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Over deze training
Over deze training
In deze training leer je hoe je voorlichting kunt inzetten wanneer daarvoor aanleiding is
vanuit de omgeving van de cliënt of cliëntgroepen. Je oefent met verschillende vormen van
voorlichting geven. Ook leer je hoe je de belangen van je cliënten kunt behartigen door hen
te helpen met het opstellen van klachtenbrieven, bezwaarschriften en beroepsprocedures.

Je geeft voorlichting om gedrag te beïnvloeden

Leerdoelen
• Je hebt kennis van voorlichting en belangenbehartiging en kunt de relatie uitleggen.
• Je kunt risicofactoren voor cliënten signaleren in de publieke sfeer en privésfeer.
• Je kunt samen met de cliënt een klacht en een aanvraag indienen om de belangen van

de cliënt te behartigen.
• Je kunt een bezwaarschrift en beroepschrift opstellen om de belangen van de cliënt

te behartigen.
• Je kunt een voorlichtingsplan opstellen.
• Je kunt diverse voorlichtingsvormen toepassen afgestemd op de doelgroep.

Beoordeling

Beoordelings-
formulier
<

Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Deze punten kun je in het
beoordelingsformulier terugvinden. De volgende punten zijn belangrijk bij de beoordeling:
• Je doet actief mee aan de lessen.
• Je hebt een evenredige bijdrage geleverd aan de uitvoering van de groepsopdrachten.
• Je hebt alle opdrachten en oefeningen uitgevoerd.
• Je mondelinge taalgebruik was net en correct.
• Je past communicatieve vaardigheden en theoretische kennis toe bij de demonstraties.
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Planning

Planningsformulier
<

Aan het einde van de training moet je twee demonstraties uitvoeren. Plan deze demonstraties
tijdig in. Lees eerst de demonstraties goed door en vul daarna het planningsformulier in.
Neem ook de andere oefeningen van deze training op in je totale planning. Zo voorkom je
dat je in tijdnood komt.

Demonstratie: Voorlichtingsplan en voorlichting
geven (4)

Werkmodel
Voorlichtingsplan
<

Werkmodel
Voorlichting
geven aan een
groep
<

Werkmodel
presenteren
<

Jullie gaan een voorlichting geven over een onderwerp naar keuze. Voorwaarde is wel dat
het gaat over belangenbehartiging binnen het sociale werkveld. Daarbinnen ben je vrij om
zelf een onderwerp, doelgroep en voorlichtingsvorm te kiezen.
De voorlichting geef je aan je medestudenten, die zogenaamd jullie doelgroep
vertegenwoordigen. Kies een onderwerp waarvan je verwacht dat het je medestudenten zal
interesseren.
Bereid jullie voorlichting voor met behulp van een voorlichtingsplan.
De docent beoordeelt jullie voorlichting in de demonstratie aan de hand van het
beoordelingsformulier Voorlichting geven.
Laat zien dat je weet hoe je de doelgroep benadert, dat je een heldere boodschap kunt
overbrengen en daarbij de juiste middelen inzet. Aan het einde van de voorlichting geef je
het publiek een folder mee waarin jullie voorlichting is samengevat.

Voorbereiding
• Brainstorm met je groepsgenoten over een goed onderwerp voor jullie voorlichting.

Besluit samen wat het wordt. Overleg met de docent als jullie twijfelen of het onderwerp
geschikt is.

Uitvoering
• Maak het voorlichtingsplan op basis van de gekozen casus.
• Maak gebruik van Werkmodel Voorlichtingsplan.Geef als laatste de voorlichting aan de

groep.

Processtappen
• Maak een taakverdeling voor zowel het voorlichtingsplan als de presentatie.
• Maak 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.

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

• Maak hoofdstuk 3: kies een voorlichtingsvorm en voorlichtingsmiddel. Motiveer je keuze.
• Maak hoofdstuk 4: werk de voorbereidende werkzaamheden voor het gekozen

voorlichtingsmiddel uit. (Dit wordt toegevoegd in de bijlage van het plan.)
• Zet alle stappen voor de voorbereiding van je voorlichting in chronologische volgorde

onder elkaar. Verwerk dit in een verslag, lettertype Calibri 11, regelafstand 1. Zorg dat
het een net geheel is, met bijpassend voorblad.
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Producteisen Voorlichtingsplan en voorlichting geven
• In het voorlichtingsplan staat het probleem of de situatie beschreven.
• In het voorlichtingsplan staat de boodschap beschreven.
• In het voorlichtingsplan staat de doelgroep beschreven.
• In het voorlichtingsplan staat beschreven waarom de werkvorm voorlichting van toepassing

is.
• In het voorlichtingsplan staat beschreven hoe de boodschap overgebracht zal worden en

welke toon/taal hierbij past.
• In het voorlichtingsplan staat de gekozen voorlichtingsvorm beschreven en wordt deze

gemotiveerd.
• In het voorlichtingsplan staat het gekozen voorlichtingsmiddel beschreven en wordt dit

gemotiveerd.
• In het voorlichtingsplan staan de voorbereidende werkzaamheden voor het gekozen

voorlichtingsmiddel beschreven. De daadwerkelijke voorbereiding wordt opgenomen in
de bijlagen (bijvoorbeeld een presentatie).

• Het voorlichtingsplan wordt op chronologische volgorde beschreven. Het is een net
verslag, lettertype Calibri 11, regelafstand 1 met een passend voorblad.

• De presentatie wordt gegeven volgens de opbouw in drie onderdelen (Werkmodel
Presenteren).

• Bij de presentatie worden ondersteunende middelen ingezet.
• De presentatie wordt afgesloten met het uitdelen van een folder. In deze folder staat:

– korte en bondige informatie over het onderwerp
– wie de afzender is
– waar men terechtkan voor meer informatie of advies.

Plan voor jezelf een datum waarop je de demonstratie gaat uitvoeren. Plan een datum voor
het voorlichtingsplan en een datum voor het geven van de voorlichting zelf. Vul deze datums
in op je planningsformulier.

Demonstratie: Belangenbehartiging door het
doen van een aanvraag (1)

Theoriebron
Voorlichting
geven
<

Werkmodel
Zakelijke brief
<

Maak naast de theoriebron ook gebruik van de oefeningen die je gemaakt hebt bij dit
onderwerp.

Je gaat voor een cliënt een aanvraag doen. Dit doe je in de vorm van een brief, die je gaat
opstellen.
De meeste kans op succes heb je als je de situatie van de cliënt in de brief goed schetst. Je
moet hiervoor je fantasie aanspreken, maar niet overdrijven. De beschreven situatie moet
in de werkelijkheid ook voor kunnen komen.

Casus
Meneer Van Klarenbeek is 75 jaar. Hij woont nog op zichzelf in een flat. Hij kan zich
binnenshuis goed verplaatsen met behulp van een rollator. Hij kan echter geen grote
afstanden lopen, dat is te vermoeiend. Meneer Van Klarenbeek rijdt nog auto. Op deze
manier kan hij zelf naar zijn afspraken, de dokter of de supermarkt rijden. Als hij
terugkomt, moet hij de auto vaak ver van zijn portiek parkeren. Meneer Van Klarenbeek
zou daarom graag een invalidenparkeerplaats voor zijn portiek willen, zodat hij niet meer
zo ver hoeft te lopen.
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Voorbereiding
• Lees de casus goed door.
• Onderzoek bij wie je de aanvraag voor je cliënt moet doen.

Uitvoering
• Stel de aanvraag op voor meneer Van Klarenbeek.
• Maak gebruik van Werkmodel Zakelijke brief.
• Lever je aanvraagdocument in bij je docent.

Processtappen
• Maak eerst een opzet van je brief en werk hem daarna netjes uit.
• Maak duidelijk wat je wilt aanvragen, voor wie en waarom.
• Beschrijf het probleem of de situatie en beargumenteer waarom jouw cliënt een

invalidenparkeerplaats nodig heeft.
• Sluit je aanvraag netjes af en maak concreet wat je van de ontvanger verwacht.
• Lees je aanvraag zorgvuldig door, controleer ook op spelling.

Producteisen
• De aanvraag ziet er professioneel en verzorgd uit.
• De aanvraag is geschreven in correct Nederlands.
• De aanvraag is aan het juiste adres en de juiste afdeling gericht.
• De aanvraag begint met een inleidende alinea.
• In de aanvraag wordt omschreven wat er precies gewenst is.
• In de aanvraag wordt omschreven voor wie de aanvraag bedoeld is.
• In de aanvraag wordt omschreven welke redenen de cliënt heeft voor het indienen van

de aanvraag.
• De aanvraag heeft een afsluitende alinea.
• De aanvraag is op de juiste manier afgesloten en voorzien van een handtekening.
• Eventuele bijlagen zijn aan de aanvraag toegevoegd.

Plan voor jezelf een datum waarop je de demonstratie gaat uitvoeren. Vul deze datum in
op je planningsformulier.
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Oriëntatie
Oefening 1 De invloed van voorlichting op gedrag

Voorlichting kan je gedrag veranderen. Je kunt bewuster keuzes maken om iets te doen of
juist niet meer te doen. Voorbeeld: Marloes is vegetariër geworden na het zien van een
documentaire over de bio-industrie.

Vorm groepjes van 3-4 personen.

Denk eens na over je eigen gewoonten en gedragingen, bijvoorbeeld op het gebied van
gezondheid, milieu, voeding, roken, drank en/of sport.

Welk gedrag heb jij bewust veranderd op basis van voorlichting of informatie die je kreeg?
Denk aan een folder die je las, aan een programma op tv of aan een informatiebijeenkomst
waar je bent geweest.

De docent deelt briefjes uit, waarop je jouw ervaring noteert.

Bespreek jullie ervaringen met elkaar.

a. Wat heb jij ingevuld op jouw briefje?

b. Wat was de aanleiding om je gedrag te veranderen?

c. Hoe kwam je aan die informatie?

Oefening 2 Oriëntatieopdracht Belangenbehartiging

Op het bord staat het woord ‘belangenbehartiging’ geschreven.
Iedereen krijgt een kladblaadje en schrijft dit woord boven aan het blaadje met een streep
eronder.
Onder de streep schijf je nu een woord/feit dat bij dit onderwerp hoort.
Je geeft je kladblaadje vervolgens door naar links.
Op het blaadje dat je nu voor je hebt liggen, schrijf je weer een woord/feit.
Daarna geef je het kladblaadje weer door naar links.
Dit gaat zo door tot je je eigen blaadje weer terug hebt, of totdat de docent zegt dat er
gestopt wordt.
Er mogen geen dubbele woorden of feiten op de kladblaadjes komen te staan. Als je echt
niks nieuws weet toe te voegen, zet je een kruisje.
a. Wist je veel woorden/feiten bij het onderwerp te bedenken?

b. Welke nieuwe dingen heb je erbij geleerd?
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Oefening 3

Filmpje Eva vraagt
zich af
<

Oriëntatieopdracht Een bezwaarschrift indienen, zinvol of zinloos?

Bekijk het Filmpje ‘Eva vraagt zich af’. Hierin wordt verschillende mensen op straat naar hun
mening gevraagd over de zin van het indienen van een bezwaarschrift.
a. Wat valt jou op aan de antwoorden die mensen geven?

b. Hoe kijk jij zelf aan tegen het indienen van een bezwaarschrift voor jezelf, bijvoorbeeld
bij een gemeentelijke instantie?

c. Sommige mensen beschouwen zichzelf op voorhand al als verliezer als het gaat om het
aanvechten van het eigen gelijk. Hoe zou dit komen, denk je?

d. Wat maakt de meneer die als laatste aan het woord is in het filmpje duidelijk?
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Voorlichtingen en
belangenbehartigheid
Inleiding
In het sociaal werk zul je regelmatig te maken krijgen met het verzoek om behulpzaam te
zijn bij de belangenbehartiging van cliënten of bepaalde groepen. Voorlichting speelt hierbij
een belangrijke rol. Daarmee help je mensen bewuste keuzes te maken. Ook help je waar
nodig om concreet op te komen voor de belangen van je cliënten. Hierbij is het belangrijk
dat je weet tot wie je je moet richten in de communicatie, en welke middelen je kunt inzetten.

Leerdoelen
• Je kunt het begrip voorlichting uitleggen.
• Je kunt verschillende manieren van voorlichting benoemen.
• Je kunt de samenhang tussen voorlichting en gedragsbeïnvloeding uitleggen.
• Je kunt het begrip belangenbehartiging uitleggen.

Dankzij goede voorlichting kunnen mensen bewuste keuzes maken.
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Oefening 1 Voorlichten, gesprek of discussie

Kies in de onderstaande voorbeelden of voorlichting het aangewezen middel is om iets aan
het gedrag van mensen te veranderen.

Deze opdracht doe je in tweetallen. Eerst maak je individueel keuzes met betrekking tot de
onderstaande voorbeelden en daarna bespreek je die keuzes met elkaar. Maak een keuze
tussen het geven van voorlichting, een instructie of het voeren van een gesprek of discussie.
In sommige voorbeelden zijn meer antwoorden mogelijk. Het gaat er bij deze opdracht niet
om of je gelijk hebt, maar dat je leert een bewuste keuze voor voorlichting te maken.

a. Sommige mensen met een beperking hebben moeite de koppeling te maken tussen seks
en het mogelijke gevolg daarvan: een zwangerschap. Ja / Nee

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

c. Je vindt dat je door je medestudenten niet erg respectvol wordt behandeld. Ja / Nee
d. Mensen in de stad weten niet dat ze kunnen moestuinieren in de stadstuin. Ja / Nee
e. Een aantal van je medeleerlingen denkt anders over orgaandonatie dan jij. Ja / Nee
f. Het brandalarm gaat af en er moet een ontruiming plaatsvinden. Ja / Nee
g. De docent merkt dat zijn leerlingen nog niet weten dat ze voor het examen een verslag

moeten schrijven. Ja / Nee
h. Ouders vragen naar het programma van een ochtend op de peuterspeelzaal. Ja / Nee
i. Ervoor zorgen dat je met je stageteam hetzelfde tijdschema gebruikt. Ja / Nee
j. Het Centrum voor Jeugd en Gezin merkt dat ouders weinig opvoedingsmethoden kennen.

Ja / Nee

Oefening 2

Theoriebron
Voorlichting
geven
<

Het doel van voorlichting

Bespreek in een groepje van vier medestudenten de volgende stellingen:
• Als je voorlichting geeft, wil je de ander informeren.
• Als je voorlichting geeft, wil je de ander beïnvloeden.
• Als je voorlichting geeft, wil je de ander helpen zijn gedrag te veranderen.
• Als je voorlichting geeft, wil je de ander veranderen.
Het doel van voorlichten is:

Oefening 3

Theoriebron
Voorlichting
geven
<

Communicatiemiddelen

Bij voorlichting zet je bewust een of meer communicatiemiddelen in. Communicatiemiddelen
zijn de hulpmiddelen die je gebruikt om een boodschap over te brengen.
a. Maak samen met een medestudent in Word een lijstje met zo veel mogelijk

communicatiemiddelen.
b. Deel jullie middelen nu op een logische manier in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan moderne

en ouderwetse communicatiemiddelen, of bijvoorbeeld non-verbaal en verbaal. De
spelleider besluit welk briefje bij welke rubriek hoort.
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Goede voorlichting brengt een vrijwillige
gedragsverandering teweeg

Oefening 4

Website Stivoro
<

Website
Rijksoverheid
<

Website
Voedingscentrum
<

Taal en toon

Bij verschillende voorlichtingscampagnes zie je dat er voorlichting wordt gegeven aan
uiteenlopende doelgroepen. Kijk maar naar voorlichtingscampagnes over verdovende
middelen als drank en drugs, stoppen met roken en gezonde voeding bijvoorbeeld. Hier
krijgen verschillende doelgroepen voorlichting over één onderwerp. De taal en toon zijn bij
iedere doelgroep anders.

Snuffel eens rond op de volgende sites:
• website Stivoro
• website Rijksoverheid
• website Voedingscentrum.

Beantwoord de volgende vragen over deze drie organisaties:
• Wat is het doel van de voorlichting?
• Voor welke doelgroep(en) is de voorlichting bestemd?
• Welke taal en toon worden gebruikt?
Zet je antwoorden in het schema.

Taal en toonDoelgroepDoelWebsite

Bij gedragsverandering horen mensen het liefst vooral de positieve effecten.
Dat stimuleert het meest om de verandering tot stand te brengen of vol te houden.
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