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Bijlage 4



2 Bijlage 4

Kennismaken  

Soms ontmoet je mensen die je nog niet kent. Die mensen kennen jou ook 

niet. Om goed kennis te maken kan je gebruik maken van een aantal punten. 

1. Stap naar de ander toe.

2. Kijk de ander aan.

3. Geef de ander een hand. 

4. Zeg duidelijk je naam.

5. Luister goed naar de naam van de ander.
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Voorbeelden van situaties waarin je kan kennismaken 

1. Je komt binnen op een feestje met veel mensen die je 

niet kent.

2. Je gaat naar een nieuw dagcentrum/nieuwe werkplek met 

allemaal nieuwe mensen. 

3. Een bekende van je staat te praten op straat met iemand die 

je niet kent. 

4. Er komt iemand nieuw op bezoek in het dagcentrum of bij 

je thuis. 

Bedenk zelf nog een aantal voorbeelden van situaties waarin je 

kan kennismaken. 



4 Bijlage 4

Luisteren 

Wanneer iemand jou iets vertelt of vraagt, is het belangrijk dat je goed luistert. 

Je kan het verhaal dan goed begrijpen en antwoorden. Om goed te kunnen 

luisteren, kan je gebruik maken van een aantal punten. 

1. Kijk de ander aan.

2. Laat merken dat je luistert. 

Knik af en toe of zeg ‘hm hm’. 

3. Vraag wat je nog wilt weten of wat je niet begrijpt.
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Voorbeelden van situaties waarin je kan luisteren

1. Tijdens het eten vertelt iemand aan tafel wat er die dag 

gebeurd is. 

2. Op het dagcentrum/op je werk vertelt een bekende je iets. 

3. Een vreemde op straat vraagt je iets, bv. waar een gebouw is. 

4. Een vriend vertelt je een probleem. 

Bedenk zelf nog een aantal voorbeelden van situaties waarin je 

kan luisteren. 



6 Bijlage 4

Iets vragen 

Je wilt iemand iets vragen, bv. om mee naar de film te gaan. Het is belangrijk 

dat je jouw vraag duidelijk en vriendelijk stelt. Als je iets wilt vragen, kan je 

gebruik maken van een aantal punten. 

1. Zeg: “Mag ik iets vragen?” 

2. Kijk en luister naar de ander 

De ander laat merken ‘ja’ of ‘nee’.

3. Bij ja: stel je vraag. 

 

4. Bij neen: zeg: “Waneer wel?” 
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Voorbeelden van situaties waarin je iets kan vragen

1. Je vraagt of iemand je wil helpen afwassen. 

2. Op het dagcentrum/op je werk vraag je of iemand je wil hel-

pen met een probleem. 

3. Vraag aan de buschauffeur waar je wilt uitstappen. 

4. Ga naar de winkel/markt informatie vragen over iets dat je 

wilt kopen. 

Bedenk zelf nog een aantal voorbeelden van situaties waarin je 

iets kan vragen. 



8 Bijlage 4

Nee zeggen  

Iemand vraagt iets aan jou. Bv.: “Mag ik je fiets lenen?” Je wilt dat niet. Het is 

belangrijk dat je duidelijk en op een vriendelijke manier ‘neen’ zegt. Om goed 

neen te kunnen zeggen, kan je gebruik maken van een aantal punten. 

1. Luister goed naar wat de ander vraagt. 

2. Zeg duidelijk en rustig neen.

3. Vertel waarom je nee zegt. 

4. Zeg nog eens duidelijk neen als de ander doorgaat. 
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Voorbeelden van situaties waarin je neen kan zeggen

1. Zeg neen als iemand je vraagt om geld te lenen. 

2. Zeg neen als iemand op het dagcentrum/op je werk je iets 

wilt verkopen. 

3. Zeg neen als iemand je aanraakt wanneer je dit niet wilt. 

4. Zeg neen als iemand je vraagt om een taak voor hem af 

te maken. 

Bedenk zelf nog een aantal voorbeelden van situaties waarin je 

neen kan zeggen. 



10 Bijlage 4

Boosheid uiten 

Iedereen is weleens boos op een ander. Sommigen zwijgen, anderen gaan 

schelden. Dat is niet goed. Door je mond te houden verandert er niets. Door 

te schelden krijg je vaak ruzie en daar heeft ook niemand wat aan. Het beste 

is om te zeggen dat je boos bent maar dan wel op een rustige manier. Als je 

boos bent, kan je gebruik maken van een aantal punten. 

1. Zeg: “Ik ben boos.” 

2. Probeer rustig te blijven.

3. Vertel wat je boos maakt. 

4. Praat samen verder. 
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Voorbeelden van situaties  waarom je boos kan zijn

1. Een mooie vaas ligt op de grond en je begeleider geeft jou de 

schuld. Je krijgt wel vaker ergens de schuld van en daar kan 

je boos om worden. 

2. Je wordt vaak gepest. 

3. Je moet elke dag opruimen omdat je kamergenoot zijn spul-

len laat slingeren. Je hebt hem al vaak gevraagd om te komen 

helpen maar hij doet dat niet. 

4. Je buurvrouw zet haar muziek altijd luid waardoor je niet 

kan slapen. 

Bedenk zelf nog een aantal voorbeelden van situaties waarin je 

boos kan worden. 



12 Bijlage 4

Kritiek krijgen 

Je krijgt kritiek als iemand iets op je aan te merken heeft en dat tegen je zegt. 

Het is vaak moeilijk om daar goed op te reageren. Soms word je boos, soms 

durf je niets terug te zeggen. Om goed te reageren op kritiek kan je gebruik 

maken van een aantal punten. 

1. Luister goed naar wat de andere zegt. 

2. Probeer rustig te blijven. 

3. Zeg: “Ik ben het ermee eens” of: “Ik ben het er niet 

mee eens.”

4. Leg uit hoe het gekomen is. 

Zeg: “Dat komt door…” 

5. Vertel wat jij eraan gaat doen. 
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Voorbeelden van situaties  waarin je kritiek kan krijgen 

1. Je hebt na een feestje met je vrienden niet alles opgeruimd 

en daar krijg je kritiek op. 

2. Je voert een bepaalde taak in het dagcentrum/op je werk 

niet snel of goed uit. Daar krijg je kritiek op. 

3. Je zou op bezoek gaan bij je oma en dat heb je niet gedaan. 

4. Je vergeet op tijd op te staan en komt te laat op een afspraak. 

De anderen hebben lang op je moeten wachten. 

Bedenk zelf nog een aantal voorbeelden van situaties waarin je 

kritiek kan krijgen. 



14 Bijlage 4

Kritiek geven 

Je zit thuis televisie te kijken en je kamergenoot zit luid op zijn drumstel te 

spelen. Je wilt daar iets over zeggen maar weet niet hoe. Je bent bang dat hij 

boos zal worden of je niet meer aardig zal vinden. Om op een goede manier 

kritiek te geven kan je gebruik maken van een aantal punten. 

1. Probeer rustig te blijven. 

2. Zeg: “Ik wil je iets vertellen.” 

3. Vertel wat je niet leuk vindt. 

4. Luister naar de uitleg van de ander. 

5. Vraag: “Wat ga jij eraan doen?” 
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Voorbeelden van situaties  waarin je kritiek kan geven 

1. Je begeleider heeft al heel lang beloofd om je broek te 

naaien. Je hebt hem dit al vaak gevraagd, maar het gebeurt 

maar niet. 

2. Je hebt je vriend je fiets uitgeleend en hij geeft hem maar 

niet terug. 

3. Je kamergenoot wil graag dat je mee op bezoek gaat, terwijl 

jij geen zin hebt. Hij blijft maar aandringen. 

4. Je mag zelf kiezen maar als je zegt wat jij echt wilt, doet de 

andere toch zijn zin. Daar geef je kritiek op. 

Bedenk zelf nog een aantal voorbeelden van situaties waarin je 

kritiek kan geven. 



16 Bijlage 4

Een probleem bespreken   

Als je ruzie hebt of een probleem hebt, is het goed om dat te bespreken. Je kunt 

er dan iets aan doen. Om op een goede manier een probleem te bespreken kan 

je gebruik maken van een aantal punten. 

1. Zeg: “Ik heb een probleem.” 

2. Vraag: “Heb je even tijd?” 

3. Vertel je probleem of waar je het moeilijk mee hebt. 

4. Praat samen verder. 
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Voorbeelden van situaties waarin je een probleem kan bespreken

1. Je hebt iets afgesproken (bv. om samen mee de stad in te 

gaan), maar je wilt deze afspraak afzeggen. 

2. Je hebt ruzie met je vriendin en wilt dit met je ouders 

bespreken. 

3. Je kamergenoot liegt vaak tegen je en je weet niet meer of je 

hem nog kan geloven/vertrouwen. 

4. Je wilt een hond op je appartement maar je ouders zijn erte-

gen. Bespreek dit met je begeleider. 

Bedenk zelf nog een aantal voorbeelden van situaties waarin je 

een probleem kan bespreken. 


