
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Interventieklok 

Van probleem naar wens 
 

Door Arjan van Vembde 

De Interventieklok is een handzaam gespreksmodel voor managers, 

adviseurs en coaches. Het model onderscheidt vier houdingen die je 

kan aannemen om iemand te helpen in de reflectie op zijn of haar 

vraagstuk. De Interventieklok zoekt bewust naar een positief 

perspectief, werkt vanuit eigen regie en versterkt de veerkracht. 

  



Als manager, adviseur of coach praat je regelmatig met 

mensen die een vraagstuk hebben waar ze zelf niet 

goed uitkomen. Iemand ervaart bijvoorbeeld 

onzekerheid over het eigen functioneren, frustratie 

over het gedrag van een ander, of worstelt met een 

bepaalde keuze. De Interventieklok is een 

gespreksmodel waarmee je hem of haar kan helpen om 

het vraagstuk op een positieve wijze te onderzoeken en 

zelf tot nieuwe inzichten te komen. 

 

EEN POSITIEF THEMA 

De Interventieklok is geïnspireerd op de principes van de 

Appreciative Inquiry (zie kader). Centraal hierbij staat 

het werken vanuit kracht, kansen en mogelijkheden 

rondom een thema. Dat thema wordt niet gedefinieerd 

als een probleem of fout die hersteld moet worden, 

maar wordt gedefinieerd als een positieve wens voor de 

toekomst. Het positieve thema raakt de kern van wat 

belangrijk is en spreekt ambities en aspiraties aan. 

Belangrijk hierbij is dat het thema gaat over wat iemand 

zélf wil doen of zijn. Enkele voorbeelden van hoe een 

probleem definitie omgeklapt kan worden in een 

positief thema: 

Probleem definitie Positief thema 

Mijn baas is vervelend Ik bewaak mijn grenzen 

Mijn carriere zit vast Ik ga met plezier naar 

mijn werk 

Klanten komen 

afspraken niet na 

Ik ben een betrouwbare 

zakenpartner 

 

Maar soms is zo’n positief thema niet zo eenvoudig te 

benoemen. Als we ergens last van hebben zien we 

vooral de risico’s en belemmeringen. We weten wat we 

niet willen en wat anderen zouden moeten doen, maar 

wat we zelf willen en kunnen doen blijft mistig... In zo’n 

situatie is de Interventieklok een handzaam 

gespreksmodel.  

 

Omdat de Interventieklok gebaseerd is op de methode 

van Appreciative Inquiry is het goed om eerst even stil te 

staan bij een belangrijk principe hiervan. Dit principe is 

dat onze beleving van de werkelijkheid gekleurd wordt 

door onze sociale context zoals opvoeding, cultuur en 

eerdere ervaringen. Met andere woorden, we beleven 

de wereld om ons heen niet zoals zij IS, maar zoals wij 

haar ZIEN. Onze beleving is subjectief en kan veranderen 

als je een ander perspectief inneemt. Dit is de 

kerngedachte achter de Interventieklok. Met het model 

help je iemand om in een gesprek een nieuw perspectief 

te vinden op zijn vraagstuk waardoor ook nieuwe 

mogelijkheden zichtbaar worden. 

 

NOTA BENE 

Voordat je iemand gaat helpen met het oplossen van zijn 

of haar problemen is het goed om je eigen beleving te 

bevragen. Misschien kan jij als helper zelf anders naar de 

situatie kijken waardoor er iets anders nodig is dan jouw 

helpende hand? Niet alle problemen hoeven immers 

direct opgelost te worden, frustratie kan soms ook heel 

functioneel zijn en boosheid heel begrijpelijk…. 

Daarnaast is het de vraag of jouw helpende hand 

gewenst is. Wil de ander werkelijk iets met zijn vraagstuk 

en wil hij dat op dit specifieke moment mét jou? Een 

valkuil is dat je met het vraagstuk aan de slag wilt omdat 

het jou raakt en dat je voorbij gaat aan de drijfveren van 

APPRECIATIVE INQUIRY 

Appreciative Inquiry (ook wel ‘Waarderend 

onderzoeken’, of waarderend vernieuwen 

genoemd) is een methode die positieve 

ervaringen en talent onderzoekt als 

inspiratie voor het succes van de toekomst. 

In plaats van minimaliseren van wat 

verkeerd gaat, streeft deze methode naar 

het maximaliseren van wat goed gaat.  

 

Appreciative Inquiry is ontwikkeld om 

vanuit een positieve focus te werken aan 

ontwikkeling in teams en organisaties. 

Vergelijkbare aanpakken zijn Oplossings-

gerichtwerken, Positive Deviance en Eigen-

kracht benadering die ingezet worden bij 

coaching, sport, de opvoeding van kinderen 

en ontwikkelingssamenwerking. 



de ander. Als de ander inderdaad met zijn thema aan de 

slag wil en jouw hulp daarbij wenst, kan je een helpende 

hand aanreiken op basis van de Interventieklok.  

 

DE INTERVENTIEKLOK 

De Interventieklok laat mensen in hun waarde en 

ondersteunt hen in het komen tot oplossingen voor hun 

vraagstuk. Dit betekent dat de ander zelf zijn vraagstuk 

onderzoekt en zelf de oplossingen verzint. Als helper 

ondersteun je daarbij. De Interventieklok kent daarbij 

vier niveaus die oplopend zijn qua kracht en elkaar 

opvolgen. Als het eerste niveau niet voldoende helpt om 

te komen tot de gewenste inzichten, kun je ‘opschalen’ 

naar het tweede niveau, en zo verder. Om deze relatie 

tussen de niveaus weer te geven heb ik ze verbeeld in de 

vier kwartieren van een klok. Hoeveel minuten je 

feitelijk op een niveau blijft is afhankelijk van wat de 

ander nodig heeft. Maar 15 minuten per fase is een 

goede vuistregel die je eraan herinnert om niet te snel 

door te gaan. Hierna worden de vier kwartieren van de 

klok verder toegelicht. 

 

1STE KWARTIER: LUISTEREN EN 
MEEBEWEGEN 

In het eerste kwartier neem je als helper vooral een 

luisterende houding aan. Je nodigt de ander uit om zijn 

verhaal te doen. Jij luistert actief en bent betrokken. Je 

wijst eventuele negatieve emoties niet af, maar gaat er 

ook niet op in. In energie en enthousiasme sluit je aan 

zonder de leiding van het gesprek over te nemen. 

Feitelijk luister je vooral en zijn jouw reacties minimaal. 

Je wenkbrauwen optrekken als uitnodiging om verder te 

praten is vaak al voldoende. Zie ook het kader voor meer 

hulpvragen die je kan stellen in elk kwartier. 

 

De interventie die je in het eerste kwartier pleegt is 

tweeledig. Ten eerste bied je de ander de ruimte om 

emotionele stoom af te blazen en ten tweede kan hij zijn 

gedachten ordenen. Emotionele balans en een heldere 

geest zijn randvoorwaarden om open te staan voor 

andere perspectieven.  

 

Gewoon luisteren naar het verhaal van iemand die een 

probleem ervaart is verrassend behulpzaam en wordt 

vaak onderschat. Het is heel verleidelijk om in een reflex 

van adviseren te schieten waardoor we de ander in feite 

de ruimte ontnemen om eigen oplossingen te bedenken. 

In veel gevallen leidt luisteren alleen al ertoe dat iemand 

zich bewust wordt van ineffectieve patronen waardoor 

hij zelf een andere weg inslaat. Als helper kan het 

aanvoelen alsof jij niets hebt gedaan, maar je hebt de 

ander een grote dienst bewezen.  

 



Toch komt niet iedereen altijd tot nieuwe inzichten door 

alleen het verhaal nog eens te vertellen. Als er niet 

spontaan nieuwe perspectieven worden gevonden kan 

je opschalen naar het tweede kwartier. 

 

2E KWARTIER: VOORZICHTIG DOORVRAGEN 

In het tweede kwartier begin je met zachte hand bij te 

sturen. Bijsturen met zachte hand doe je door met kleine 

vragen de ander aan te moedigen om meer te vertellen 

over de positieve kanten en kansen in zijn verhaal. Je kan 

hier vragen wat de ander wél wil, of er ook dingen zijn 

die wel goed gaan, of momenten waarop het wel lukt. 

Bijvoorbeeld als iemand vertelt dat hij vaak onzeker is, 

dan impliceert het woordje “vaak” dat het wellicht niet 

altijd is. Zijn er dan ook momenten waarop de ander wel 

zelfvertrouwen heeft en valt daar iets van te leren? Als 

de ander vertelt over wat hem wind tegen geeft hoef je 

hem niet af te kappen, maar je vraagt er niet op door. 

Op de zaken die mogelijk wind in de rug geven vraag je 

juist wel door. 

 

Als 30 minuten luisteren en voorzichtig doorvragen niet 

heeft geholpen om een behulpzaam perspectief te 

vinden kan je als helper een meer aanwezige rol in het 

gesprek aannemen in het derde kwartier van de 

Interventieklok. 

 

3E KWARTIER: ZOEKEN VAN NIEUWE 
PERSPECTIEVEN 

In het derde kwartier zoek je actiever mee naar andere 

perspectieven waardoor de situatie in een ander 

daglicht komt te staan. Mede geïnspireerd door 

Appreciative Inquiry nodig je de cliënt hierbij vooral uit 

om te zoeken naar een positief perspectief. Je kan 

bijvoorbeeld vragen naar wat iemand wil behouden, 

welke wens er achter het vraagstuk schuil gaat, of naar 

positieve kanten van de situatie. Of wellicht zijn er ook 

voordelen aan de situatie, kansen of valt er iets van te 

leren? Je kan ook vragen zich eens voor te stellen dat er 

op een nacht een wonder is gebeurd waardoor het 

vraagstuk als sneeuw voor de zon is verdwenen. Als je 

die ochtend wakker wordt, waaraan merk je dan dat er 

iets veranderd is in de wereld? Soms helpt het om eens 

te denken vanuit de schoenen van een collega, hoe 

ervaart je baas bijvoorbeeld de situatie, of hoe zou je 

vriend ermee omgaan? Ten slotte kan je als helper een 

aantal voorbeeld oplossingen aandragen. Waak er wel 

voor dat je de ander de ruimte blijft geven om zijn eigen 

invulling te kiezen. 

 

4E KWARTIER: REFLECTIE OP HET NUT VAN 
HET GESPREK 

Als het niet goed lukt om een meer behulpzaam 

perspectief te vinden is het goed om te reflecteren op 

HULPVRAGEN 

1e kwartier 

• Vertel eens…? 
 

2e kwartier 

• Wat wil je wél? 

• Zijn er ook dingen die wel goed gaan? 

• Zie je kansen? 

• Wat geeft wind in de rug? 
 

3e kwartier 

• Zijn er ook positieve kanten? 

• Wat wil je behouden? 

• Welke wens gaat hierachter schuil? 

• Kun je er iets van leren? 

• Stel dat er op een nacht een wonder 
gebeurt waardoor je vraagstuk ineens is 
opgelost. Als je die ochtend wakker 
wordt, waaraan merk je dan het verschil? 

• Hoe zou een ander met jouw vraagstuk 
omgaan, bijvoorbeeld je baas, collega, 
vriend, of je filmheld? 

• Een oplossing die ik kan bedenken is… 
 

4e kwartier 

• Hoe ervaar je het gesprek tot nu toe? 

• Helpen mijn reacties je? 

• Kan je mij bijsturen zodat ik je beter help? 

• Welk effect heeft je gedrag? 

• Zijn er overeenkomsten tussen hoe wij nu 
dit gesprek voeren en jouw vraagstuk? 

• Het effect van jouw gedrag lijkt mij… 

• Wat ik zie is… 
 



hoe jullie beiden het gesprek tot nu toe ervaren. Heeft 

de ander het gevoel dat het gesprek hem vooruit helpt 

en heb jij het gevoel dat je nog verder kan helpen? 

 

Juist als manager, adviseur of coach kunnen we soms in 

de valkuil schieten dat we gaan drammen omdat wij het 

vinden van een oplossing belangrijk vinden terwijl 

degene die het vraagstuk heeft daar nog niet aan toe is. 

In het vierde kwartier is het goed om te checken hoe de 

ander jouw hulp ervaart of dat hij jou kan bijsturen naar 

het stellen van betere vragen. Tegelijk is het goed om bij 

jezelf na te gaan of het gesprek nog goed voelt voor jou. 

Sommige negatieve onderwerpen kosten veel energie 

en kunnen ook “besmettelijk” zijn. Heb jij dus nog 

voldoende energie om het verhaal aan te horen en te 

helpen in het onderzoek?  

 

Ten slotte kan het behulpzaam zijn om de effecten van 

het huidige gedrag onder ogen te zien. Als helper kan je 

in het vierde kwartier de vraageigenaar een spiegel 

voorhouden over wat jij hem of haar ziet doen en welk 

effect dat heeft. Wellicht zet hij zichzelf klem door 

bepaalde feiten niet te willen accepteren? Die 

confrontatie kan soms de deur openen om buiten de 

comfortzone te komen op zoek naar een meer  

behulpzaam perspectief. In feite stap je dan weer terug 

naar het derde kwartier waarin je nieuwe perspectieven 

verkent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT SLOT  

Je bent “klaar” met de Interventieklok als de ander een 

positief antwoord heeft op zijn vraagstuk waar hij of zij 

mee aan de slag kan. Soms is dat al na het eerste 

kwartier, soms in het tweede, derde of vierde kwartier. 

De Interventieklok is een model dat een concreet 

handvat geeft in het voeren van een gesprek met 

iemand met een vraagstuk. Maar toch kan het ook 

voorkomen dat iemand zelfs na de reflecties in het 

vierde kwartier met zijn vraagstuk blijft zitten en geen 

uitweg ziet. In dat geval is er mogelijk meer tijd nodig of 

professionele begeleiding door een psycholoog of 

psychiater. 

 

Geef de ander de ruimte om zijn eigen ontdekkingen te 

doen en je zult versteld staan over hoe snel en slim 

mensen hun eigen oplossingen bedenken.  

 

 

 

 

 

 
Arjan van Vembde ondersteunt managers en teams 

bij vraagstukken rondom verandering en 

samenwerking.  

https://www.linkedin.com/in/arjanvanvembde 
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