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Legende ik gebruik het niet ik gebruik het soms wel  
en soms niet

 ik gebruik het enkel  
in bepaalde situaties

als ik het gebruik ben ik  
me ervan bewust

 ik ken de betekenis en hanteer  
het doelgericht

1 niet 2 Sporadisch 3 Situationeel 4 Bewust 5 Gericht

o zo belangrijke 
weetje

spoor poort actie/  
reactie

samen  
doen

hechten lus in de 
draad

 



M IJN STUUR DRAAD a ls  zorgf ig u u r
Extra tool

DE DYNAMIEK IN MIJN STUURDRAAD

HOE IN TE VULLEN: 

 f Elke speler kleurt individueel eerst de vakjes in bij het o zo belangrijke weetje  
en de draden met de inschatting (van 1 tot 5) van hun stuurdraad.

 f Nadien verbindt hij de ingekleurde vakjes met elkaar. 

 f Op die manier zien de spelers hoe de dynamiek van hun stuurdraad met het kind  
of de volwassen cliënt verloopt en is opgebouwd. 

 f Ze krijgen zicht op het inzetten van het o zo belangrijke weetje  
en de eerste 3 draden van het hechtingstraject.  
Van daaruit kan bepaald worden waarop er minder of meer moet worden ingezet. 

 f De legende met de scores om de stuurdraad in te vullen staat op de tool zelf. 

 f Een ingevuld exemplaar als voorbeeld vind je onderaan terug.
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Legende ik gebruik het niet ik gebruik het soms wel  
en soms niet

 ik gebruik het enkel  
in bepaalde situaties

als ik het gebruik ben ik  
me ervan bewust

 ik ken de betekenis en hanteer  
het doelgericht

1 niet 2 Sporadisch 3 Situationeel 4 Bewust 5 Gericht

o zo belangrijke 
weetje

spoor poort actie/  
reactie

samen  
doen

hechten lus in de 
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