Familiegesprekken

Werving door MyFutures

tussen volwassen

Meedoen aan een
onderzoek wordt gezien
als een grote investering
van tijd en moeite

“De timing is slecht, er is te veel aan de hand in
mijn leven nu.”

Deze poster is een verzameling van de
inzichten uit vijf familiegesprekken over
de toekomst tussen volwassen kinderen
en hun ouders. De familiegesprekken
werden gevoerd met verschillende
ondersteunende materialen. Naast
de inzichten bevat de poster ook tips
voor het ontwerpen van ondersteunde
materialen.

“Het is een te grote tijdsinvestering, ik heb het
te druk.”
“Het voelt oneerlijk om het maar met één helft
van de familie te doen.”

Een familiegesprek
voeren voelt niet
geheel vrijblijvend

Een ‘familiegesprek’ voeren wordt als
een ‘groot ding’ gezien, een serieus
onderwerp. Er wordt verwacht dat
er belangrijke en persoonlijke dingen
worden besproken, er gezamenlijke
keuzes worden gemaakt en dat het
gesprek impact kan hebben.
“Ik denk dat mijn ouders het vooral zien als een
gesprek over overlijden en nalatenschap. Ik wil
het ook nog wel hebben over ‘wat als je hulp
nodig hebt, wat willen jullie dan?”
“Ik zal beginnen met de meest serieuze: hoe we
het ouder worden van onze ouders zien. Nu ze
toch wat ouder worden wil ik wel weten hoe ze
dat dan zien en wat er nog kan.”
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Werving
familieleden

Barrieres &
motivatie

kinderen en hun ouders

Familierelaties zijn een
precair evenwicht en
dat kan door dit gesprek
misschien verstoord

Lydia The (Muzus)

Dit vormt een grote barriere om
mee te doen.
“De toekomst is moeilijk om te verbeelden. Je
weet niet wat er gaat gebeuren en natuurlijk kan
ik niet tegen mijn vader zeggen wat hij niet mag
doen, of wat het beste voor hem is. Hij is een
volwassen man en ik ben alleen maar zijn zoon.”
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Deelnemers die zijn afgehaakt
noemden als redenen:
• Dat zij bang waren om
relaties te schaden
• Dat zij bang waren om
verwachtingen over
zichzelf af te roepen
• Dat familieleden niet
mee wilden doen
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“Ik voel me uiteindelijk niet comfortabel om
dit met mijn familie te doen. Er worden aan
de hand van jullie vragen zaken uitgesproken
die mogelijk helemaal niet aan de orde gaan
zijn, die erg fictiefvan aard zijn en die van
vele variabelen afhankelijk zijn. De vragen zijn
daarmee voor een aantal van mijn familieleden
niet alleen heel moeilijk te beantwoorden
maar kunnen ook onnodig negatieve emoties
oproepen waar we nog lang last van kunnen
hebben. Ons gezin is daarom uiteindelijk niet
geschikt voor dit onderzoek.”

MyFutures is een onderzoeksproject
(2016-2018) met als centrale vraag:
Hoe kunnen we mensen helpen zich
voor te bereiden op hun mogelijke,
persoonlijke toekomsten?

De initiatiefnemer neemt

Er is een verschil tussen

ontstaat er behoefte aan

de organisatorische

hoe mannen en vrouwen

een gesprek

taken op zich

het gesprek voorbereiden

De initiatiefnemers noemen
sleutelmomenten als reden voor
behoefte aan een gesprek
• Zwanger zijn of net
kinderen hebben gekregen
• Gaan samenwonen
• Verhuizen
• Iemand in de omgeving
die plotseling ziek wordt
• Een overlijden in de
directe omgeving
• Ouders die (bijna) met
pensioen gaan
• Ouders die net een
testament hebben laten
opstellen
• Ouders die steeds meer
met hun gezondheid
bezig zijn
• Vakanties/momenten met
de volwassenen in de
familie

De initiatiefnemer bepaalt wie er
meedoet aan het familiegesprek.

Voor mannen is het invullen van de
voorbereidingsvragen een barriere.

“Ik ben zwanger van de eerste en mijn vriend
heeft net zijn bedrijf verkocht. Dus we staan
voor allerlei nieuwe fasen en beslissingen. Het
ene uiterste is hier blijven, het andere uiterste
is naar de andere kant van de wereld verhuizen.”
“Een tante van mij heeft na een hersenbloeding
nog net euthanasie kunnen plegen, inmiddels
zijn de regels hiervoor veranderd en had dat niet
meer mogelijk geweest. Dat zet je wel aan het
denken over de toekomst.”

Meedoen aan een
onderzoek is een

De initiatiefnemer vervult de taak.van
het werven van familieleden
De initiatiefnemer voelt zich
verantwoordelijk voor het bepalen
van de setting en de sfeer

Er is een bepaalde mate
van spanning voorafgaand
aan het gesprek

Voor vrouwen is het invullen van de
vragen gemakkelijker. Zij vullen vaak
meer in, gebruiken meer stickers en
meer tekeningen.
“De dames vonden de voorbereiding leuk en
plezierig.”

“Van tevoren was iedereen een beetje in
spanning. We hebben eerst samen gegeten en
iedereen vroeg zich af wat de bedoeling zo zou
zijn.”
“Ik ging maar een dag naar mijn ouders toe en
ik wilde niet dat het ongezellig was, dat ze van
slag zouden raken.”
“Er was spanning omdat je elkaar al weinig ziet,
anders pak je het er gewoon even bij, dat is
makkelijker.”

Familieleden worden onzeker als niet
precies duidelijk is wat de bedoeling
van het gesprek is
“Er hangt spanning omheen, omdat je niet weet
wat er wordt verwacht en het gesprek formeel
wordt geïnitieerd.”

familiegesprek te initiëren
Initiatiefnemers zijn de
volwassen kinderen in de
familie en vaak vrouwen

Het gesprek kan ook
gezamenlijk worden
voorbereid

papier heeft een positieve
invloed op de inhoud
van het gesprek

Fysiek op papier de antwoorden
hebben is nuttig omdat je er dan niet
omheen kan om jouw antwoorden te
delen, ook als ze anders zijn dan die
van de ander.
“Maar het is wel goed om het op papier bij
elkaar te hebben wanneer je fysiek bij
elkaar zit.”

Doordat iedereen input levert is
de kans groter dat ook moeilijke
onderwerpen toch wel ter
sprake komen.
Door de voorbereidingsvragen
in te vullen wordt het eigendom
(deelnemers willen graag de
kaarten terug).
“Ik heb foto’s gemaakt van kaartjes omdat ik
deze informatie wil houden.”

Wanneer het doel van het gesprek
niet duidelijk is weerhoudt dat
sommige deelnemers om de
voorbereidingsvragen in te vullen.
“De vragen zijn algemeen geformuleerd want;
Wat is zorg? En wat is familie? Is dat de hele
familie of alleen het gezin? We verloren tijd door
het eerst daarover te hebben.”

Het samen invullen van een pakket
voorbereidingskaarten kan al leiden
tot een inhoudelijk gesprek en een
goede voorbereiding.

Het gesprek gaat lekker

De initiatiefnemer

lopen en krijgt diepgang

neemt de rol van

als de familieleden

gespreksleider aan

“Tijdens het gesprek heb je een groot
verantwoordelijkheidsgevoel als
initiatiefnemer.”
“Ik werd meteen gebombardeerd tot voorzitter,
maar dat wilde ik helemaal niet!”
“Ik nam de rol als gespreksleider aan omdat ik
weet hoe moeder en vader benaderd
moeten worden.”

Kinderen hebben vaak
veel meer vragen voor hun
ouder(s) terwijl het voor
de ouder(s) vaak allang
duidelijk is

elkaar bevragen

Er zijn verschillende redenen om door
te vragen:

•
•
•
•
•

Nieuwsgierigheid naar
elkaars antwoorden.
Wanneer de antwoorden
verschillen.
Wanneer familieleden iets nieuws
over elkaar leren.

“Dochter: Je wilt begraven worden, waar wil je
begraven worden?
Moeder: Nee. Ik wil niet begraven worden.
Dochter: Gecremeerd. Wil je nog ergens
uitgestrooid worden? Niet die stinkende
Noordzee alsjeblieft.
Moeder: Weet ik even niet, als ik maar niet in
zo͛ n urn terecht kom.
Dochter: Nee, daar heb ik ook helemaal niet. En
je komt ook niet hier in huis te staan. Ik wil je
wel uitstrooien hoor.
Moeder: Ja, dat vind ik ook helemaal goed.
Dochter: De Friesche wateren?”

“Ongetwijfeld hebben mijn ouders van alles
vastgelegd en geregeld want mijn vader heeft
een eigen bedrijf. Maar wij weten bij god niet
waar en hoe dat allemaal in elkaar zit. En het is
toch wel handig als hij ons vertelt wat hij heeft
en waar hij dat allemaal heeft liggen. Want voor
hetzelfde geld krijgt hij een ongeluk en is hij
niet meer capabel om dat allemaal te zeggen.͟ ”

In het familiegesprek
worden er verwachtingen
en behoeften uitgesproken

“Moeder: Zien jullie dat zitten? Stel dat jij dit
huis zou kopen, zouden jullie dan openstaan om
dit samen... (een huis in de tuin te plaatsen en
moeder hier te laten wonen).”
Zoon: “Ja hoor.”
“Waar ik me zorgen over maak is: Stel er
gebeurt iets met een van jullie, dat ik dan niet
om de hoek woon en dat ik dan niet makkelijk,
veel kan helpen. Dan moet ik of hiernaartoe
komen, en dus vrij nemen of zoiets.”
“Nou, de hulp die wij nodig hebben, is eigenlijk
ook wat jij al gedaan hebt. Want daar zijn wij
natuurlijk niet zo goed in. Maar echt hulp om
ons naar het ziekenhuis te brengen, ik denk dat
wij hebben genoeg kennissen en vrienden en
familie hier, dat we dat niet zo als een probleem
zien.”
Moeder: “Ja. Kijk het is natuurlijk, en stel je
voor dat ik 84 ben ofzo en hulpbehoevend,
dan is het natuurlijk een ander verhaal. Dan
verwacht ik op een gegeven moment dat jullie
eigenlijk een soort van, dat als ik zelf niet zo
goed meer kan nadenken ofzo, dat jullie dan een
beetje gaan zitten mee te denken. En dat je.. Er
is maar een ding dat ik hoop en verwacht, is dat
als ik oud ben, dat jullie er wel voor zorgen dat
ik er wel een beetje fris uit blijf zien. Dat is zo
belangrijk.“
Dochter: “Maar dat mag wel voor een deel door
anderen toch?”
Moeder: “Ja.”

Maar er worden geen keuzes gemaakt
tijdens het gesprek.

“Wat ik opvallend vond was dat ik zelf heel veel
vragen had maar dat voor mijn ouders alles wel
duidelijk was. Ik zat er een beetje mee dat ik
niet precies wist of ze wel over ouder worden
nagedacht hadden. Ik had zelf geen idee dus
dacht dat zij ook geen idee zouden hebben.
Terwijl zij zeiden: natuurlijk hebben we daar
over nagedacht want we worden wat ouder.
Voor hen is het heel duidelijk dus dachten ze
misschien dat het voor mij ook duidelijk
zou zijn.”

“We hebben met elkaar onze verwachtingen
uitgesproken. We hebben geen keuzes gemaakt
samen en dat hoeft ook niet. Maar door het
uitspreken van onze verwachtingen denk ik wel
dat we meer geneigd zijn om naar elkaar toe te
bewegen.”
“Het gaat niet over de uitkomst. Het leidt
niet tot afspraken maar geeft wel inzicht
in elkaars wensen en verwachtingen. Je
zou hooguit afspraken kunnen maken over
gemeenschappelijke wensen.”

“Mijn moeder en ik hebben mijn vader geholpen
met het invullen van de kaartjes, want hij
begreep eerst niet wat hij ermee moest.
Het gesprek wat toen ontstond vond ik zo
interessant dat ik dat stiekem op audio heb
opgenomen.”

toekomst gesproken

Door eigen ervaringen aan elkaar
te vertellen wordt duidelijk wat
familieleden zelf (in de toekomst)
belangrijk zouden vinden.
“Vragen naar ervaringen is een mooie, warme
manier om naar het verleden te vragen en om
‘understanding’ op te bouwen.”
“Ik heb aan mijn ouders gezien dat die woonden
in Venlo, die hadden daar een leven en toen
zijn ze naar Voorhout gegaan, hebben ze daar
in zo͛ n flat gewoond en ze waren hun hele
omgeving kwijt en kennissen kwijt en zelfs de
kleine loopjes naar de supermarkt en waar je
dat kocht. En dat heeft op die leeftijd zo veel
energie gekost om dat weer een heel klein beetje
op te bouwen. En dat is bij mama (oma) eigenlijk
nooit gelukt en die heeft zich altijd wel een
beetje eenzaam gevoelt daar. Ik denk dat je oude
mensen beter niet kan verkassen.”
“Deze discussie die hebben we 30 jaar geleden
een keer gehad. Het was bij ons thuis, bij het
ouderlijk huis en een huis waar wij konden
wonen en de ouders, daar zat nog een gebouw
tussen. En dat vond mam niks. En dan zeg je nu:
dan ga je nog veel dichter bij elkaar wonen en
dat zou je wel willen. En waarom dan nu wel in
een keer? Dat vraag ik me af.”
“͞ M aar mijn moeder die kan heel snel eenzaam
worden en dat benoemde ze gelukkig zelf ook.
Ze zou net graag alleen willen wonen en ze
keek heel fijn terug op haar eigen moeder die
een dagbesteding had en dat dit voor haar ook
belangrijk is. Dat is goed om te beseffen en daar
hebben mijn broer en ik het ook over gehad in
ons gesprek. Dat we daar extra aandacht voor
hebben.”

Anderen als voorbeeld nemen helpt
om een beeld te krijgen van je
eigen toekomst.
“Als je bijvoorbeeld Annemieke ziet. Annemieke
die is 74, die gaat weet ik veel hoeveel keer per
jaar op vakantie en nou zal dat er bij mij niet
in zitten maar ik wou maar zeggen ze golft en
ze doet van alles en die is nog heel actief. Dus
ik denk dat 74 echt nog een leeftijd is dat, het
hangt wel een beetje van je gezondheid af, van
dat je dan nog heel veel kan eerlijk gezegd.”

De individuele ideeën over
de toekomst worden door
het gesprek realistischer

Na het gesprek zijn de
initiatiefnemers opgelucht

en genuanceerder

De eigen verwachtingen worden
expliciet door het aangaan
van het familiegesprek.
“Ik wist dat mijn collega mantelzorg deed. Punt.
Maar doordat ik het hier zo met mijn moeder
over heb gehad was ik daar voor mezelf eigenlijk
wel nieuwsgierig naar: Hoe zou dat zijn, wat
omvat dat nou, zou ik dat zelf zo kunnen?”
“Wat grappig is, is dat mijn vader vorige week
nog zo͛ n ander idee had dan mijn moeder over
het wonen. Hij zei ͚ z o lang als het kan, blijf
ik in dit huis wonen͛ , terwijl mijn moeder al
wel eerder naar het tuinhuis zou willen. Maar
vanochtend zei hij dat hij wel mee wilde denken
over een tuinhuis.”

waarop familieleden het
podium nemen om een
persoonlijk verhaal

“Mijn man heeft dit moment aangegrepen
om te vertellen waar hij vandaan komt, wat
hij meegemaakt heeft. Zo is er meer begrip
ontstaan voor hoe hij dingen ziet.”
“Ik denk dat het belangrijk is om te
vertellen dat ik heel vroeg in mijn leven al
verantwoordelijkheid moest nemen. Ik was 16
jaar, een puber, en moest in de zomer werken
voor mijn kleding en schoolboeken. Ik moest
een paar jaar stoppen met studeren om geld te
verdienen voor mijn familie. Het is deel van mijn
(Marokkaanse) cultuur. De overheid zorgt niet
voor mensen. Wij moeten zelf voor onze familie
zorgen.”

onderwerpen nog eens

De zorgen die kinderen vooraf
hadden zijn tijdens het gesprek
(deels) weggenomen of in ieder
geval uitgesproken.

Het familiegesprek is een vrijbrief om
binnen de familie later nog eens terug
te komen op de onderwerpen die
besproken zijn.

“Het was fijn dat mijn ouders daarover konden
zeggen dat ik me daar helemaal niet druk over
hoef te maken. Afhankelijk van waar de kinderen
wonen willen zij dichterbij gaan wonen. Dat is
waar ik erg opgelucht over was.”

“Dat is toch wel bijzonder dat er dus is iets dat
in mijn eigen mindset verandert hierdoor...nu
zou ik dat zo allemaal vragen, terwijl ik daarvoor
zou denken: ‘Moeten we het daar nou al over
hebben? Er is nog niks aan de hand dus dat
hoeft allemaal niet.’”

“Voor mij was het een dubbele geruststelling.
Dat mijn situatie misschien niet heel anders is
dan bij andere gezinnen. En daarbij dat mijn
ouders veel zorg in huis willen halen als dat
nodig is. Ik heb toen gezegd dat ze dat ook
zeker moeten doen.”

Er zijn na het gesprek
concrete acties
ondernomen

“Het was een heel mooi gesprek samen. Ik heb
mezelf voorgenomen dat als de situatie in onze
familie verandert, dit gesprek nogmaals te
hebben samen.”
“Ik heb nu geen introductie meer nodig zeg
maar. Die heb ik eenmalig nodig gehad en als
ik nu nog een vraag zou hebben dan zou ik hem
direct durven te stellen.”

Het familiegesprek is aanleiding om
de onderwerpen ook met anderen
te bespreken zoals schoonfamilie,
vrienden en collega’s
“De dames (partners van broers) vonden het
heel leuk dat zij ook gevraagd zijn om mee te
doen en vonden het ook nuttig. Zij willen dit nu
ook graag in hun gezinnen bespreken.͟ ”

te vertellen
Er ontstaat in het gesprek ruimte om
elkaar vragen te stellen en in reactie
daarop de ruimte te nemen om iets
over jezelf te vertellen. Ook door ‘aan
de beurt’ te zijn bij het bespreken van
de voorbereidingsvragen krijg je een
moment om jouw eigen verhaal
te doen.

is aanleiding om de
te bespreken

In het familiegesprek
ontstaan momenten

Het familiegesprek

“Mijn moeder vertelde vanochtend dat ze de
gemeente gebeld heeft om te vragen wat de
mogelijkheden zouden zijn als ze in een huis in
de achtertuin zou willen wonen. Ze was daar wel
direct door teleurgesteld omdat het volgens de
gemeente niet kan. Maar ze heeft dat dus wel
direct gedaan!”
“Tijdens het gesprek hebben we bedacht dat we
een gezinsvakantie gaan plannen. Dat we met
zijn vieren of vijven ergens naartoe vliegen van
mijn vaders airmiles. Dat gaan we nog plannen.”

“Mijn schoonzussen dit willen doen met hun
families.”
“En wat het ook teweeg heeft gebracht is dat ik
de vragen tijdens een wandeling ook met mijn
schoonvader heb besproken. Toen merkte ik
bij hem dat hij daar helemaal niet over na heeft
gedacht.”

“Ik vroeg mijn schoonvader: wat zou je nou
echt nog een keer willen in je leven? En toen
vertelde hij dat hij nog wel een reis naar IJsland
zou willen maken. Toen heb ik tegen mijn man
gezegd: ‘Ik vind echt dat je met hem die reis
moet maken’. Want mijn schoonmoeder is niet
zo goed ter been maar hij nog wel en mijn man
ook. Dus hoe bijzonder is het als je dat nog
samen kunt doen. Dus die is nu concreet aan het
uitzoeken hoe dat zou kunnen en wanneer.”

“Dus toen (voor de operatie) ben ik achterin mijn
dagboekje gaan opschrijven wat ik belangrijk
vond om de kinderen mee te geven, hoe ik vond
dat mijn begrafenis eruit moest zien. Gewoon
om dat kwijt te zijn op dat moment. Dus ja, ik
ben daar wel even mee bezig geweest toen.”

“Ik had mijn toekomst op 20 jaar vooruit gezet.
Dan ben ik 48, dat is bijna 50! En ik zei tegen
mijn moeder ‘Dan ben jij 86, dat is bijna 90!’.
Mijn ouders hadden 10 jaar verder gekeken.
Blijkbaar is dat voor hen ver weg.”

“Zij hadden dan als stel de kaarten ingevuld,
maar de vrouwen vertelden.”

“Je denkt dan ‘dat doen we wel met Kerst of als
het regent’. Maar uiteindelijk heb je het
dan toch te druk met andere dingen.”

wordt er in detail over de

Het bepalen van een datum en
bijbehorende leeftijd helpt om verder
vooruit te denken over de toekomst.

“Uiteindelijk heeft mijn vader wel met stickers
gewerkt. Vooral omdat mijn moeder dit ook heeft
gedaan en zij hem hielp met het invullen van de
kaarten.”

De initiatiefnemer heeft het gevoel
dat een gesprek over de toekomst
belangrijk is maar er nooit van komt.

In het familiegesprek

“Als ik zie de vrouw van Linus, die verkoopt
nu haar huis. En ze heeft nog niks anders. En
dan wil ze gaan verhuizen. Want nu om haar
kleinkind te zien moet ze 100km rijden. Dus
dan wil ze naar 50 km. Ze heeft twee kinderen
en daar wil ze tussenin gaan wonen. Dat ze ze
allebei met 50km kan bezoeken.”

“Mijn man en ik hebben de vragen samen
ingevuld. We hebben daardoor al een leuk en
zinvol gesprek gehad.”

Als mannen het invullen is het vaak
samen met hun partner.

“Er is niet echt een moment waarop je dit
bespreekt, omdat het niet urgent is. Er is geen
directe aanleiding. Maar er kan een moment
komen waarop het te laat is, dus hierdoor
ontstaat een er een gelegenheid.“
“Ik voel me verantwoordelijk om het gesprek aan
te gaan: ik heb het gevoel dat ik de aangewezen
persoon bent in het gezin om dat te doen.”

De initiatiefnemer ‘verkoopt’ het
familiegesprek aan de familieleden
als ‘meedoen aan een onderzoek’
“Mijn ouders hebben denk ik mee gedaan om mij
een plezier te doen.”
“Je hebt wel een aanleiding nodig want er zo
koud in dat doe je niet zo snel. Dus werk was
voor mij de kapstok.”

“Ik wil helderheid krijgen over verwachtingen
van en naar elkaar.”
“Ik wil leren spreken over dit soort onderwerpen
binnen mijn gezin.”
“Ik hoop dat we er een beter beeld van mezelf
en met de familie een gedeeld beeld uit zullen
halen.”
“Ik verwacht meer begrip tussen mijn man en
mijn familie.”

citaat

“De mannen in het gezin waren over het
algemeen niet heel enthousiast. Ze vonden de
voorbereiding niet zo leuk om te doen.”

De voorbereiding op

Afronding

De initiatiefnemer heeft de
verwachting dat een familiegesprek
helderheid brengt of dat er iets te
leren valt over elkaar.

Dit werk valt onder een Creative Commons NaamsvermeldingNietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

fase

“Hij (vader) vond de stickers wat kinderachtig
dus vulde de vraagkaarten niet in. Hij werd een
beetje chagrijnig.”

“Mijn moeder had alle kaarten vol geschreven
en geplakt en mijn vader had alleen een paar
woorden opgeschreven.”

‘goed excuus’ om een

Een vaag gevoel van ‘we zouden
het eens over de toekomst moeten
hebben samen’ is niet genoeg om het
daadwerkelijk te doen. De tool zelf
helpt helpt hier niet perse bij maar
eerder ‘het onderzoek’ als vorm.

“Mijn broers vonden de voorbereidende
opdrachten eigenlijk onzin. Ze hadden moeite
om van tevoren iets op papier te zetten.”

Gesprek

“Het is fijn dat je de vragen niet zelf
verzint.”

www.myfutures.nl
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Voorbereiding

Op sleutelmomenten

worden

Sanne Jongeling (TU Delft)

Familiegesprek

....
.....................
..................

ontwerp tips

Wat werkt goed

“Ik hoop dat het een mooi gesprek zal zijn wat
we samen kunnen voeren. Een meer bewuste
manier om het over deze onderwerpen te
hebben.”

Wat werkt goed

“Ik ben benieuwd naar de thema’s in de vragen
en die ter sprake zullen komen.”

Een extern excuus om een gesprek aan te gaan
Een strakke vorm: duidelijk doel, duidelijke stappen

Wat werkt niet
Onduidelijkheid
Spanningsopbouw en geheime dingen

Papieren, geschreven voorbereiding
Vragen naar de onderwerpen:
• Wonen
• Ervaring met zorg
• Wie wordt er beschouwd als familie
Dilemma: Het individueel of gezamenlijk
invullen van de voorbereideingsvragen
De voorafgaande spanning verlagen door:
• Een wikkel gebruiken om de vraagkaarten
te binden in plaats van een enveloppe
• Elke deelnemer voorafgaand een overzicht
geven van het familiegesprek

Wat werkt niet
Het verplichten van de voorbeiding
• Sommigen vinden dit niet leuk om te doen
en zien daarom op tegen het gesprek
• Sommigen nemen het gesprek hierdoor
minder serieus
• Sommigen denken dat de kaarten vragen naar een
goed antwoord in plaats van een idee of ervaring
Vragen naar de onderwerpen:
• Financien
• Uitvaartwensen
Te algemene vragen

Wat werkt niet
Wat werkt goed
Een vrije inhoud: elke familie heeft een ander verhaal
en de familieleden moeten hun verhalen kwijt kunnen
Deelnemers om de beurt een kans geven
om hun mening te vertellen

Een spelvorm: Hierbij gaat het gesprek minder de diepte in en
speelse vragen blijken minder waardevol voor het uitspreken van
behoeftes en verwachtingen
Rollen toewijzen: Iedereen in de familie heeft al een bepaalde
rol door zijn/haar karakter en positie in de familie
Een tijdsframe bepalen voor het bespreken van een onderwerp,
bijvoorbeeld aan de hand van een zandloper: Deze werd niet
gebruikt of als excuus gezien om door te gaan naar
een volgend onderwerp

Wat werkt niet
Er komen vragen naar boven waar deelnemers het antwoord niet
op weten of niet weten hoe ze aan kennis moeten komen
Niet alle onderwerpen die op tafel worden gelegd worden direct
besproken, noch wordt er een moment gekozen om het er verder
over te hebben

Wat werkt goed
Een positieve afsluiter

Wat werkt niet

Het samen opstellen van een lijst met
onderwerpen om later te bespreken.

Het inplannen van een volgend familiegesprek.

