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Naam hulpverlener en de datum 
van de reflectie  

 

  

Kunt u in steekwoorden 
beschrijven voor welke problemen 
bij of van uw cliënten u de 
methode heeft gebruikt? 

Leerling (met ASS en een stofwisselingsziekte) heeft moeite 
om zijn grenzen aan te geven aan anderen. Hij zou graag 
eerder en makkelijker zijn mening willen geven. Daarnaast 
geven docenten aan dat hij gemakkelijk zwaar op de hand is 
en zich laat leiden door alle beperkingen die hij heeft. 

Neem voor het beantwoorden van 
de vervolgvragen één persoon in 
gedachten over wiens begeleiding 
u het zou willen hebben vandaag 
omdat u met bepaalde problemen 
werd geconfronteerd. 
 

 

Kunt u aangeven tegen welke 
problemen u bent aangelopen bij 
het gebruiken van de 
Yucelmethode bij deze cliënt? 

Verbeeldend vermogen van de leerling is beperkt waardoor 
het voor hem soms lastig is de verschillende elementen in 
zijn leven voor te stellen in de blokken. 

Heeft u de onderstaande 
elementen van de Yucelmethode 
zoals beschreven in het boek ook 
daadwerkelijk bij deze cliënt 
gebruikt? Werkte het element heel 
goed of had u er problemen mee? 

 
 
 
 
 
Gebruikt 

 
 
 
 
 
Niet gebruikt 

 
 
 
 
 
Werkte het goed? Problemen? 

• Cliëntvoorkeur bij plaats en 
tijd van afspraak 

 

X X Plaats heb ik bepaald (school) en 
tijdstip bepaalt hij. Werkt goed. 

• Ik, familie,ecokracht maken 

• Groene vragen stellen  
 

X  Door heel concreet op deze 
verschillende krachten in te gaan 
lukt het om meer steunbronnen 
te vinden. Dit is dus heel 
bruikbaar bij hem omdat we zo 
op steeds meer steunbronnen 
komen. 



Ook he stellen van groene vragen 
zet hem in een meer 
oplossingsgerichte modus, daar 
hij geneigd is zich vooral op de 
dingen te focussen die niet goed 
gaan in zijn leven. 

• Uitleg over de balken 
blokken 

• Uitleg over de kleuren  
 

X  Was duidelijk voor hem 

• Uitleg tijdelijke 
ondersteuner zijn  

 

X   

• Bouwen van een eerste 
opstelling + foto (gesprek 
over grootte kleur en 
positie van blokken)  

 

X  Heel behulpzaam omdat hij 
hierdoor ook focus kreeg voor de 
steunende factoren in zijn leven. 

• Bouwen van een ideale 
opstellling + foto 

 

X  Het maken van een foto werkt 
heel prettig aangezien je hier de 
volgende keer makkelijk samen 
op terug kan kijken en daar op 
door kan gaan. 

• Bouwen van 
vervolgopstellingen + 
foto’s 

 

 X Net eerste sessie gehad. 

• Vergelijking met eerdere 
foto’s 

 

 X Net eerste sessie gehad. 

• Externaliseren 
 
 

X  Het gebruik van de blokken 
maakt het makkelijk om even in 
te zoomen op een bepaalde 
kracht of belemmering en deze te 
externaliseren. 

• Afronden van traject 
 
 

 X Net eerste sessie gehad. 

• Mist u  bepaalde 
elementen? 
 

Ja, namelijk:  
Nog niet 

Wat heeft het werken met de 
methode u en uw cliënt 
opgeleverd? 
 
 
 

Het lukt de leerling makkelijker om zijn steunbronnen te zien 
en daar gebruik van te maken. Het bouwen van de gewenste 
situatie maakt dat er beweging komt en er een bepaald 
perspectief is waaar hij naar toe wil werken. Heel eenvoudig 
kun je dit beeld steeds oproepen door de foto die gemaakt 
is. 
 
Wat ik wel merk bij deze leerling met ASS problematiek dat 
je iets mee 
 



Wat was uw indruk van het werken 
met de methode? 
 
 
 

Heel positief. Makkelijk en direct toepasbaar. Sluit mooi aan 
op oplossingsgericht werken. Krachtig dat je een situatie 
kunt visualiseren en je dus heel makkelijk richting krachten 
en steunbronnen kunt ombuigen indien iemand in 
problemen blijft denken. Ik vind dit lastiger wanneer je 
alleen middels verbale taal met elkaar communiceert. 

Is de methode effectief? In welk 
opzicht? 
 
 
 

Iemand ziet letterlijk perspectief: er zijn steunbronnen 
aanwezig ondanks bepaalde problemen. Het bouwen van 
een gewenste situatie geeft veel richting waaraan gewerkt 
wordt. Daarnaast ligt de regie heel nadrukkelijk bij de client 
en neemt deze zelf verantwoordelijkheid. Daarmee bouw je 
aan veerkracht en versterking van het zelfbeeld en eigen 
kunnen. 

Is de methode prettig in het 
gebruik? Hoe komt dat? 

De methode is laagdrempelig en krachtig in zijn eenvoud. De 
client snapt ook snel wat de bedoeling is. Materiaal is 
degelijk en stevig. Kleuren spreken ook aan. Je kunt er zelf 
invulling aan geven. 

 

 

FOTO : Graag een duidelijke foto van huidige en van de wenselijke opstelling.  

 

 

 

 



 

 

 

 


