
Deskundig omgaan met probleemgedrag: een teamevaluatie 

 
Het is belangrijk om systematisch na te gaan of het team in de loop van de tijd beter leert omgaan met 
probleemgedrag. Om dat vast te stellen, is het goed om regelmatig een teamevaluatie te houden. 
Daarmee kijk je systematisch naar de resultaten van jullie inspanningen op dit terrein. Vul op 
verschillende momenten de onderstaande checklist in en bespreek deze met elkaar in een 
evaluatiebijeenkomst. Deze evaluatiemethode is veel gebruikt in het Verbetertraject Probleemgedrag. 
 
Deskundigheid (bijvoorbeeld in het omgaan met probleemgedrag) bestaat uit vier elementen: informatie, 
vaardigheden, ervaring en attitude. 
 
Informatie 
In de teamevaluatie is informatie dat wat je weet over het omgaan met probleemgedrag. Die informatie 
kun je op verschillende manier tot je nemen (of al tot je hebben genomen). Denk aan handleidingen, 
protocollen, artikelen, methodieken en van alles dat je tijdens je opleiding hebt geleerd. Maar je kunt 
ook informatie van elkaar krijgen, tijdens intervisie of op congressen. 
Heeft het team bijvoorbeeld informatie over: 
- het beloop van dementie en de bijbehorende symptomen? 
- de invloed van hersenletsel op het gedrag van mensen? 
- het analyseren van probleemsituaties? 
- de mogelijkheden van gedragstherapie? 
- de multidisciplinaire handreiking bij de NVVA-richtlijn Probleemgedrag? 
- het stappenplan ‘Omgaan met probleemgedrag’? 
 
Vaardigheden 
Hebben jullie als team de juiste vaardigheden om goed te kunnen omgaan met probleemgedrag? In de 
evaluatie gaat het om twee groepen vaardigheden. 
 

 Vaardigheden waarmee je ‘in contact staat’ met je omgeving: communicatieve vaardigheden, 
expressieve vaardigheden, ambachtelijke vaardigheden, fysieke vaardigheden, et cetera. 

 Vaardigheden die ‘in je hoofd’ zitten: analytische vaardigheden, creatieve vaardigheden, 
reflectieve vaardigheden, et cetera. 

 
Beschikt het team bijvoorbeeld over vaardigheden om 
- te kunnen omgaan met een fysiek agressieve cliënt? 
- goed te observeren? 
- te kunnen analyseren in welke alertheidsfase een cliënt zit? 
 
Ervaring 
Ervaring is een soort opslagplaats van alle gebeurtenissen die iemand heeft meegemaakt. Door ervaring 
raak je met bepaalde zaken vertrouwd. Het helpt je om situaties in te schatten en ideeën te ontwikkelen 
over wat er aan de hand is. En dus ook over wat je concreet kunt doen. Je kunt ervaring hebben met het 
direct omgaan met probleemgedrag. Maar het gaat in de evaluatie ook om meer algemene ervaring met 
observeren, analyseren, meten, rapporteren, en instrumenten ontwikkelen en gebruiken. 
 
Heeft het team bijvoorbeeld ervaring met: 
- het omgaan met gedragsproblemen? 
- het wel of niet effectief zijn van ‘een bepaalde aanpak’ bij een cliënt? 
 
Attitude 
Een attitude – ofwel: houding – komt voort uit je waarden en normen. Die bepalen hoe je kijkt én handelt 
in een bepaalde situatie. Je attitude is van invloed op wat je wilt en wat je van jezelf mag. Een voorbeeld 
is de ‘lerende houding’: als je (individueel én als team) wilt blijven leren, zoek je steeds naar nieuwe 
manieren om met een bepaald probleem om te gaan. 
 
Is er de juiste mix van attitudes in het team voorhanden? Bijvoorbeeld: 
- als iedereen een ‘verzorgende’ houding heeft, zal het team misschien te weinig grenzen stellen. 
- als te weinig teamleden een lerende attitude hebben, zal het team onvoldoende in staat zijn het 
handelen aan te passen aan nieuwe omstandigheden. 
 
 
 



Scoor jullie deskundigheid! 
Bij de evaluatie van de ontwikkeling van jullie deskundigheid in het omgaan met probleemgedrag, is het 
belangrijk om op alle vier de hierboven uitgewerkte elementen van deskundigheid te letten. Dat doe je op 
een systematische manier door het onderstaande scoringsformulier te gebruiken. Daarbij horen twee 
opdrachten. 
 

 Noem bij elk van de vier elementen van deskundigheid vijf concrete thema’s. Op die manier 
benoem je – toegespitst op jullie eigen situatie! – over welke informatie het team moet 
beschikken, welke vaardigheden jullie moeten hebben, op welke terreinen jullie ervaren moeten 
zijn en welke attitude (houding) daarbij belangrijk is. 

 Beoordeel bij elk thema of jullie team op dat punt ver genoeg is, of dat het team zich op korte 
termijn verder moet ontwikkelen. Geef vervolgens per element een rapportcijfer. Wees niet te 
kinderachtig met het geven van een cijfer, maar wees kritisch op jezelf! Een ‘onvoldoende’ 
prikkelt namelijk om jezelf te verbeteren. Als het team zichzelf te snel een 7 geeft, krijgen jullie 
onvoldoende uitdaging om aan verbetering te werken. 

 

  



Het scoringsformulier: 
 
Noem per element (maximaal) vijf punten die belangrijk zijn bij het in teamverband deskundig omgaan 
met probleemgedrag. 
 
Informatie (over) 
1. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
2. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
3. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
4. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
5. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
Rapportcijfer informatie 
 
Vaardigheden 
1. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
2. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
3. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
4. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
5. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
Rapportcijfer vaardigheden 
 
Ervaring (met) 
1. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
2. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
3. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
4. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
5. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
Rapportcijfer ervaring 
 
Attitude 
1. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
2. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
3. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
4. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
5. __________________________________________________________ Ontwikkelen? JA /NEE 
Rapportcijfer attitude 
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