
Reacties van klanten in de 

voorbeschouwing 

Uitspraak klant Reactie hulpverlener 

Ontkennen 

Ontkennen van het 

probleem 

 “Je zegt dat er mogelijk 

deurwaarders op de stoep komen 

staan, maar volgens mij zal het 

zo’n vaart niet lopen.” 

“Je denkt dat jouw problemen 

nog niet zo ernstig zijn.” 

Rationaliseren 

Redenen en excuses 

bedenken waarom ze hun 

gedrag niet hoeven te 

veranderen 

 “Het is zeker zo dat ik schuld heb, 

maar iedereen heeft toch 

schulden. In mijn situatie met 

mijn gezin horen schulden erbij.” 

“Je vindt schulden hebben 

normaal en hebt alles nog 

goed in de hand.” Of: “Je 

ervaart zelf nog geen 

problemen, tegelijkertijd 

lopen je schulden op.” 

Intellectualiseren 

Vermijden dat ze er 

emotioneel bij betrokken 

raken en het bij het 

probleem en feiten 

houden 

 “Deurwaarders mogen helemaal 

niet zoveel meenemen als ze 

boedelbeslag leggen. Dat staat in 

de wet.” 

“Je bent goed geïnformeerd 
en weet precies hoe de vork in 
de steel zit.” Of: “Je vindt het 
helemaal niet erg als de 
deurwaarders steeds wat 
komen ophalen. Volgens jou 
loopt het allemaal wel los en 
je maakt je er helemaal geen 
zorgen over.” 

 

Probleem bij de ander 

laten 

In hun ogen geen 

probleem zien, anderen 

vinden dat zij een 

probleem hebben 

 “Ik snap niet waar u zich zo druk 

over maakt. Over een tijdje ben ik 

weer aan het werk en dan is het 

probleem zo weer opgelost.” 

“Je ziet totaal geen aanleiding 

voor mijn bezoek”. Of “Je 

vindt dat ik me onterecht 

zorgen maak.”  

Schuld buiten zichzelf 

plaatsen 

Anderen de schuld geven 

van het probleem 

 “Zeker ik heb schulden, maar dat 

komt door de Sociale Dienst. 

Zouden zij hun werk doen, dan 

had ik geen problemen.” 

“Je hebt niet het idee dat je op 
dit moment zelf iets aan je 
geldproblemen hoeft te 
doen.”  

 

 

Misschien krijg je bij deze reacties het idee dat je onvoldoende de noodzaak van jouw bezoek naar 

voren brengt. In de voorbeschouwingsfase is het belangrijk dat je de ander laat merken dat je naar 

hem luistert. Door een reflectie te geven, voelt de ander zich gehoord en ontstaat contact. Daarna 

kun je een opening zoeken om jouw zorgen bespreekbaar te maken.  


