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Het werkblad dat gebruikt is voor het maken van deze methodebeschrijving, is deels gebaseerd op het 

Werkblad beschrijving interventie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het RIVM. 
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Inleiding: leeswijzer 

Professionals en burgers worden in de sociale sector geconfronteerd met een wirwar aan informatie 

waar ze een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig 

toegankelijk. In de Databank Effectieve sociale Interventies brengen wij methoden waarmee in de 

sociale sector gewerkt wordt, bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven een zo volledig mogelijk 

beeld van alle beschikbare informatie over een methode. Als hulpverlener, actief burger of vrijwilliger 

kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie iets 

wil doen. Als gemeente kunt u zich op de hoogte stellen van de methoden die er zijn en wat er bekend 

is over de effectiviteit. Op basis daarvan kunt u met organisaties in uw gemeente in gesprek gaan over 

de inzet van deze methoden. Indien u besluit om met de methode aan de slag te gaan, verwijzen we u 

naar de ontwikkelaar voor het handboek en eventuele andere beschikbare materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel 1 van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel 2 laat de onderbouwing van de 

methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar heeft 

gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel 3 geeft zicht op de praktijkervaringen van de 

uitvoerder en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel 4 geeft inzicht in wat er wetenschappelijk 

bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. Soms schrijft de ontwikkelaar zelf de methodebeschrijving, dan biedt 

MOVISIE begeleiding en geeft zij feedback. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de 

ontwikkelaar op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode 

staat dus niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de medewerker die de methodebeschrijving maakt en een informatiespecialist van 

de afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over 

methoden zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De verantwoording van de toegepaste 

zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De zoekgeschiedenis is in 

uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is opgenomen in het archief 

van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het literatuuroverzicht in 

onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven.  

 

Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode u te bieden heeft.  
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Samenvatting  

 

 

1. Beschrijving methode 

 

Doel 

Het hoofddoel van de methode Wie is er nou raar is de houding van jongeren ten aanzien van 

mensen met psychiatrische problematiek positief te veranderen. Een subdoel is de 

deskundigheidsbevordering van docenten in het voortgezet onderwijs. 

 

Doelgroep 

De primaire doelgroep van de methode bestaat uit jongeren in het voortgezet onderwijs. De 

secundaire doelgroep is breder gericht, namelijk docenten in het voortgezet onderwijs. 

 

Aanpak 

De methode bestaat uit zes lessen met interactieve werkvormen. Elke les heeft een werkvorm 

die centraal staat: (1) kennismaking, (2) over de streep, (3) complimenten, (4) rollenspel, (5) 

face to face en (6) creatieve presentatie. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van 

ervaringsverhalen/casussen van vijf mensen met een psychiatrisch probleem. De groep wordt 

opgedeeld in vijf subgroepen en iedere groep krijgt één van de vijf casussen toegewezen. 

Gedurende alle lessen zijn de subgroep en de casus onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Tijdens les 1 tot en met 4 wordt gebruik gemaakt van filmfragmenten waarin de vijf mensen met 

een psychiatrisch probleem steeds een deel van hun levensverhaal vertellen. Dit is opgedeeld 

in vier fragmenten: (1) ik ben…, (2) mijn kwetsbaarheid…, (3) mijn omgeving… en (4) mijn 

boodschap aan jou…. In les 5 gaat een ervaringsdeskundige in gesprek met de groep. Tijdens 

de zesde en laatste les geven de subgroepjes een eindpresentatie waarin ze laten zien wat zij 

tijdens de lessen hebben geleerd en wat zij willen meegeven aan de groepsgenoten.  

 

Materiaal  

Het studiemateriaal Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom 

mensen met een psychiatrisch probleem, is geschreven door dr. Martha van Biene, Marloes 

Bussink, Nikky van den Eertwegh en Nicky Keijzer, uitgegeven in 2011 door Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen, Wmo-werkplaats Nijmegen in opdracht van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

 

Het materiaal bestaat uit een handleiding, vijf instructieboekjes en een dvd. Iedere gebruiker 

ontvangt een digitale evaluatie voor gebruikers. Het materiaal is kosteloos te bestellen bij 

Helmie Kayser (helmie.kayser@han.nl) of te downloaden 

(http://blog.han.nl/wmowerkplaatsnijmegen/).  

 

Uitvoerende organisaties 

Het materiaal is bruikbaar voor onderwijsinstellingen, zowel vmbo-, mbo-, havo-, vwo- als hbo- 

niveau. Daarnaast kan het worden gebruikt door zorg- en welzijnsorganisaties, zelfhulpgroepen 

en zelforganisaties van mensen met psychiatrische problematiek.  
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Ontwikkelaar 

Dr. Martha Van Biene Mld. 

Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief, HAN University of Applied Sciences 

http://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/han-sociaal/lectoraat/lokale-dienstverlening/ 

 

Contactpersoon  

Helmie Kayser 

helmie.kayser@han.nl  

024 353 03 69 

 

 
2. Onderbouwing  

Voor de onderbouwing van de probleemanalyse, doel en doelgroep hebben de ontwikkelaars 

twee onderzoeken uitgevoerd (Bussink, Van den Eertwegh & Keijzer 2011; Schimmel, Van 

Biene 2012). Uit het eerste onderzoek bleek dat mensen met psychiatrische problematiek 

behoefte hebben aan contact met ‘normale’ mensen (Schimmel, Van Biene 2012). Uit het 

tweede onderzoek (Bussink, Van den Eertwegh & Keijzer 2011) bleek dat vooral jongeren een 

drempel ervaren in het contact aangaan met mensen met psychiatrische problemen. De 

conclusies uit deze twee onderzoeken zijn uiteindelijk omgezet in de hier beschreven methode, 

die erop gericht is de houding van jongeren ten aanzien van mensen met psychiatrische 

problematiek positief te veranderen door hen met elkaar in contact te brengen. 

 

De aanpak van de methode is gestoeld op een aantal leertheorieën. Ten eerste is uit onderzoek 

gebleken dat pure kennisoverdracht niet leidt tot het veranderen van attitude (Dewey & Betley, 

1949). De houding van mensen verandert pas als er daadwerkelijk contact is, in deze methode, 

met mensen met een psychiatrische aandoening. Ook is actief leren en construeren (Argyris, 

1992; Ebbens & Ettekoven 2000; Van Biene 2005) in dit kader belangrijk: naast ‘onthouden’ en 

‘begrijpen’ wordt er aandacht besteed aan het ‘toepassen’ en ‘integreren’ van de nieuwe kennis. 

Via het dialogisch werken (Dixon, 2000, 2002; Van Biene 2005) worden deelnemers uitgedaagd 

om vanuit meerdere perspectieven naar de situaties van mensen met een psychiatrische 

aandoening te kijken en nieuwe inzichten te vormen.  

 

 

3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

In 2012 is er een evaluatieonderzoek gedaan naar een pilotworkshop Wie is er nou raar? 

(Heessels, 2012). De belangrijkste conclusies daaruit zijn allereerst dat de dialoog wordt erkend 

door de deelnemers als instrument om je eigen denkbeelden en die van anderen te veranderen. 

Daarnaast wordt het ‘Over de streep spel’ als een positieve bijdrage aan de persoonlijke 

ontwikkeling ervaren. Tot slot benoemen deelnemers de waarde van het bespreekbaar maken 

van de problematiek van mensen met psychiatrische stoornissen en/of problemen. De 

deelnemers benoemen het belang van openheid, een niet-oordelende houding en het belang 

van het perspectief van de ander in een dialoog. Daarnaast komt duidelijk de realisatie naar 

voren dat iedereen een psychiatrische stoornis kan krijgen. 
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4. Effectonderzoek  

Er is geen onderzoek gevonden dat directe of indirecte aanwijzingen geeft over de effectiviteit 

van deze methode. Ook zijn er geen soortgelijke methoden gevonden. 

 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 
 

� Jongeren laten ervaren wat het betekent om een psychiatrisch probleem te hebben. 

� Jongeren krijgen een kijkje in het leven van mensen met psychiatrische problemen via 

ervaringsverhalen ondersteund door audiovisueel materiaal en contact met een 

ervaringsdeskundige.  

� Dialoog: het aangaan van de dialoog over eigen opvattingen, deze tijdelijk opschorten en 

vooroordelen ter discussie stellen.  

� Actief leren: een actieve deelname van jongeren via actieve werkvormen en actieve 

betrokkenheid bij de organisatie van de lessen. 

� Door de face to face ontmoeting met ervaringsdeskundigen moeten de deelnemers zich niet 

alleen in dialoog met elkaar, maar nu ook met die ander verhouden. 

� Door invullen van de drie B’s (bekend, besluiten, bereiken) evalueert de docent samen met 

de deelnemers op handelingsaspecten. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

 

Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een 

psychiatrisch probleem, geschreven en ontwikkeld door dr. Martha van Biene, Marloes Bussink, 

Nikky van den Eertwegh en Nicky Keijzer, uitgegeven in 2011 door Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen, Wmo-werkplaats Nijmegen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport. 

 

 

1.1 Probleemomschrijving  
 
Beeldvorming rondom mensen met psychiatrische problemen 

Een psychiatrische aandoening als angst, depressie, eetstoornissen, drugs- en alcoholmisbruik, 

dementie of schizofrenie kan een ieder krijgen. Toch trekken mensen met deze aandoeningen 

vaak angst, vijandigheid en afkeuring aan in plaats van mededogen, steun en begrip. Er wordt 

vaak met een scheve blik gekeken naar mensen die zich vreemd of raar gedragen. Dergelijke 

reacties zorgen er niet alleen voor dat deze mensen zich vaak geïsoleerd en ongelukkig voelen, 

maar werken in de hand dat zij niet de juiste effectieve hulp, ondersteuning en behandeling 

krijgen. Het is daarom van belang dat mensen, in deze methode specifiek jongeren, een 

positieve beeldvorming ontwikkelen over mensen met psychiatrische problemen. 

 

Jongeren 

Juist voor jongeren is het belangrijk om in deze levensfase te leren over mensen met 

psychiatrische problemen. Voor jongeren is de periode op het voortgezet onderwijs vaak een 

onzekere periode en een zoektocht naar ‘wie ben ik’ en ‘wie wil ik zijn?’. Gericht op het eigen ik 

in relatie tot de ander (die je niet of juist wel wilt zijn). Er zijn veel valkuilen als het gaat om het 

ontwikkelen van negatieve gevoelens en identiteit: erbij willen horen, twijfels over het uiterlijk, je 

minder voelen dan anderen, verlegen zijn, een scheiding van ouders of gepest worden. Een 

opeenstapeling van negatieve ervaringen kan leiden tot somberheid, het ontwikkelen van 

angsten of het grijpen naar alcohol en/of drugs. Meer dan eens proberen jongeren, maar ook 

volwassenen hun negatieve gevoelens of gedachten uit te wissen door te grijpen naar deze 

middelen. Het ontwikkelen van een ‘psychisch probleem’ wordt hiermee in de hand gewerkt.  

 

De vraag is: wanneer is het normaal om somber of angstig te zijn en wanneer neemt het 

extreme vormen aan? Dit zijn onderwerpen waar niet gemakkelijk over wordt gesproken. 

Jongeren laten over het algemeen niet graag hun onzekerheden zien. Des te belangrijker is het 

dat jongeren weten dat iedereen deze gevoelens of gedachten heeft of kan ontwikkelen. We 

vallen allemaal wel eens buiten de ‘norm’.  
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Oorzaken en prevalentie 

De handleiding van de methode bevat geen uitgebreide probleemomschrijving over de 

oorzaken of het vóórkomen van negatieve beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch 

probleem. 

 
 

1.2 Doel van de methode  
 
Doel 

Het hoofddoel van de methode is de houding van jongeren ten aanzien van mensen met 

psychiatrische problematiek positief te veranderen.  

 

Het achterliggende idee is dat als jongeren ervaren en meemaken wat het betekent om een 

psychiatrisch probleem te hebben, zij hopelijk iets voor hen willen gaan betekenen, in welke 

vorm dan ook. Dat kan zijn op het gebied van ‘burgers helpen burgers’ en het bevorderen van 

participatie van mensen met psychiatrische problematiek in de maatschappij. 

 

Subdoelen voor docenten, trainers en coaches 

Subdoelen voor docenten zijn het op actiegerichte en dialogische wijze leren overbrengen van 

kennis over mensen met psychiatrische problematiek. 

 

Naam methode 

De onderzoekers vroegen zich gaande het ontwikkelen van de methode af: ’Wie is er nou raar? 

Iedereen is toch een beetje raar?’ De uitspraak ‘Wie is er nou raar?’ is als titel gekozen van het 

leerproduct omdat het iets zegt over alle mensen. Iedereen kan tenslotte te maken krijgen met 

psychiatrische problematiek. De titel zet de deelnemers meteen aan het denken over zichzelf.  

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

De primaire doelgroep van deze methode bestaat uit jongeren in het voortgezet onderwijs.  

 

Voor de primaire doelgroep kan het lesmateriaal in het voortgezet onderwijs worden gebruikt bij 

maatschappijleer en andere sociaal-maatschappelijke lessen op het gebied van zorg en welzijn. 

 

Secundaire doelgroep 

De secundaire doelgroep is breder gericht, namelijk docenten in het voortgezet onderwijs. Zo 

kan het materiaal gebruikt worden op de lerarenopleiding om ‘docenten-in-wording’ grip te laten 

krijgen op de overdracht van eigen kennis en kunde aangaande mensen met psychiatrische 

problematiek.  
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De documentatie over de methode bevat geen informatie over hoe rekening gehouden kan 

worden met (etnische) diversiteit binnen de doelgroep jongeren. 

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 
In de documentatie over de methode worden geen specifieke indicatie- of contra-
indicatiecriteria gegeven. 

 

 

1.5 Aanpak 

 

De methode is ontwikkeld om jongeren meer inzicht te geven in het leven van mensen met 

psychiatrische problematiek. In het lesmateriaal wordt de schijnwerper gezet op de verhalen 

van mensen die zelf een psychiatrisch probleem hebben. Tijdens de lessen wordt een kijkje 

genomen in het leven van mensen die ervaren hebben of nog steeds ervaren hoe het is als je 

wordt gezien als ‘anders dan anderen’. Jongeren worden in de gelegenheid gesteld in dialoog 

te gaan over hun eigen opvattingen en meningen, deze tijdelijk op te schorten en vooroordelen 

ter discussie te stellen.  

 

Wmo Welzijn Nieuwe Stijl 

In de methode Wie is er nou raar? wordt aangesloten bij drie bakens Wmo Welzijn Nieuwe Stijl. 

De methode sluit aan bij het baken Direct er op af, doordat de werkvormen erop gericht zijn dat 

jongeren actief met elkaar en met mensen met psychiatrische problematiek in gesprek gaan, 

tijdens de lessen maar ook daarbuiten. Ten tweede sluiten we aan bij de eigen kracht van de 

burger door mensen met psychiatrische problematiek zelf als experts aan het woord te laten en 

een actieve rol te geven in de lessen.  

 

Werkwijze 

De methode bestaat uit zes lessen met werkvormen. Een les duurt ongeveer 100 minuten. 

Deze tijd is nodig om de werkvormen volledig te kunnen uitvoeren en afronden. In de lessen 

wordt gebruik gemaakt van ervaringsverhalen/casussen van vijf mensen met een psychiatrisch 

probleem. De groep wordt opgedeeld in vijf subgroepen en iedere groep krijgt één van de vijf 

casussen toegewezen. Gedurende het hele programma zijn subgroep en casus onlosmakelijk 

met elkaar verbonden.  

 

Lessen 

De zes lessen hebben elk een eigen werkvorm: (1) kennismaking, (2) over de streep, (3) 

complimenten, (4) rollenspel, (5) face to face en (6) creatieve presentatie. De vijf casussen die 

gebruikt worden voor deze lesmethode zijn vanuit persoonlijke ervaringen geschreven.  
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� Jesse is de zoon van een aan alcoholverslaafde vader.  

� Mayke is gepest met als gevolg angststoornis en braakfobie. 

� Ilse is gepest met als gevolg een depressie. 

� Marleen is een vrouw met een manisch-depressieve stoornis. 

� Esther heeft een borderline-persoonlijkheidsstoornis en een posttraumatische stressstoornis.  

 

Les 1.  Kennismaking 

In de eerste les gaan de deelnemers in gesprek met elkaar over zichzelf en over hun beeld van 

mensen met een psychiatrisch probleem. Het onderwerp ligt niet vast, deelnemers bepalen zelf 

waar zij aan denken als het over ‘raar’ of ‘vreemd’ gaat. De les heeft tot doel dat de deelnemers 

inzien dat iedereen eigenlijk wel een beetje raar of anders is.  

Werkvorm: Kringgesprek ‘Wie is er nou raar?’ 

Dvd fragment 1, In het eerste fragment, ‘Ik ben…’, stellen de hoofdpersonen zich voor.  

 

Les 2.  Over de streep 

Deelnemers krijgen meer inzicht in de eigen situatie en de situatie van de hoofdpersonen van 

de casussen. Vragen die aan bod komen zijn: Hoe voelt het om bij een minderheid te horen? 

Hoe voelt het om ‘anders’ te zijn? De deelnemers doen gezamenlijk de ‘Over de streep’  

activiteit, waarbij ze door al dan niet over een streep in de ruimte te stappen aan elkaar duidelijk  

maken wat zij zelf of in hun eigen omgeving hebben meegemaakt. 

Werkvorm: Activiteit ‘Over de streep’. 

Dvd fragment 2, In het tweede fragment, ‘Mijn kwetsbaarheid…’, vertellen de hoofdpersonen 

over hun kwetsbare kanten.  

 

Les 3.  Complimentenspel 

Waardering is van belang bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. De manier waarop je 

over jezelf denkt, beïnvloedt je gedrag. Bij mensen met psychiatrische problemen heeft een 

negatief zelfbeeld vaak bijgedragen aan de problemen die zij nu ondervinden. In deze les 

ervaren deelnemers aan de hand van het Complimentenspel hoe het is om positief benaderd te 

worden.  

Werkvorm: Complimentenspel.  

Dvd fragment 3, In het derde fragment, ‘Mijn omgeving…’, vertellen de hoofdpersonen over de 

rol van de sociale en fysieke omgeving in hun leven.  

 

Les 4.  Rollenspel 

Via een rollenspel krijgen de deelnemers in deze les inzicht in het aannemen van een adequate 

houding ten opzichte van mensen die ‘anders’ zijn. Zij ervaren hun eigen houding en eventuele 

vooroordelen.  

Werkvorm: Rollenspel. 

Dvd fragment 4, ‘Mijn boodschap aan jou…’. In dit fragment geven de vijf personen iets mee 

over wat zij geleerd hebben van hun situatie. Zij gaan in op hoe zij hun toekomst tegemoet gaan 

en geven de kijker ‘iets’ mee ter overweging, om over na te denken. 
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Les 5.  Face to face 

Voor de vijfde les is een ervaringsdeskundige uitgenodigd om zijn/haar verhaal te vertellen. 

Door deze ervaring ontwikkelen deelnemers een positieve kijk en houding ten aanzien van 

mensen die te maken hebben met psychiatrische problemen in hun leven. In contact komen 

met deze mensen kan ervoor zorgen dat jongeren meer begrip krijgen voor hun 

eigenaardigheden. In de handleiding staat een lijst van ervaringsdeskundigen die meewerken 

aan het lesprogramma.  

 

Les 6.  Creatieve presentatie 

De laatste les staat geheel in het teken van een creatieve eindpresentatie waarin ieder 

subgroepje laat zien wat zij de afgelopen periode hebben geleerd en welke boodschap 

(oneliner) ze willen meegeven aan de groepsgenoten.  

 

Participatie 

De voorkeur gaat uit naar het betrekken van de jongeren bij de voorbereiding van de lessen. 

Uitgaande van maximale participatie van jongeren, ofwel actieve deelname aan de 

voorbereiding van en tijdens de lessen, bijvoorbeeld: de instructieboekjes laten uitdelen, de 

subgroepen samenstellen, de afronding (presentaties) van bijvoorbeeld les 6 voorbereiden. Het 

aanspreken op de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid – actief leren (zie 2.2) – maakt dat 

de deelnemers gemotiveerd raken, zich inspannen en dat zaken succesvol worden. Zo kan een 

deelnemer of de groep meehelpen met het inrichten van de ruimte of meedenken over de 

manier van werken. Als een jongere bij aanvang meehelpt, groeit het enthousiasme. 

 

Evaluatie 

In de handleiding wordt aangeraden om aan het einde van iedere les de deelnemers te laten 

invullen wat hun bevindingen van die les waren met behulp van de drie B’s (Van Biene, 2005): 

� Bekend: Wat deed ik al?  

� Besluiten: Wat doe ik niet meer?  

� Bereiken: Wat ga ik anders doen? 

 

Geadviseerd wordt dit  daarna gezamenlijk te evalueren en ervaringen te delen. 

 

 

1.6 Materiaal  
 

Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een 

psychiatrisch probleem, geschreven door dr. Martha van Biene, Marloes Bussink, Nikky van 

den Eertwegh en Nicky Keijzer, uitgegeven in 2011 door Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 

Wmo-werkplaats Nijmegen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport. 

 

De handleiding voor docenten, trainers of coaches bevat de theoretische achtergrond van de 

methode en de instructie voor het gebruik van het lesmateriaal. 
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Voor de deelnemers zijn er vijf instructieboeken met oefeningen en casuïstiek. De deelnemers 

worden in vijf groepen verdeeld en iedere groep krijgt één van de volgende instructieboeken. 

� Instructieboek 1: het verhaal van Jesse 

� Instructieboek 2: het verhaal van Marleen 

� Instructieboek 3: het verhaal van Ilse 

� Instructieboek 4: het verhaal van Mayke 

� Instructieboek 5: het verhaal van Esther. 

 

Daarnaast is er beeldmateriaal ontwikkeld ter ondersteuning van het lespakket. Onderdeel van 

elke les is een filmfragment van de dvd. Op deze dvd vertellen de vijf personen telkens een deel 

van hun levensverhaal. Deze delen zijn gerelateerd aan het thema van de les.  

 

Tot slot ontvangen alle gebruikers na afloop van de lessenreeks een digitale evaluatie.  

 

De materialen zijn verkrijgbaar bij de ontwikkelaar via Helmie Kayser (Helmie.Kayser@han.nl), 

het filmmateriaal is te bekijken via www.wmo.werkplaatsnijmegen.nl en 

http://blog.han.nl/wmowerkplaatsnijmegen/downloads/ 

 

 

1.7 Uitvoerende organisaties  
 

De methode kan worden toegepast door organisaties die met jongeren werken. In de eerste 

instantie is de methode bedoeld om te worden toegepast door scholen, maar ze is ook 

bruikbaar voor zorg- en welzijnsinstellingen en zelforganisaties van mensen (jongeren) met 

psychiatrische problematiek om voorlichting te geven aan jongeren. 

 

De methode is inmiddels al aan meer dan 25 instellingen verstrekt en wordt op dit moment 

toegepast door onderwijsinstellingen, op zowel op vmbo-, mbo- als hbo-niveau. Bijvoorbeeld het 

Nuborgh College te Elburg en het Citadelcollege te Lent. Daarnaast wordt de methode gebruikt 

door zorg- en welzijnsorganisaties verspreid over het land, zoals GGZ Zwolle, GGZ Heerlen, 

GGZ Veluwe Indigo, GGZ Centraal Meerzicht en Interakt Contour. Welzijnsinstellingen 

gebruiken de methode bijvoorbeeld in cliëntenraden bij langdurige zorg om gesprekken te 

voeren met de betrokkenen. 

 

 

 

1.8 Benodigde competenties van de uitvoerder 
 

De uitvoerder kan een docent, trainer of coach zijn. Hierna gebruiken we de term docent. Het is 

vanzelfsprekend van belang dat de docent zich inhoudelijk verdiept in de materie, op basis van 
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het lesmateriaal, de verhalen van de ervaringsdeskundigen en verdiepende bronnen uit de 

literatuurlijst.  

 
Vaardigheden groepsproces 

Een goede band tussen deelnemers en docent vergroot het effect van de lessen. Er kunnen 

associaties en ervaringen naar boven komen bij een deelnemer en dan is (ter plaatse) 

emotionele ondersteuning gewenst. Het creëren van vertrouwen door de trainer is een vereiste, 

net als het waarborgen van (emotionele) veiligheid in de groep  

 

Vaardigheden dialogisch werken en inleven 

De docent is gespreksleider en heeft een neutrale positie. De deelnemers aan een dialoog zijn 

partners, geen tegenstanders of medestanders. Tijdens het voeren van de dialoog is er geen 

sprake van hiërarchische verschillen tussen de deelnemers, ongeacht of dat daarbuiten wel zo 

is. De docent staat dus gelijk aan deelnemers en deelnemers onderling staan gelijk aan elkaar. 

 

De docent heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het aannemen van een uitnodigende 

houding en het stellen van open vragen (Van Biene, 2005). Het streven is niet de ander te 

willen veranderen, maar wel om van elkaar te weten welke effecten het gedrag oproept, zodat 

de ander kan kiezen om daar rekening mee te houden. 

 

Verschillen in visie dienen te worden gerespecteerd, herkend en erkend door de docent en in 

diens navolging door de deelnemers. De docent zorgt er voor dat de deelnemers elkaar niet 

proberen te overtuigen, maar stimuleert de deelnemers om samen te zoeken naar zinvolle 

interpretaties.  

  

Signaleren en actie ondernemen 

Het is de taak van de docent om de deelnemers te stimuleren actief deel te nemen aan alle 

onderdelen. Wanneer iemand ervoor kiest wat terughoudend te zijn tijdens de dialogen, dan 

respecteren de docent en de groep dit. Wanneer iemand echter helemaal geen inbreng heeft, 

vraagt dit om een gesprek.  

 

Het is belangrijk dat de deelnemers waardering ervaren voor hun inzet. De docent moedigt de 

groep (zonder overdrijving) aan en complimenteert gepast De docent signaleert bijzonderheden 

en afwijkende individuele reacties en kan waar nodig een persoonlijk gesprek aangaan. De 

docent is echter geen hulpverlener en verwijst waar nodig door naar een andere deskundige.  

 

 

 

1.9 Overige randvoorwaarden 

 

Kwaliteitsbewaking 

In de handleiding wordt aangeraden om aan het einde van iedere les alle deelnemers te laten 

invullen wat hun bevindingen van die les waren met behulp van de drie B’s: Bekend: Wat deed 

ik al? Besluiten: Wat doe ik niet meer? Bereiken: Wat ga ik anders doen?) (Van Biene, 2005). 
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Geadviseerd wordt dit daarna gezamenlijk te evalueren en ervaringen te delen. 

 

Kosten van de interventie 

Het materiaal is kosteloos te downloaden of kosteloos te bestellen bij de ontwikkelaar (zolang 

de voorraad strekt). 

 

Voor downloaden van het materiaal en de dvd-fragmenten: 

http://blog.han.nl/wmowerkplaatsnijmegen/ 

 

Verder moet rekening worden gehouden met de kostenposten: 

� coördinatie-uren 

� vergoeding van de ervaringsdeskundige (reiskosten) 

� kosten voor de lessen: audiovisuele hulpmiddelen, locatie, et cetera. 

 

 

1.10 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  
 

Nadere studie moet uitwijzen of er soortgelijke methoden zijn en in welke mate deze 

methode(n) vergelijkbaar zijn. 

 

 

1.11 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief 

HAN University of Applied Sciences 

Bisschop Hamerhuis  

Verlengde Groenestraat 75 

6525 EJ Nijmegen 

http://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/han-sociaal/lectoraat/lokale-dienstverlening/ 

 

Contactpersoon 

Helmie Kayser 

024 353 03 69 

helmie.kayser@han.nl  
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 
 

De methode Wie is er nou raar? is in de Wmo-werkplaats Nijmegen (HAN/Lectoraat Lokale 

Dienstverlening vanuit Klantperspectief) ontwikkeld naar aanleiding van een vraag uit de 

praktijk. Wmo-werkplaatsen zijn samenwerkingsprojecten tussen het ministerie van VWS en 

lectoraten van een aantal Nederlandse hbo-instellingen. Ze zijn gericht op beroepsinnovatie in 

de sociale sector in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat doen ze 

via praktijkgericht onderzoek en bijdragen in diverse vormen aan onderwijs en 

deskundigheidsbevordering.  

De gemeente Elburg was van mening dat mensen met psychiatrische problematiek 

onvoldoende gebruik maken van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Door middel van een 

onderzoek wilde de gemeente meer inzicht krijgen in de competenties, wensen en behoeften 

van mensen met psychiatrische problematiek in hun gemeente. In antwoord hierop zijn twee 

onderzoeken uitgevoerd. In het eerste onderzoek zijn burgers uit Elburg met psychiatrische 

problematiek geïnterviewd om beter zicht te krijgen op hun competenties, behoeften en wensen 

(Schimmel & Van Biene, 2012). Het onderzoek wees uit dat de burger met psychiatrische 

problematiek betere aansluiting wil vinden bij de ‘normale burger’. Zij ervaren een kloof tussen 

hen als ‘doelgroep’ en de ‘normale burger’.  

 

Voortbordurend op de eerste resultaten van dit onderzoek is een tweede onderzoek gedaan 

naar kennis, inzicht en attitude van jongeren jegens mensen met een psychiatrische 

achtergrond (Bussink, Van den Eertwegh & Keijzer, 2011). Dit onderzoek is uitgevoerd in 

samenwerking met het Nuborgh-college locatie Oostenlicht in Elburg, een vmbo-school. 

Tweehonderd leerlingen tussen 14 en 16 jaar oud zijn geënquêteerd met behulp van een 

vragenlijst waarin hun kennis, ervaring met en attitude jegens mensen met een psychiatrische 

problematiek aan bod kwamen. Uit dit onderzoek bleek dat de kloof tussen jongeren en mensen 

met psychiatrische problemen groot was (Bussink, Van den Eertwegh & Keijzer, 2011). De 

conclusies uit deze twee onderzoeken zijn uiteindelijk omgezet in de hier beschreven methode. 

 

Doorontwikkeling 

Alle deelnemers ontvangen na afloop van het doorlopen van de lessen een uitnodiging voor een 

online evaluatie over de ervaringen met het lespakket. Deze evaluaties zullen in de toekomst 

gebruikt worden voor verdere ontwikkeling van de methode en voor eventuele 

vervolgactiviteiten. 
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2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 
 

Probleemanalyse, doel en doelgroep 

Voor de onderbouwing van de probleemanalyse, doel en doelgroep hebben de ontwikkelaars 

onderzoek gedaan zoals omschreven bij 2.1 (Bussink, Van den Eertwegh & Keijzer 2011, 

Schimmel, Van Biene 2012).Uit het eerste onderzoek bleek dat mensen met psychiatrische 

problematiek behoefte hebben aan contact met ‘normale’ mensen (Schimmel, Van Biene 2012). 

Uit het tweede onderzoek (Bussink, Van den Eertwegh & Keijzer 2011) bleek dat vooral 

jongeren een drempel ervaren in het aangaan van contact met mensen met psychiatrische 

problemen. Jongeren geven aan dat zij weinig weten over deze mensen. Een bevinding is dat 

de sociale invloed van de peergroup en te weinig kennis over het thema in de hand werken dat 

mensen met psychiatrische problemen worden ervaren als ‘raar’ of ‘anders dan anderen’. De 

onderzoeksresultaten zijn bijeengebracht en hebben geleid tot de volgende bevinding:  

‘Er bestaat een kloof tussen jongeren en mensen met psychiatrische problematiek’. Deze kloof 

wordt veroorzaakt door een stigma rondom psychiatrische ziekten en dit belemmert het contact 

tussen mensen. Wij verwachten dat dit patroon ook in meerdere of mindere mate geldt voor 

jongeren op andere vmbo-scholen in Nederland.  

 

Attitude-verandering door contact 

Uit onderzoek is gebleken dat pure kennisoverdracht niet leidt tot het veranderen van attitude 

(Dewey & Betley, 1949). Kennisoverdracht is belangrijk, maar de houding van mensen 

verandert pas als er daadwerkelijk contact is, in deze methode met mensen met een 

psychiatrisch probleem. Vandaar dat de ontwikkelaars ervoor gekozen hebben om 

daadwerkelijk contact tussen jongeren en de mensen met psychiatrische problemen te creëren 

en is er gekozen voor interactieve werkvormen, in dialoog gaan en het doorlopen van een 

collectief leerproces.  

 

Tijdens de lessen worden jongeren zich bewust van de kloof tussen de ‘normale’ burger en de 

burger met een ‘psychiatrische achtergrond’. Getracht wordt deze kloof te verkleinen door te 

werken aan nieuwe attitudes, inzichtvergroting en kennisoverdracht van, door en met jongeren.  

Het belangrijkste doel van deze aanpak is de houding van jongeren ten aanzien van mensen 

die zich ‘anders’, ‘raar’, of ‘gek’ gedragen in hun ogen, positief te veranderen. De methode gaat 

uit van deze termen, omdat in onze maatschappij niet alleen mensen met een psychiatrische 

beperking in een hokje geduwd worden, maar ook vaak mensen die zich niet helemaal volgens 

de norm gedragen. Het is belangrijk dat de deelnemers beginnen met ieders eigenaardigheid te 

accepteren en dat ze zich er bewust van worden waarom ze zich op een bepaalde manier 

verhouden tot de ander. 

 

Actief leren en construeren 

In de onderwijskunde worden vier niveaus van leren onderscheiden: onthouden, begrijpen, 

integreren en toepassen. Hierin worden ‘onthouden’ en ‘begrijpen’ veelal omschreven als ‘leren 

1’ en integreren en toepassen als ‘leren 2’ (Argyris, 1992). Dat onderscheid wordt gemaakt om 

duidelijk te maken dat in veel leerboeken veel aandacht uitgaat naar ‘onthouden en begrijpen’ 

en er relatief weinig aandacht aan ‘integreren en toepassen’ wordt besteed. Als integreren en 

toepassen te weinig aandacht krijgen, wordt er slechts oppervlakkige kennis ontwikkeld die in  
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de regel niet langdurig zal blijven hangen. De verschillende werkvormen in de handleiding van 

‘Wie is er nou raar?’ zijn er vooral op gericht om een brug te slaan tussen onthouden en 

begrijpen en integreren en toepassen. De sterke nadruk op toepassen en integreren in het 

leerconcept van deze methode wordt ook wel ‘actief leren’ genoemd. Sleutelbegrippen bij actief 

leren zijn zelfstandig leren, toestaan van tijd en ruimte, aanvullen in plaats van invullen, direct in 

de actie ervaring opdoen, begrijpen, integreren, toepassen en onthouden (Ebbens & Ettekoven, 

2000; Van Biene, 2005).  

 

Leertheoretisch wordt dit ook wel het constructieleerconcept genoemd (Boekaerts & Simons, 

1995; Gergen, 1994,1999). Centraal staat: leren is reflecteren, interacteren en construeren. 

Praktisch betekent dit dat de deelnemers - aan de hand van de oefeningen en de dvd – nieuwe 

kennis en ervaringen samenstellen. Dit vraagt om het actief deconstrueren van de eigen 

denkkaders en vervolgens constructueren van nieuwe ervaringen en denkkaders. In de 

methode worden eerst de verschillende manieren van denken naar boven gehaald bij de 

deelnemers (deconstructie). De lessen stimuleren de deelnemers om in gesprek te gaan over 

de verschillen die ze samen opbrengen. Op basis hiervan is het de bedoeling dat de 

deelnemers de verschillende inzichten verbinden (constructie). Kortom: kennis maak je 

uiteindelijk zelf uit het mengsel van de dingen die je al weet én nieuwe informatie. 

 

Narratief werken 

Narratief werken veronderstelt een betekenisgerichte manier van leren (Van Biene et al., 2008; 

Van Biene & Basten, 2009). De belevingswereld, de logica en het waardesysteem van de 

verteller (de narrator) staan centraal. De deelnemers worden uitgenodigd hun verhaal te 

vertellen. In de verhalen kan gezocht worden naar manieren van denken en doen en deze 

kunnen gezamenlijk worden besproken (dialoog). Door het ontwikkelen van een ‘zelf-verhaal’ 

(vertelling over jezelf, self-narrative) worden samen met de deelnemers coherente verbanden 

gecreëerd tussen de voorvallen in hun levens. Hun huidige identiteit is geen plotseling en 

mysterieus gegeven, maar het logische resultaat van een levensverhaal. 

 

Dialogisch werken 

Tijdens de lessenreeks maken de deelnemers kennis met het dialogisch werken. Het gaat om 

open vragen stellen en doorvragen. Dialogisch werken is je opstellen als persoon, het 

benaderen van de ander als persoon en het starten en in gang houden van een dialoog (Dixon, 

2000, 2002; Van Biene 2005). De omgang met elkaar dient vrij te zijn van overmacht van de 

één over de ander. Het moet een betekenisvolle en ontdekkende omgang tussen personen zijn. 

Deze manier van werken is erop gericht te voorkomen dat de deelnemers in discussies terecht 

komen. Het gaat er in de les niet om wie er gelijk heeft, maar hoe vanuit meerdere 

perspectieven en alternatieven naar de situaties van de personages gekeken kan worden. De 

dialoog kan ertoe bijdragen dat oude rollen worden losgelaten. De deelnemers worden 

gestimuleerd om de oude denkwijzen en rollen en oude oplossingen om te vormen tot nieuwe 

inzichten, nieuwe denkwijzen en vooral nieuwe rollen met betrekking tot het thema mensen met 

een psychiatrisch probleem. Om dit op een positieve en effectieve manier te kunnen 

bewerkstelligen, is het belangrijk om de uitgangspunten van het dialogisch werken in de lessen 

voorop te stellen.  
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3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

De beschrijving van de praktijkervaringen van de deelnemers is gebaseerd op de volgende 

publicatie. 

 

Interne evaluatie van workshop Wie is er nou raar?, geschreven door Meike Heessels, 

Lectoraat Lokale Dienstverlening Vanuit Klantperspectief in 2012, ongepubliceerd.  

 

Op 26 april 2012 werd een workshop (van anderhalf uur) gegeven door de makers van de 

methode: Marloes Bussink, Nicky van den Eertwegh en Nikkie Keijzer. Tijdens deze workshop 

hebben de ontwikkelaars delen van de zes lessen uit de leermodule uitgeprobeerd, waaronder 

de werkvorm ‘Over de streep’. Er waren in totaal 11 deelnemers, allen hebben na afloop van de 

workshop een vragenlijst ingevuld om de ervaringen op gebruikersniveau te evalueren.  

 

Voor de evaluatie is gebruik gemaakt van intervalgeschaalde en open vragen. Deze vragenlijst 

is ontwikkeld op basis van het werk van Martha van Biene (2005), ontwikkelaar van de reflector, 

een evaluatie-instrument op gebruikersniveau. Door middel van de aangepaste reflector hebben 

de deelnemers aan de workshop hun eigen ervaringen gewaardeerd betreffende beeldvorming 

rondom mensen met psychiatrische problematiek. 

 

De deelnemers waren tussen de 19 en 40 jaar oud en hadden een gemiddelde leeftijd van 24,2 

jaar. Kanttekening hierbij is dat twee ‘uitschieters’ van 29 en 40 dit gemiddelde beïnvloedden. 

De overige negen deelnemers waren allemaal tussen de 19 en 25. Het ging om studenten CMV 

(7), (deeltijd) studenten MWD (2), een maatschappelijk werker en een onderzoeker van de 

HAN. Kritische kanttekening bij de onderzoeksopzet is dat de deelnemers tijdens deze 

workshop studenten waren en geen middelbare scholieren. Daarnaast hebben de ontwikkelaars 

nog geen volledig lesprogramma geëvalueerd.  

 

De deelnemers hebben gereageerd op vijf stellingen en op twee open vragen. Bij de stellingen 

is gebruik gemaakt van een schaalverdeling: zeker niet, neutraal, zeker wel.  

 

Stellingen:  

1. De ervaring van het ‘Over de streep’ spel draagt bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling. 

2. Ik sta na deze workshop meer open voor contacten met mensen met psychiatrische 

problemen. 

3. Vóór deze workshop had ik vooroordelen over mensen met psychiatrische problematiek. 

4. Ik zie het aangaan van een dialoog naar aanleiding van de verhalen van mensen met 

psychiatrische problematiek als een manier om je eigen denkbeelden en gewoonten te 

veranderen. 

5. Mijn beeld over mensen met psychiatrische problemen is veranderd door de oefeningen en 

gesprekken in deze workshop. 
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Open vragen: 

� Wat heeft de workshop bij jou teweeg gebracht? 

� Hoe kun je dit in de praktijk brengen? 

 

 

3.1 Praktijkervaringen van de uitvoerder 
 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de praktijkervaringen van de professional met 

de methode. Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde 

literatuursearch (zie 6.1). 

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  

 

Op basis van de stellingen en open vragen hebben de ontwikkelaars de volgende punten 

kunnen constateren. 

 

Persoonlijke ontwikkeling en openstaan voor contact 

Negen van de elf deelnemers geven aan dat het ‘over de streep’ spel ‘wel’ tot ‘zeker wel’ aan 

hun persoonlijke ontwikkeling heeft bijgedragen. Wat betreft het openstaan voor contacten met 

mensen met psychiatrische problemen reageren de meeste mensen (negen van de elf 

deelnemers) met neutraal tot wel van invloed.  

 

Dialoog 

Wat betreft de werkzaamheid van de dialoog over psychiatrische problematiek als een manier 

om je eigen denkbeelden en gewoonten te veranderen, reageert een meerderheid van zeven 

deelnemers tussen ‘wel’ en ‘zeker wel’.  

 

Aangezien de dialoog en het ‘over de streep’ spel centraal staan in de leermodule, lijken dit 

positieve aanwijzingen voor de werkzaamheid van de methode.  

 

De reacties op de andere stellingen (2, 3 en 5) zijn minder eenduidig. Dit zou er op kunnen 

wijzen dat voor het meten van verandering in de beeldvorming er meer nodig is dan een 

workshop van anderhalf uur. Daarvoor is een uitgebreide evaluatie nodig van het gehele 

lespakket. 

 

Meer openheid 

In reactie op de open vragen hebben de ontwikkelaars een aantal patronen kunnen ontdekken. 

Ten eerste geven de deelnemers aan zich na afloop van de workshop meer te realiseren dat 

iedereen te maken kan krijgen met psychiatrische problemen. Eén van de deelnemers schreef 
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in de evaluatie: “Meer realisatie van dat psychische problemen zeker niet ver weg zijn. Iedereen 

kent het…” Ten tweede geven de meeste deelnemers aan dat ze zich na de workshop 

gemotiveerd voelen om de dialoog aan te gaan over psychiatrische problemen en dit 

bespreekbaar te maken. Eén van de deelnemers schreef: “Ik heb uit de filmpjes en gesprekken 

gehaald dat veel problemen (zoals depressie) bij iedereen in de (directe) omgeving wel ergens 

terug komt. Dat schept een soort band en zou het gesprek makkelijker kunnen maken hierover.” 

Ten derde erkennen de deelnemers het belang van openheid over psychiatrische problematiek. 

Tot slot geven ze aan zich bewuster te zijn geworden: “Ik ben me bewuster geworden van m’n 

eigen vooroordelen. En misschien oordeel ik nu wat minder snel, of uit ik dat oordeel minder 

snel.”  

 

De waarde van het bespreekbaar maken van de problematiek van mensen met psychiatrische 

stoornissen en/of problemen, het belang van openheid, een niet-oordelende houding en het 

belang van het perspectief van de ander zoals die centraal staan in de leermethode, komen 

terug in de reacties van de deelnemers. 

 

 

 

3.3 Praktijkvoorbeeld 

 

In gevonden publicaties over de methode staan geen casestudies beschreven die illustreren 

hoe de methode in een specifiek geval is toegepast in de praktijk. 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Dergelijk 

onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). 

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, 

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearches (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 
 

� Jongeren laten ervaren wat het betekent om een psychiatrisch probleem te hebben (1, 2, 3). 

� Jongeren krijgen een kijkje in het leven van mensen met psychiatrische problemen via 

ervaringsverhalen ondersteund door audiovisueel materiaal en contact met een 

ervaringsdeskundige (1, 2).  

� Dialoog: het aangaan van de dialoog over eigen opvattingen, deze tijdelijk opschorten en 

vooroordelen ter discussie stellen (1, 2, 3).  

� Actief leren: een actieve deelname van jongeren via actieve werkvormen en actieve 

betrokkenheid bij de organisatie van de lessen (1, 2). 

� Door de face to face ontmoeting met ervaringsdeskundigen moeten de deelnemers zich niet 

alleen in dialoog met elkaar, maar nu ook met die ander verhouden (1, 3). 

� Door invullen van de drie B’s (bekend, besluiten, bereiken) evalueert de docent samen met 

de deelnemers op handelingsaspecten (1). 

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 
 

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken bekend die directe of indirecte aanwijzingen 

leveren voor de effectiviteit van de methode. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

Zoektermen literatuursearch ontwikkelaar 

� Leren van professionals 

� Competentie-ontwikkeling 

� Constructivistische leertheorie 

� Actiegericht leren 

� Psychiatrie 

� Psychosociale ziekteleer 

� Beeldvorming psychiatrie/psychiatrische problematiek 

� Vraagpatronenonderzoek  

 

Zoekvraag en zoektermen literatuursearch MOVSIE 

Wat is bekend over de praktijkervaringen met en de effectiviteit van de methode Wie is er nou 

raar? voor jongeren ten behoeve van positief veranderen van hun houding ten aanzien van 

mensen met psychische problemen.  

 

� Beschikbaar materiaal is opgevraagde bij de ontwikkelaars.  

� Er is gezocht in meerdere databanken: 

• MOVISIE 

• PiCarta 

• NARCIS 

• HBO Kennisbank 

• WorldCat 

• Google Scholar 

� Internet research 

� De referenties van het reeds gevonden materiaal zijn gecheckt.  

 

Selecteren van literatuur 

Selecteren van literatuur ontwikkelaar 

De literatuur is uiteindelijk geselecteerd op het criterium dat deze moest gaan over onderzoek 

naar het probleem beeldvorming rondom mensen met psychiatrische problematiek; en over de 

door ons gebezigde aanpak van constructivistische leertheorie, actiegericht leren, dialogisch 

werken en vraagpatronenonderzoek. 

 

Selecteren van literatuur MOVISIE 

Uit de literatuursearch is geen relevante literatuur naar voren gekomen.  
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) wordt het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

� Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

� Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’.  

 

Het gaat hier om: 

• resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering of de 

Amerikaanse ABCD-methode als voorloper van de Nederlandse ABCD-methode)  

• resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die alle gebaseerd zijn 

op Supported employment of de methode Samenwerking tegen agressie, een op Turkse en 

Marokkaanse plegers van huiselijk geweld gerichte versie van de methode Niet meer door het 

lint).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzingen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden die een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  
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Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 

samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial ofwel RCT-

onderzoek) en diverse vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de 

uitspraken over de effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo 

zwaar mogelijk effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de 

kenmerken en het ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Monitoring wordt alleen meegenomen als ‘effectonderzoek’ wanneer het een cijfermatige indicatie 

geeft van de behaalde resultaten met betrekking tot de doelen van de methoden. Bijvoorbeeld: bij 

buurtbemiddeling gaat het bij het monitoren om het aantal geslaagde bemiddelingen afgezet tegen het 

totaal aantal bemiddelingen dat heeft plaatsgevonden. Het gaat hier niet om tevredenheidonderzoek, 

dit hoort bij deel 3. 

 

Gemeten effecten 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten.  

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele groep en de controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in 

kleine groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar 

als zeer significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn.  

 

De laatste jaren wordt er vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten 

effectgrootte d (‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft 

hoe groot het waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen de experimentele 

(interventie-) en controlegroep. In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten 

gebruikt. In deze methodebeschrijving worden de effectmaten overgenomen uit de oorspronkelijke 

onderzoeksrapporten. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken naar praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 

Titel rapport Interne evaluatie van workshop ‘Wie is er nou raar?’ 

 

Auteur Meike Heessels 

Jaar 2012 

Onderzoeks- 

vraag 

Doel: uitproberen leermodule en evalueren ervaringen op 

gebruikersniveau.  

 

In het onderzoek betrokken 

doelgroep 

Studenten, gemiddelde leeftijd 24,2. 

Aantal geïncludeerde subjecten 

(n) 

11 

 

 


