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Over deze training
Inleiding
In deze training leer je wanneer je in het sociaal-cultureel werk voorlichting en advies gebruikt
en hoe je deze juist inzet. Je gaat aan de slag met diverse soorten van voorlichting en adviezen.
Ook het samenwerken met andere maatschappelijke organisaties komt aan de orde.

Je geeft voorlichting of advies om gedrag te beïnvloeden.

Leerdoelen
• Je hebt kennis van adviseren en voorlichten.
• Je kunt gedrag op diverse wijzen positief beïnvloeden.
• Je kunt op diverse wijzen voorlichting geven.
• Je kunt op diverse wijzen adviseren.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

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 demonstratie.

Planning

Planningsformulier
<

Aan het einde van de training moet je een demonstratie uitvoeren. Plan deze demonstratie
tijdig in. Lees eerst de demonstratie 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.
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Demonstratie: Maak een voorlichtingsplan en
breng advies uit over de te geven voorlichting

Werkmodel
Voorlichtingsplan
<

Werkmodel
Adviesgesprek
<

Jullie maken een voorlichtingsplan en voeren groepsgewijs een adviesgesprek met je docent.
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.

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. Ze 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
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 3
Het is gebleken dat Hindoestanen een verhoogde kans op diabetes hebben. De
zorgverzekeraar wil extra ziektekosten voorkomen. Ze wil moeders uit de doelgroep
daarom gaan voorlichten 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.

Voorbereiding

• Lees de drie casussen en bepaal samen met je groepsgenoten welke casus jullie kiezen.
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Uitvoering

• Maak het voorlichtingsplan op basis van de gekozen casus. Maak gebruik van werkmodel
Voorlichtingsplan.

• Kies samen een groepslid uit dat het adviesgesprek gaat voeren. Bereid dit gesprek goed
voor met behulp van werkmodel Adviesgesprek. Let op: het is van belang dat jullie dit
gesprek samen voorbereiden, jullie worden hier allemaal op beoordeeld.

• De gekozen student voert namens de groep het adviesgesprek met de docent.

Processtappen
• Maak een taakverdeling.
• 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 enkel. Zorg
dat het een net geheel is met bijpassend voorblad.

• Het adviesgesprek wordt gevoerd volgens de opbouw van tien stappen (werkmodel
Adviesgesprek). Zorg ook dat je gespreksvaardigheden gebruikt.

Producteisen
• 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 wie de samenwerkende partner is en waarom

hiervoor gekozen 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 gemotiveerd.
• In het voorlichtingsplan staat het gekozen voorlichtingsmiddel beschreven en 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 staat op chronologische wijze beschreven. Het is een net verslag,
lettertype Calibri 11, regelafstand enkel met een bijpassend voorblad.

• Er is een adviesgesprek gevoerd volgens de opbouw van tien stappen.
• In het gevoerde adviesgesprek is gebruikgemaakt van gesprekstechnieken.

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

DISC test
<

Macht en invloed
test
<

Test jezelf

Met een voorlichting of advies probeer je de ander te beïnvloeden. Maar hoeveel invloed
wil jij op anderen hebben? Deze kennis over jezelf heb je nodig om als beroepskracht anderen
te kunnen beïnvloeden. In deze opdracht ga je twee testen maken om dit te onderzoeken.

a. Waar valt jouw gedrag onder, denk je? Dominant, invloedrijk, stabiel of consciëntieus
(nauwkeurig volgens je geweten)? Leg je antwoord uit.

b. Ga naar de DISC test en doe de test volgens de aanwijzingen op de website. Print de
uitslag en laat deze lezen door iemand die jou goed kent. Bespreek de resultaten. Herkent
de ander jouw gedrag in jouw uitslag?

c. Wil jij invloed hebben op anderen? En in welke situaties? Leg je antwoord uit.

d. Ga naar de Macht en invloed test en doe de test volgens de aanwijzingen op de website.
Print de uitslag en laat deze lezen door iemand die jou goed kent. Bespreek de resultaten.
Herkent de ander jou in jouw uitslag?

e. Komen je uitslagen overeen met de antwoorden op de vragen in de voorbereiding? Hoe
komt dat, denk je?

f. Kun je bedenken welke reacties jouw gedrag oproept bij anderen? Realiseer je hierbij
dat je om gedrag te kunnen beïnvloeden de juiste mix moet vinden van een stellige,
overtuigende én meeverende, inlevende toon/houding.

Oefening 2

Filmpje Miranda
Sings Relationship
Advice
<

Adviezen van Miranda Sings

Miranda Sings, de schuilnaam van zangeres en comédienne Colleen Ballinger, geeft vaak
ongevraagd advies. Bekijk het filmpje ‘Miranda Sings Relationship Advice’ en geef antwoord
op de vragen.
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a. Wat is het laatste ongevraagde advies dat je zelf hebt gekregen? Van wie heb je dat
gekregen?

b. Wat vond je ervan om ongevraagd een advies te krijgen?

c. Heb je het advies aangenomen? Leg je antwoord uit.

d. Wat is er voor jou nodig om een advies aan te nemen? Leg je antwoord uit.

Oefening 3 Communicatiemiddelen

Bij voorlichting zet je bewust één of meer communicatiemiddelen in. Communicatiemiddelen
zijn hulpmiddelen die je gebruikt om een boodschap over te brengen.

Wat hebben jullie nodig?
• een ruimte
• memobriefjes
• een spelleider.

Verdeel de taken: een spelleider en de spelers.

Iedereen krijgt vijf minuten de tijd om zo veel mogelijk communicatiemiddelen te bedenken
en noteert deze op de memobriefjes. Noteer één communicatiemiddel per briefje. De
spelleider bewaakt de tijd.

Orden met elkaar de briefjes door een logische indeling te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan moderne en ouderwetse communicatiemiddelen en aan non-verbale of verbale
communicatiemiddelen. De spelleider besluit welk briefje bij welke rubriek hoort.

a. Is het gelukt om veel verschillende communicatiemiddelen te vinden?

b. Is het gelukt om de briefjes logisch te ordenen?
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