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1 Proloog en opening 
 

Doel: je creëert een warm welkom en een sfeer van vertrouwen 

Aanpak: empathie, respect, oprechte interesse, actief luisteren 

Voorbeeldzinnen 

▪ “Hallo, welkom.” 

▪ “Vertel maar, wat houdt er jou bezig.” 

▪ “Oh, dit moet erg moeilijk zijn voor jou.” 

▪ “Heel moedig van jou dat je onze organisatie contacteert.” 
 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

2 Verkenning 

 

Doel: Goed zicht krijgen op de vraag/het probleem/het verhaal en de competenties van de oproeper 

Aanpak: Stel gedetailleerde vragen over de vraag/het probleem/het verhaal. Maak het concreet. 

Voorbeeldzinnen: 

▪ “Kan je me er wat meer over vertellen?” 

▪ “Vind je het oké dat ik je wat meer vragen stel over je leven en je huidige situatie?” 

▪ “Wat precies maakte dat je ons net vandaag contacteerde?” 
 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

3 Afbakening 
 

Doel: Zowel beantwoorder als oproeper zijn zich bewust waartoe dit gesprek moet leiden. 

Aanpak: verduidelijking  

Voorbeeldzinnen:  

▪ “Wat zou je vooral anders willen zien?” 

▪ “Wat wil je voornamelijk bespreken in dit gesprek?” 

▪ “Je vertelde nu … en …, waar wil je het nu vooral over hebben?” 
 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

 

CH@TLAS - gespreksverloop 



  

www.elearning-onlinehulp.be/chatlas 

OCMW 

 

 

 

 

4 Beweging 
 

Doel: Je ervan verzekeren dat de oproeper voordeel haalt uit het gesprek. 

Aanpak: De competenties van de oproeper zo ruim mogelijk inzetten in het samen zoeken van een 

‘oplossing’ (= een stapje verder kunnen). 

Voorbeeldzinnen: 

▪ “Kan je iets bedenken wat je zou kunnen doen aan de situatie?” 

▪ “Wat zou nu de eerstvolgende stap kunnen zijn na ons gesprek?” 

▪ “Zullen we proberen om in kleine stapjes tot een antwoord te komen samen?” 
 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

5 Afronding en epiloog 

 

Doel: De oproeper verlaat het chatgesprek met zo weinig mogelijk resterende vragen. 

Aanpak: Samenvatten van het gesprek. 

Voorbeeldzinnen: 

▪ “We bespraken wat er moeilijk is voor je en wat je er zou kunnen aan doen. Kan je hiermee 

verder?” 

▪ “Is er nog een laatste iets wat je graag met me wenst te bespreken?” 

▪ “Wanneer we de chat beëindigd hebben, wat ga je dan doen?” 
 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

Mijn aandachtspunten 
 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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