
Werkvorm Verhalenbundel Familieparticipatie
Vuurtje aanwakkeren om vertrouwensband met familie te versterken 

Doel: 
Inzicht krijgen in hoe je als zorgprofessionals de vertrouwensband met familie kunt versterken. 

Kernvraag:
 “Een vertrouwensband opbouwen met familie, hoe doe jíj dat?”

Doelgroep:
Teams van verzorgenden/medewerkers welzijn/verpleegkundigen in het verpleeghuis

Duur: 
60 minuten

Groepsgrootte: 
 6 – 8 personen

Begeleider: 
 Iemand die in staat is om een veilige setting te creëren waarin medewerkers hun persoonlijke ervaringen en 
visies durven te delen, over vaardigheden beschikt om groepsgesprekken op gang te brengen en het reflectieve 
vermogen van de deelnemers aan te spreken. Bijvoorbeeld een teamcoach, teamleider, maatschappelijk werker 
of gesprekleider moreel beraad. 

Benodigde materialen:
 –  Verhalenbundel Familieparticipatie → te vinden in de Toolbox Familieparticipatie op www.uno-umcg.nl
–  Cartoons Familieparticipatie → te vinden in de Toolbox Familieparticipatie op www.uno-umcg.nl

Vorm bijeenkomst: 
Kringgesprek



Structuur bijeenkomst:

→   Introductie (5 minuten): Doel en opzet van de bijeenkomst. Veiligheid belangrijk: we (be)oordelen elkaar 
niet, we zijn nieuwsgierig naar elkaars ervaringen met familieparticipatie om daarvan te leren.

→    Vuurtje aanwakkeren (15 minuten):

  Optie 1: Ervaringen laten delen: hoe doe jij dat, een vertrouwensband opbouwen? (ca. 2 minuten p.p.) 
Schrijf voorbeelden op een flap-over. Toon daarna de cartoons uit de verhalenbundel Familieparticipatie 
en schrijf die ook op (voor zover ze nog niet genoemd zijn door de deelnemers). 

  Optie 2: Leg aan de deelnemers alleen de voorbeelden om de vertrouwensband met familie te versterken 
uit de verhalenbundel Familieparticipatie voor. Bijvoorbeeld door de cartoons te laten zien.

→     Interventie kiezen (5 minuten): Samen bepalen welk voorbeeld (zelf bedacht of uit de verhalenbundel) het 
beste kan helpen om de vertrouwensband te versterken, dat je vervolgens in het kringgesprek verder wilt 
uitdiepen. Bijvoorbeeld: ‘Vaker op familie afgaan’.

  

→   Verdiepen (25 minuten): Ervaringen met elkaar delen door reflectieve vragen te stellen. Hieronder is dit 
uitgewerkt voor het voorbeeld ‘Vaker op familie afgaan’:

–  Wat zijn jouw ervaringen met het afgaan op familie als zij op bezoek komen? Kun je vertellen wanneer jij 
voor het laatst op familie bent afgestapt? Hoe ging dat?

–  Wanneer liep het contact met familie soepel/goed en waardoor kwam dat?
–  Heb je weleens getwijfeld om op familie af te stappen? Waar zat die twijfel in? Hoe ben je daarmee 

omgegaan?
–  Heb je weleens spanningen met familie ervaren? Zo ja, hoe ging je daarmee om? 
–  Wat maakt het soms ook lastig? Hoe kunnen we elkaar helpen? 
–  Welke voordelen heeft het afgaan op familie voor jou? En voor de familie? Waarom is een vertrouwensband 

met familie belangrijk?
 
N.B. Het is van belang om te vragen naar eigen concrete ervaringen, om te voorkomen dat de deelnemers 
vervallen in algemeenheden. Nodig deelnemers uit om op elkaar te reageren door vragen aan elkaar te stellen.
 
→   Afsluiting (10 minuten): aan deelnemers vragen: 
–  Hoe vond je dit kringgesprek? Wat heb je geleerd/gewaardeerd?
–  Wil je een vervolg aan dit kringgesprek geven? Bijvoorbeeld de volgende keer een andere interventie 

uitdiepen of samen aan de slag gaan met het uitproberen van een interventie in de praktijk.

 Hulp van het UNO-UMCG
Wil je met je team aan de slag met de verhalenbundel 
Familieparticipatie en heb je nog vragen of kun je wel wat hulp 
gebruiken? Neem dan contact op met de implementatieadviseurs 
van het UNO-UMCG, bereikbaar via uno@umcg.nl. Kosteloos voor 
zorgorganisaties die bij het UNO-UMCG zijn aangesloten. 

TIP
 Toolbox Familieparticipatie
In de online toolbox vind je informatie 
over recente wetenschappelijke 
onderzoeken en hulpmiddelen om de 
samenwerking met familie te verbeteren.
Je vindt de toolbox op www.uno-umcg.nl

TIP


