
Gary Chapman, een bekende Amerikaanse relatietherapeut, is de grondlegger van het principe van

de liefdestalen. Volgens hem zijn er vijf liefdestalen waarmee mensen hun liefde aan elkaar kunnen

uiten. Deze talen kun je inzetten in begeleidingswerk, want deelnemers die zich geliefd en gezien

voelen, behalen sneller resultaat. Ze zijn beter in staat begeleiding echt aan te nemen en deze

effectief om te zetten naar hun persoonlijke doelen. Ze zijn positiever over het programma en zullen

hierover ook eerder lovend naar buiten toe zijn. Ze nemen ook andere deelnemers mee in hun

enthousiasme en verstevigen daardoor ook het groepsproces. Het is dus aan te raden deelnemers

zich op diverse manieren door jou gezien, gehoord en gedragen te laten voelen. 

De vijf liefdestalen en voorbeelden hoe je die in begeleidingswerk kan inzetten

♥ Positieve woorden & complimenten: 

Deze mensen vinden het prettig te horen welke vorderingen je in hen ziet, wat hun kwaliteiten zijn,

hoe zijn hun plek of taak in de groep nemen, wat het effect is van hun handelen en welke kwaliteiten

zij hebben. 

♥ Tijd en aandacht:

Deze mensen willen oprechte aandacht van je. Vraag naar hoe iets voor ze is geweest, herinner

dingen uit hun dagelijks leven, kom terug op iets dat zij eerder hebben gedeeld. Wees echt aanwezig

in het contact.

♥ Cadeautjes:

Met een geschenk toon je dat je aan de ander hebt gedacht. Denk hierbij aan een goodybag,

schrijfmateriaal, werkboeken, een digitale opname, foto's of andere extraatjes. Zowel voor als achteraf. 

♥ Aanraken / lichamelijk contact:

Een knuffel, zoen, omhelzing bij binnenkomst en vertrek. Even een arm om iemand heen als ze het

moeilijk heeft, samen dansen en fysiek meedoen en/of ondersteunen tijdens een oefening of daarna

een dekentje over iemand heen leggen of de voeten even aanraken helpt deze deelnemers enorm.

♥ Dienstbaarheid:

Dingen voor de ander doen, haar dag geheel ontzorgen, alles tot in de puntjes regelen, zodat de

deelnemer nergens meer aan hoeft te denken. Bv overnachtingstips, samen reis buddy's regelen. 

© Opleiding vrouwengroep begeleider | Instituut voor de Kunst van het vrouw-zijn |  Janneke Robers

De vijf liefdestalen
in begeleidingswerk


