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Training motiverende gespreksvoering (MI) 

 

18 en 25 april 2012 
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1. Voorstellingsronde 

 

Korte interviews (Ro.pe) 



3 

2. Het project „Take Care“ 
Interventies voor verantwoord 

Alcoholgebruik bij jongeren in Europa  

BE 

IE IT P SI SK 

DK DE CY GR 

Startdatum: 01.03.2010 

Duur in maanden: 33 (november 2012) 

Partners: 

A FR FI LU LV 

NL PL RO SE 

Collaborating 
Partners: 
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Multilevel approach; 4 interventies in éénzelfde deel van een stad  

jongeren 
  (Ro.pe)  

(Homeparty) 
ouders/family 

sleutelfiguren 
(MI) 

verkopers 

FRR-Tools 
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Take Care  

R A R (omgevingsanalyse) aftoetsen 

Aanpassing van het concept concept 

Meting van de resultaten evaluatie 

Europese manual resultaat 

Verkopers 
(intended 50) 

Sleutelfiguren,  
 

(intended 15) 

ouders /  
families 

(intended 50) 

jongeren  
 

(intended 40) 

Risk competency MI Homeparty‘s 

Doel- 
groepen 

methoden Peer-approach 
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3. Wat is een sleutelfiguur? 

 
Wat is de rol van een sleutelfiguur?  

 
Hoe kunnen jullie jongeren aanbrengen voor 

de ro.pe trainingen?  
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4. Programma van MG dag 1 
 

- Kennismaking groep en project 
- Persoonlijke houding ten aanzien van alcohol 

- pauze 
- De leefwereld van jongeren 
- Met wie praat je wel/niet? 

 
- Lunchpauze 

- De geest van motiverende gespreksvoering 
- Basisprincipes en technieken 

- Effecten van risicovol alcoholgebruik 
- Ambivalentie  
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4. Programma van MG dag 2 

 

- Wetgeving 

- Model van verandering 

- Schaalvragen 

 

- Lunchpauze 

- Contact maken 

- Samenvatting en uitklaren onduidelijkheden 

- evaluatie 
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- Ijsbreker: namenspel 

- Schaalvraag over programma en motivatie 
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5. Persoonlijke houding ten aanzien van alcohol 

 

- Alcohol drinken hoort bij onze cultuur 

- Alcohol is een gevaarlijke drug 

- Ik zou nooit verslaafd kunnen worden 

- Ik kan me voorstellen dat ik vrienden uitnodig voor mijn 
verjaardag maar ze geen alcohol aanbiedt 

- Als ik minderjarigen sterkedrank zie drinken in het 
openbaar, zou ik tussenkomen 
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5. Persoonlijke houding ten aanzien van alcohol 

 

- Soms koop ik dingen die ik eigenlijk niet nodig heb, typisch 
frustratie shoppen 

- Jongeren maken best kennis met alcohol binnen de 
bescherming van de familie. Het zouden niet de vrienden 
mogen zijn, die dit doen. Een goede leeftijd hiervoor is 15 

jaar.   

- Jongeren gebruiken beter alcohol in plaats van cannabis 

- De disccussie over jongeren die té jong en té veel drinken is 
overdreven, wij deden net hetzelfde… 
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5. Persoonlijke houding ten aanzien van alcohol 

 

- Ik praat niet met jongeren over mijn gebruik 

- Ik vind het moelijk om met jongeren over alcoholmisbruik 
te praten 
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6. De leefwereld van jongeren 

 

4 groepen vormen 

 

- Groene groep: wat is voor jongeren van nu makkelijker in 
vergelijking met ons?  

- Roze groep: wat is voor jongeren van nu moeilijker? 

- Gele groep: wat is voor elke generatie jongeren leuk of 
moeilijk?  

- Blauwe groep: motieven en redenen om alcohol te drinken 
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7. Met welke jongeren praat ik (niet) graag over 
alcoholconsumptie?  

 
- Twee groepen 

 
A: gesprekken die niet goed verliepen 
B: gesprekken die wel goed verliepen 

 
Wat hielp je op weg? Welke rol speelt je eigen houding?  

Wat duidt op weerstand?  
 

Weerstand: Benaderingswijze aanpassen 
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8. De ‚geest‘ van motiverende gespreksvoering 

 

 

 

 

Fundamentale benadering van  MG Tegenovergestelde benadering van begeleiding 

SAMENWERKING 

  

  

CONFRONTATIE 

  

EVOCATIE 

   

EDUCATIE 

  

AUTONOMIE 

   

AUTHORITEIT 
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8. De ‚geest‘ van motiverende gespreksvoering 

 

 

 

 

Fundamentale benadering van  MG Tegenovergestelde benadering van begeleiding 

SAMENWERKING 

  

Begeleiden  in partnership ( coöperatie) 

Begrip voor de ervaringen en perspectieven van de 

cliënt  

bvb.: 

 “Ik zou graag samen met je reflecteren. Maar toch, jij weet het best 

hoe je met alcohol omgaat.” 

  

CONFRONTATIE 

  

Een realiteit opdringen aan de jongere  die hij of zij niet kan zien. 

  

bvb.:  

“jij hebt een  alcoholprobleem!” 

EVOCATIE 

  

De motivatie uit de jongere halen door in te spelen op zijn of 

haar perceptie, doelen en waarden. 

  

 bvb:  

“Wat betekent dat voor jou, een goede vriend zijn?  

  

EDUCATIE 

  

Ervan uitgaan dat de jongeren de  kennis, inzichten, of 

vaardigheden niet heeft om tot verandering te komen.   

De begeleider wil de  nodige  “verlichting” brengen 

bvb.:  

“Zie je niet dat die kerels van je willen profiteren en ze geen echte 

vrienden zijn?!” 

AUTONOMIE 

  

De vertrouwenspersoon bevestigt de jongeren het recht en 

het vermogen tot “zelfsturing” en het faciliteert van 

weloverwogen keuzes.  

  

Bvb.:  

“je bent verantwoordelijk voor jezelf en beslist hoe je in de toekomst 

met vrienden omgaat.”  

  

AUTHORITEIT 

  

De begeleider vertelt de jongeren wat hij/ zij (niet) moet doen.  

  

   

Bvb.:  

“je moet stoppen met drinken. Het beste zou zijn, dat je niet meer 

afspreekt met die foute vrienden.” 
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9. De gidsende basisprincipes  

 

Engels: RULE 

http://www.youtube.com/watch?v=j4MoP32-vPA 
 

1. Verzet je tegen het directief willen zijn 

2. Begrijp de motivatie van de cliënt 

3. Luister (empathisch) naar de cliënt 

4. Empower de cliënt ( rijk vaardigheden aan om iets aan de 
toestand te veranderen, verhoog effectiviteit)  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=j4MoP32-vPA
http://www.youtube.com/watch?v=j4MoP32-vPA
http://www.youtube.com/watch?v=j4MoP32-vPA
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10. De vier technieken: OARS 
 

1. Open vragen : stel open vragen 
 - vragen die het reflecteren stimuleren (hoe, wat) 

 - Vragen die niet kunnen beantwoord worden met ‚ja‘ of ‚nee‘ 
 bvb: Wat zou er moeten veranderen om … 

2,   Affirmaties: geef affirmaties, bevestigen  
 - toon appreciatie voor de geleverde inspanningen 

- Begrijp ambivilentie en de potentiële frustratie 
- Geef complimenten!! 

 
Bvb: Het is vast  heel zwaar om onder zoveel stress te staan. Ik 
begrijp dat je dan soms de behoefte hebt om alles van je af te gooien 
en jezelf eens te laten gaan 
Dat is een schitterend idee!! 
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10. De vier technieken: OARS 
 

3, Reflecties: luister reflecterend 
- Toon interesse 
- Toon begrip en toon dit verbaal en non-verbaal 
- Simpele reflectie: herhalen 
- Complexe reflectie: reflecteren op de gevoelens en doorgaan op 

de achterliggende emotie.  
Bvb: je voelt dat , je hebt de indruk dat…  
‚Mijn leerkracht overdrijft altijd, ze denkt dat mijn resultaten slecht 
zijn door mijn alcoholgebruik‘- „je hebt het gevoel dat je alles 
onder controle hebt en dat je schoolresultaten niet lijden onder je 
alcoholgebruik“.  
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10. De vier technieken: OARS 
 

4, Samenvattingen: vat samen 
- Vat periodiek samen en benadruk de aspecten die de 

ambivalentie verklaren.  
- Handig bij het structureren van „ongestructureerde“ 

adolescenten  
 
Bvb: … aan de ene kant heb je veel plezier aan je ontspannen weekend en 
aan de andere kant ben je bezorgd omdat je regelmatig blackouts hebt… 
 
DE VIER TECHNIEKEN LOKKEN VERANDERTAAL UIT!!! 
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11. Weerstand 
 

Bekijk de flap met wel/ niet gesprek hebben met jongeren en plaats in 
deze vier categorieën: 

 
Soorten weerstand: 

(tegen)argumenteren 
Onderbreken 
Ontkennen 

Negeren 
 

Wees bewust van weerstand. Ga niet in discussie ,  WEL strategie 
veranderen. Niet ‚worstelen‘ maar ‚dansen‘.  

Bvb. „mijn grootvader werd 92. Hij rookte ook twee pakjes per dag en kreeg 
geen longkanker“-‘het blijkt dat je longkanker niets te maken heeftmet het 

roken van die sigaretten. Het overkwam je gewoon.  
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12. Ambivalentie en de beslissingsbalans  

 

 

 

NADELEN VAN DE STATUS QUO  NADELEN VAN DE VERANDERING 
VOORDELEN VAN DE VERANDERING  VOORDELEN VAN DE STATUS QUO 
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12. Ambivalentie en de beslissingsbalans  

 

 

 

Voordelen van verandering             

  

  

                                  

Voordelen van consumptie 

  

  

  

  

  

  

  

Last/ nadeel van consumptie                          

  

  

                                   

Last/ nadeel van verandering  
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13. Evaluatie dag 1 

 

 

1. Hoe vond je het eerste deel? 

2. Hoe groot is de motivatie voor deel 2?  

 

 

 



25 

Programma van MG dag 2 

 

- Huiswerk beslissingsbalans  

- Wetgeving en productinfo alcohol 

Model van verandering, wat wel en niet doen 

- Lunchpauze 

- Contact maken en schaalvragen 

- Casusbespreking ( fase model en voorwaarden voor 
verandering) 

- evaluatie 
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14. Ambivalentie en de beslissingsbalans  

 

 

 

Voordelen van verandering             

  

  

                                  

Voordelen van consumptie 

  

  

  

  

  

  

  

Last/ nadeel van consumptie                          

  

  

                                   

Last/ nadeel van verandering  

  

  

  

  

  

  

   



15. Wetgeving 

Vul dit schema aan: 

 

18        16
   alcohol                
 €  1600    0.5 promille 



Wetgeving 

Volledig schema: 

 

18        16
   alcohol                
 €  1600    0.5 promille 

Leeftijdsgrens voor 

alcoholhoudende 

dranken zoals bieren, 

wijnen porto … 

Geen verkoop 

toegelaten onder de 

16.  

De hoeveelheid 

alcohol die is 

toegelaten in de 

bloedwaarde wanneer 

en voertuig wordt 

bestuurd.  

 

Maximum boete dat een verkoper 

kan krijgen wanneer hij alcohol 

verkoopt aan jongeren. Vraag 

naar leeftijdsbewijs.(geen ID!!) 

 

16= leeftijdsgrens voor 

dancings en cafés   

Leeftijdsgrens voor  

(whiskey, breezers, 

wodka, cocktails…). 

No sales allowed to 

minors.  

Het is verboden om 

het drinken van 

alcoholische dranken 

te stimuleren of om te 

schenken aan 

beschonken personen 

 



29 

16. Effecten en risico‘s van alcohol 

 

GEWENSTE EFFECTEN 

 

ONGEWENSTE EFFECTEN BIJ DRONKENSCHAP 

 

RISICO‘s VAN OVERMATIG/ LANGDURIG GEBRUIK 
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17. Model van verandering 

 

- Model dat gedragverandering verklaart en indeelt in 
6 fases.  

 

Prochaska en Diclemente (1982) 



VOORBESCHOUWING 

START 

TERUGVAL CONSOLIDATIE 

OVERPEINZING BESLISSING 

ACTIEVE VERANDERING 

TUSSENTIJDSE UITGANG 

PERMANENTE UITGANG 



Stadia van verandering:  
VOORBESCHOUWING 

 
• Geen besef van de negatieve     

gevolgen 
• Geen intentie tot gedragsverandering 
• “Ik heb geen probleem, zij hebben een 

probleem!” 
• Externe motivatie 
• Ontkenning 
Een typische uitspraak?  



VOORBESCHOUWING 

START 

TERUGVAL CONSOLIDATIE 

OVERPEINZING BESLISSING 

ACTIEVE VERANDERING 

TUSSENTIJDSE UITGANG 

PERMANENTE UITGANG 



Stadia van verandering:  
OVERPEINZING 

• Beginnend  
probleembesef 

• “Morgen” 
• Nog geen handeling 
• Externe motivatie als 

aanleiding 
• Interne motivatie 

aanwezig 
Typische uitspraak?  

http://www.aegee.tue.nl/site-archive/fotos/moskou-voorwebsite/imagepages/image17.html


VOORBESCHOUWING 

START 

TERUGVAL CONSOLIDATIE 

OVERPEINZING BESLISSING 

ACTIEVE VERANDERING 

TUSSENTIJDSE UITGANG 

PERMANENTE UITGANG 



Stadia van verandering:  
BESLISSING 

• Stappen willen   zetten 
• Interne motivatie 
• Mentale klik 

 
• Typische uitspraak?  

 



VOORBESCHOUWING 

START 

TERUGVAL CONSOLIDATIE 

OVERPEINZING BESLISSING 

ACTIEVE VERANDERING 

TUSSENTIJDSE UITGANG 

PERMANENTE UITGANG 



Stadia van verandering:  
ACTIE 

 
• Handelen 
• Inspanningen leveren 
• Duidelijke interne motivatie 
• Hoge betrokkenheid 
Typische uitspraak? 

 



VOORBESCHOUWING 

START 

TERUGVAL CONSOLIDATIE 

OVERPEINZING BESLISSING 

ACTIEVE VERANDERING 

TUSSENTIJDSE UITGANG 

PERMANENTE UITGANG 



Stadia van verandering:  
CONSOLIDATIE 

• Blijvende inspanningen 
• Blijvende 

betrokkenheid 
• Interne motivatie blijft 

hoog 
Typische uitspraak?  

 



VOORBESCHOUWING 

START 

TERUGVAL CONSOLIDATIE 

OVERPEINZING BESLISSING 

ACTIEVE VERANDERING 

TUSSENTIJDSE UITGANG 

PERMANENTE UITGANG 



Stadia van verandering:  
HERVAL 

• Terug naar vorige fase 
• Herval hoort erbij 
• Typische uitspraak?  
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Fase Taak voor de begeleider 

voorbeschouwing verhogen van het inzicht en de bewustwording ten 
aanzien van problemen en risico‘s rond het huidig 
gedrag 

Beschouwing/ overpeinzing Kosten-baten-analyse; verduidelijken en het 
oplossen van de ambivalentie, uitwerken van de 
relevante motivaties voor verandering, zodat deze 
ervaren kunnen worden 

Actie Concrete stappen uitwerken voor verandering 

Consolidatie  Strategieën m.b.t. hervalpreventie; consolideren van 
het succes dat bereikt is ( complimenteren) 

Herval Herstellen van de cliënt in zijn zelfvertrouwen en 
hem/ haar empoweren zodat men de draad naar 
verandering weer kan oppakken.  
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19. Oefening op model: 
 
Welke dingen moet je zeker niet doen tijdens de 
voorbeschouwingsfase?  
 
Welke dingen wel? 
 
Welke dingen moet je zeker niet doen tijdens de 
overpeinzingsfase?  
 
Welke wel? 
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FASE Do’s Don’ts 

Voorbeschouwing - Empathie  
- Reflecteren 
- Bepaalde informatie inbrengen 

(product) 
- In geval van weerstand: benadruk 

de eigen verantwoordelijkheid 
- Werken op sterkten van gast 
- Bij argumenten tegen 

verandering: verken 
tegenargumenten, vergroot 
levensdoelen en probeer eerste 
eerste discrepanties aan te halen 
 

- Iemand willen 
overtuigen te 
veranderen 

- Zoveel argumenteren 
dat de gast zich 
ongemakkelijk voelt 

- Oordelen over gedrag  
of het veroordelen 

- De expert uithangen die 
alles weet 

- advies geven 
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FASE Do’s Don’ts 

Beschouwing of 
overpeinzing  

- Verzamel argumenten voor en 
tegen verandering 

- Verken belangrijke doelen in het 
leven en benadruk discrepanties 
tussen het huidige gedrag en de 
lange termijn doelen.  

- zelfvertrouwen verkennen 
- Samen mogelijke obstakels 

inventariseren en ideeën 
uitwerken om die obstakels te 
verminderen 

- Benadruk en reflecteer alle 
uitdrukkingen waarin de gast 
praat over de wens en de 
overtuiging om te veranderen 

 

- Advies geven en 
mogelijke oplossingen 
aanbieden 

- Alleen de positieve 
effecten van 
verandering bespreken 

- Vaardigheden 
aanbrengen die nodig 
zijn voor verandering 
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20. Factoren van verandering: ready, willing and able 

 

 

 
Zelfvertrouwen belangrijkheid 

Klaar zijn 

Geloven in 

eigen 

capaciteit om 

te veranderen 

Discrepantie, 

Hoe wil ik dat 

het is 

intern conflict. 
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21. Schaalvragen 
 

DOEL 
• zicht  op de mate waarin de cliënt belang hecht aan verandering 
•Zicht op de mate waarin de cliënt zich mogelijk acht om te 
veranderen 
 
TAAK SLEUTELFIGUUR 
• bewust maken en aanmoedigen 
 

 -Zet jezelf op de schaal: Hoe belangrijk is het voor je om iets te 
doen aan je alcoholgebruik? 
-waarom sta je op een 4 en niet op 1? 
- Wat zou je nodig hebben om naar een (hoger nummer) te gaan? 
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22. Casusbespreking 

 
• Een eerste gesprek over alcoholgebruik 

– openingszin? 

– Materiaal? (quiz, cad, artikel, SEM-J,…) 

 

• Casus 
– Is de jongere klaar om te veranderen/ in welke fase van de cirkel bevindt 

hij zich? 

– Indien ja: hoe ga jij ondersteunen? 

– Indien nee: is er sprake van weerstand, blokkades? Hoe buig je dit om naar 
verandertaal? 

– Welke mogelijke doelen zie je? 
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23. Evaluatie 

 

Hoe vond je de vorming? 

In welke mate voldeed de vorming aan je 
verwachtingen? 

 

Evaluatieformulier TAKE CARE  

 

Bedankt voor jullie inzet! 

 


