halfbakken advies te geven waarmee de klant uiteindelijk niet 
verder komt. 

>Theoriebron 1: Adviseren en 
voorlichting geven in het 
sociaal-cultureel werk
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Adviseur in het sociaal-cultureel werk  
Een adviseur kan zelf betrokkenheid bij het onderwerp voelen. Als de klant een vraag stelt 
over een onderwerp waarover je een sterke eigen mening hebt, is het moeilijker om niet 
een persoonlijk gekleurd advies te geven. Mensen kunnen goed inschatten of het advies 
door emoties of persoonlijke meningen is ingegeven. De neiging om het advies niet op te 
volgen, ligt dan op de loer. Een goede adviseur laat zich niet te veel leiden door zijn 
persoonlijke mening. 
 
Formeel of informeel 
Er is een onderscheid tussen informele adviezen en formele adviezen. Jouw advies aan een 
vriendin om eens lekker een biertje te drinken om te ontspannen, komt heel anders over 
dan datzelfde advies aan een buurtbewoner in de wijk waar je werkt. 
 
Een adviesgesprek is vaak mondeling, maar een digitaal gesprek kan ook. Denk hierbij aan 
de adviezen van een psycholoog via mailcontact, zoals dat nu in opkomst is. Bij een 
schriftelijk of digitaal advies is een goede voorbereiding nog belangrijker, omdat de 
interactie met de klant dan moeizamer gaat. Je ziet immers geen non-verbale 
communicatie en kunt niet direct op elkaar reageren. Ook ontstaat de vertrouwensband 
moeizamer als de adviseur de ander niet recht in de ogen kan kijken. 
 
Een adviesgesprek kan bijvoorbeeld voorkomen op het schoolplein, in de winkel of bij de 
koffieautomaat..De beroepskracht moet alert zijn, juist in zulke situaties, omdat de 
informele setting ervoor kan zorgen dat een onvoldoende doordacht advies gegeven 
wordt.  
 
Onafhankelijk advies 
In het sociaal-cultureel werk geeft de beroepskracht altijd een onafhankelijk advies. In 
andere beroepen kan dat anders liggen. Zo adviseren een uitvaartondernemer en een 
verzekeringsagent niet onafhankelijk, omdat ze ook hun producten willen verkopen. 
 
In een notendop 
Professioneel adviseren in een notendop: 

• Een bepaalde situatie veranderen door raad te geven.  

• Met een zekere deskundigheid. 

• Met gebruik van het juiste communicatiemiddel. 

• Met behulp van de juiste toon/taal. 

• Met begrip van de reden voor het gedrag van degene die je adviseert. 

• Met de juiste analyse van de te veranderen situatie. 

• Met een professionele kijk. 

• Met een zekere mate van afstand tot de eigen mening. 

• Met de bedoeling dat je advies wordt overgenomen. 

2. Voorlichten is keuzes aanbieden 
Bij voorlichting draag je kennis over of geef je nieuwe inzichten, waardoor de ander kan 
overwegen om te veranderen. Voorlichting is succesvol als de ander zo veel informatie 
heeft gekregen dat hij belangen kan gaan afwegen en een keuze kan gaan maken.  
 
Daarmee is voorlichten iets anders dan adviseren. Want bij een advies probeer je voor 
elkaar te krijgen dat de klant datgene wat je adviseert ook echt gaat doen, bij voorlichting 
geef je alleen de benodigde informatie, waardoor de klant kan gaan kiezen. Een advies is 
dus dwingender dan voorlichting. 
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In een notendop 
Professioneel voorlichten in een notendop: 

• Bepaald gedrag nastreven door kennis of een inzicht over te dragen. 

• Met gebruik van het juiste communicatiemiddel. 

• Met behulp van de juiste toon/taal. 

• Met begrip voor het gedrag dat je wilt beïnvloeden. 

• Met behulp van de juiste analyse van de situatie. 

• Met een professionele kijk. 

• Zonder eigenbelang. 

• Door keuzes te bieden, waarna het gedrag uit vrije wil kan veranderen. 

3. Advies volgt op voorlichting 
Voorlichting waarin de keuzes zijn voorgelegd, wordt vaak gevolgd door een advies over 
hoe te handelen. Als de voorlichting heeft geleid tot nieuwe inzichten en de behoefte om 
te veranderen, volgt de vraag hoe die verandering bereikt kan worden. Dat is het juiste 
tijdstip voor een advies.  
 
De plaats van adviseren en voorlichten in het sociaal-cultureel werk 
Adviseren en voorlichten in het sociaal-cultureel werk hebben altijd als doel om de 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van een doelgroep te beïnvloeden. Jouw kerntaak als 
SCW'er is immers het woon-, werk- en leefklimaat van mensen te verbeteren door hun 
participatie en zelfredzaamheid te bevorderen. 
 
Adviesgesprekken en voorlichting geven zijn vaak onderdeel van activiteitenplannen en 
projecten die je in jouw werk als buurthuiswerker, jongerenwerker of educatief 
medewerker inzet. Deze plannen en projecten gebruik je om de kansen en mogelijkheden 
van mensen te vergroten. Vaak zal de sociaal-cultureel werker hierbij samenwerken met 
andere maatschappelijke organisaties om het effect te vergroten. Voorlichten en adviseren 
zijn twee middelen uit het hele spectrum van methoden en technieken die de sociaal-
cultureel werker kan inzetten in zijn werk. 
 
Op een rijtje 
Voorlichting is inzicht, informatie of een aanwijzing bieden. Je geeft bij voorlichting aan:  

• hoe iemand iets zou kunnen gebruiken 

• hoe iemand zou kunnen handelen 

• welke mening iemand over iets zou kunnen hebben. 
 
Steeds wil degene die voorlichting geeft keuzes voorleggen die kunnen leiden tot een 
gedragsverandering. Voorlichting wordt vaak groepsgewijs gegeven. Daarom oefen je in 
deze training met groepsvoorlichting. 
 
Adviseren is raad geven bij een 
probleem of bepaalde situatie. Bij 
een advies geef je aan:  

• welk gebruik gewenst is 

• welke handelingen nodig zijn 

• welke denkrichting van 
belang is. 

 
Adviezen worden vaak een-op-
een gegeven. Daarom oefen je in 
deze training met het 
adviesgesprek. 
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Door een voorlichtingsplan te maken zorg je voor alle voorbereidingen die nodig zijn om 
de voorlichting te laten slagen. Bij het voorlichtingsplan opstellen stel je jezelf de volgende 
vragen. 
 
Eerst: 

• Wat is het onderwerp? 

• Wat wil ik overbrengen? 

• Wat is de doelgroep? 

• Wat is de boodschap? 

• Wat is het gewenste resultaat? 

• Welke toon/taal is effectief? 
 
En vervolgens: 

• Welke voorlichtingsvorm is geschikt? 

• Welke communicatiemiddelen zet ik in? 
 
Eerst moet je je verdiepen in het onderwerp, de doelgroep(en), de boodschap en de 
toon/taal. Daarna kies je voor de juiste vorm en de juiste communicatiemiddelen.  

Voorlichtingsvorm 
Voorlichting kan zowel mondeling als schriftelijk en groepsgewijs of individueel gegeven 
worden. Bij een voorlichtingsbijeenkomst bepalen de presentatie en jouw gedrag het 
resultaat, bij schriftelijke voorlichting de lay-out en de toon/taal.  
 
Kijk maar eens naar onderstaand schema. Steeds bepalen het doel en de doelgroep welke 
voorlichtingsvorm geschikt is. 
 

Voorlichtingsmiddel 
Bij voorlichting kun je dus gebruikmaken van diverse communicatiemiddelen, oude en 
nieuwe media. Oude media zijn bijvoorbeeld een affiche, brochure of nota. Nieuwe media 
zijn alle digitale hulpmiddelen. Ook met behulp van social media kun je voorlichting geven. 
Zo is bijvoorbeeld YouTube een gangbaar voorlichtingsmiddel geworden.  
 

• Als alle vragen zijn beantwoord, kun je het voorlichtingsplan op schrift stellen met 
behulp van de volgende hoofdstukindeling. 

>Werkmodel: Het 
voorlichtingsplan 

 Individueel Groepsgewijs 

Mondeling Een ouder legt in een persoonlijk 
gesprek zijn kind uit welke 
voorbehoedsmiddelen er zijn. Hij 
hoopt hiermee te bewerkstelligen dat 
zijn zoon een voorbehoedsmiddel 
gaat gebruiken. 

In de tienersoos vertelt een GGD-medewerker over 
wat de voor- en nadelen zijn van bepaalde 
voorbehoedsmiddelen. Hij hoopt dat de tieners na 
de voorlichting gemakkelijker met elkaar praten 
over voorbehoedsmiddelen. 

Schriftelijk In een e-mail vertelt opa over het 
leven in de 20ste eeuw. Hij hoopt dat 
zijn kleinzoon daardoor anders gaat 
denken over ouderen.  

De medewerker van het museum gebruikt een 
PowerPointpresentatie tijdens de themamiddag 
over communicatiemiddelen uit de 20ste eeuw. 
Door de bezoekers voor te lichten wil hij bereiken 
dat zij, naast de moderne media, ook de oude 
media blijven gebruiken. 
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Voorlichtingsplan 
• Hoofdstuk 1: beschrijf het probleem of de situatie, de boodschap, de doelgroep, de 

reden waarom de werkvorm voorlichting van toepassing is en wie de 
samenwerkingspartner is. 

• Hoofdstuk 2: beschrijf hoe je de boodschap gaat overbrengen en welke toon/taal 
hierbij past. 

• Hoofdstuk 3: kies een voorlichtingsvorm en voorlichtingsmiddel. Motiveer je keuze. 

• Hoofdstuk 4: werk de voorbereidende werkzaamheden voor het gekozen 
voorlichtingsmiddel uit. 

• Hoofdstuk 5: zet alle stappen voor de voorbereiding van je voorlichting in 
chronologische volgorde onder elkaar. 

Voorlichtingscampagne 
Voorlichting kan een eenmalige activiteit zijn of een langer lopende campagne met 
verschillende doelgroepen en activiteiten. Het voorlichtingsplan kan aangevuld worden 
met een schema als hieronder. Dit kan helpen om te plannen en een goed overzicht te 
krijgen. 

 

Voorlichtingsbijeenkomst 
Voorlichting in de vorm van een bijeenkomst vergt een grondige voorbereiding:  

• ruimte regelen 

• een taakverdeling voor de bijeenkomst 

• pr en communicatie om de bijeenkomst aan te kondigen 

• informatie over het onderwerp zoeken 

• een presentatie voorbereiden 

• kiezen of je een deskundige nodig hebt en deze vervolgens uitnodigen 

• de materialen regelen die je nodig hebt voor de presentatie 

• je voorbereiden op mogelijke vragen/discussie. 
 
Het uitvoeren: 

• Kom op tijd en zet alles klaar. 

• Maak contact met je publiek. 

• Praat langzaam en check of je aansluiting hebt met je publiek. 

• Eindig je voorlichting met een vragenronde. 
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>Beoordeling

Naam deelnemer:   

Namen groepsleden:  

  

  

  

  

Groep:   

Docent:  

Blok/periode:  

Onderwerp:  

Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Actieve deelname • De student was voldoende aanwezig. 

• De student leverde een positieve bijdrage in 
zijn groepje. 

• De student leverde een actieve bijdrage in 
de les. 

  

Persoonlijk  
verslag 

Persoonlijk verslag 
• Het persoonlijk verslag bevat alle gevraagde 

onderdelen. 

  

 Trainingslogboek 
• Het trainingslogboek is goed bijgehouden. 
• Het trainingslogboek is netjes en verzorgd. 

  

 STARR 
• Er is van meer opdrachten een reflectie 

volgens de STARR-methode gemaakt. 

• De reflectie volgens de STARR-methode 
bevat de volgende onderdelen: situatie, 
taak, actie, resultaat, reflectie. 

• De reflectie volgens de STARR-methode 
geeft aanleiding tot verbeterpunten. 

  

Demonstratie • De student is in staat de theorie van het 
adviesgesprek praktisch toe te passen. 

• Houding is correct. 

• Advies is juist en tot stand gekomen op 
basis van een voorlichtingsplan. 

• In de groep is aantoonbaar samengewerkt 
aan het opstellen van het voorlichtingsplan 
en het geven van het advies.  

• De student geeft blijk van voldoende 
theoretische achtergrond.   
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Datum: ......................................... 
 
 
Paraaf docent:    Paraaf deelnemer:  
 
 
 
………………………………  ……………………………… 
 
 

Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Voorlichtingsplan 
 

   

Mondeling en 
schriftelijk 
taalgebruik 

Mondeling taalgebruik 
   

  

Schriftelijk taalgebruik 
• De schriftelijke producten zijn in correct 

Nederlands geschreven. 

  

Overig  
 

  

Eindbeoordeling  Onvoldoende Voldoende Goed > 
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