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Voorwoord 

Dit werkboek “Begeleide intervisie in het omgaan met levensvragen van ouderen” is een resultaat van 

samenwerking binnen het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. 

Dit Expertisenetwerk bestaat sinds 2008 en is een samenwerkingsverband van Actiz, MOgroep, de 

Unie KBO, de PCOB, Reliëf, Agora, de PThU, Vereniging Zonnehuis en Vilans. 

Het Expertisenetwerk wil ervoor zorgen dat aandacht voor levensvragen bij ouderen als 

vanzelfsprekend is opgenomen in het beleid van zorg- en welzijnsinstellingen. En dat vrijwilligers en 

beroepskrachten kunnen rekenen op training en ondersteuning bij het omgaan met deze vragen. Zodat 

ouderen, zeker als ze kwetsbaar zijn, kunnen rekenen op aandacht voor en ondersteuning bij hun 

levensvragen. Daartoe voert het Expertisenetwerk een aantal projecten uit, waaronder het ontwikkelen 

en implementeren van dit werkboek Begeleide Intervisie. 

 

Het doel van begeleide intervisie voor de deelnemers is het leren herkennen en erkennen van 

levensvragen en hoe je ermee om kunt gaan.. 

De deelnemers wisselen onderling ervaringen uit waarmee ze elkaar versterken in het omgaan met 

levensvragen: een geestelijk verzorger levert daar een deskundige inbreng in en verdiept bij de 

deelnemers hun begrip voor eigen levensvragen en die van ouderen. 

 

Een drietal partners heeft aan dit project meegewerkt: 

• Reliëf in de persoon van Wout Huizing heeft het conceptwerkboek gemaakt en later aan de hand 
van de ervaringen in twee pilots, definitief gemaakt; 

• Vereniging Zonnehuis heeft een gedeelte van de financiering van dit project mogelijk gemaakt en 
bemiddeld naar twee geestelijk verzorgers van de Zonnehuisgroep om de pilots uit te voeren; 

• Vilans in de persoon van Christien Begemann heeft een aandeel geleverd in de redactie van het 
werkboek, en in de organisatie en de uitvoering van de twee pilots. 

 

Twee geestelijk verzorgers, Martje Ruiter en Henry Dorgelo werkzaam op verschillende plekken binnen 

de Zonnehuisgroep , hebben met enthousiasme en bezieling ieder een intervisiegroep begeleid om de 

aanpak uit te testen.  

Hun inbreng, maar met name ook de evaluaties van de deelnemers zelf, hebben het mogelijk gemaakt 

om dit werkboek nu in definitieve vorm te presenteren. 

 

Bij dit werkboek hoort een reader met achtergrondliteratuur en fotomateriaal om te gebruiken tijdens 

één van de bijeenkomsten. De reader kan besteld worden via de website van het Expertisenetwerk 

Levensvragen en Ouderen (www.netwerklevensvragen.nl). Kosten € 12,50. 

Tevens is er een werkboek voor deelnemers: dit werkboek kan net zoals het werkboek voor 

begeleiders worden gedownload via www.netwerklevensvragen.nl. 

 

Wij hopen dat er op grote schaal gebruik gemaakt zal worden van deze aanpak. De meeste mensen 

die met ouderen werken, zowel in de zorg als in welzijn, komen regelmatig met levensvragen van 

ouderen in aanraking. Het blijkt dat de intervisie deelnemers verder op weg kan helpen om daar goed 

mee om te gaan. Deelnemers werden zich meer bewust van hun eigen manier van omgaan met 

levensvragen en hoe dat inwerkt op de manier waarop ze met die van ouderen omgaan.  

Een les die veel deelnemers leerden was, dat het er bij het omgaan met levensvragen vaak op aan 

komt niets te doen, niet te willen oplossen, maar met aandacht bij de oudere aanwezig te zijn. Op 

sommige vragen is geen antwoord, maar brengt het verlichting wanneer je er samen aandacht voor 

hebt. 
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1 Inleiding: intervisie rondom levensvragen 

Je begeleidt een intervisiegroep om zorgverleners of welzijnswerkers alert te maken hoe aandacht te 

(kunnen) geven aan levensvragen van oudere cliënten die zij zorg bieden.  

Jouw deskundigheid ligt op het terrein van levensbeschouwing en zingeving. Inhoudelijk kun je 

daaraan het eerste deel van de bijeenkomsten aandacht geven. We hebben gekozen voor een 

bepaalde opzet hierin en bepaalde accenten aangebracht. Het terrein is breed en keuzes zijn 

noodzakelijk.  

In de opzet van dit werkboek is ervoor gekozen acht thema’s aan te reiken. Mede afhankelijk van de 

voorkeuren van jezelf, de groep werkers en wat aan de orde is in het werk van alledag, kun je kiezen 

welke thema’s je aan bod laat komen. Elk thema kan op een eigen wijze worden uitgewerkt. Als 

handreiking vind je een aantal literatuursuggesties om je verder te oriënteren en met de bijeenkomsten 

‘aan de slag’ te gaan.  

Een standaardaanbod is immers niet mogelijk. Elke groep en situatie vraagt om aanpassingen en 

aanscherpingen. Wat hier voor handen ligt is dus ook in dat opzicht een ‘werk-boek’. Ook andere 

thema’s zijn te kiezen. Zo zou je bijvoorbeeld ook een bijeenkomst kunnen wijden aan de rol van de 

geestelijk verzorger, hoe de samenwerking inhoud te geven en ten aanzien van welke vragen en 

situaties een beroep is te doen op de geestelijke verzorging. Dat is in te vullen aan de hand van eigen 

ervaringen en de wijze van samenwerken met andere disciplines. 

Een ander belangrijk thema is bijvoorbeeld ook hoe je ouderen met (ernstige) taalproblemen 

(veroorzaakt door afasie, dementie of Parkinson) kunt ondersteunen. Aan die doelgroep en de 

communicatie daarmee, wordt in dit werkboek geen expliciete aandacht gegeven. Vanzelfsprekend 

kunnen ervaringen met cliënten die hiermee te kampen hebben, ingebracht worden tijdens de 

casusbesprekingen. Dan kan er ook gezamenlijk worden nagedacht hoe hiermee om te gaan en tips 

worden uitgewisseld. 

De keuze voor de nu voorliggende thema’s is in belangrijke mate gebaseerd op het boek 

Levensvragen in de hulpvraag, Een werkboek voor hulpverleners en pastores, Henri Rijksen en 

Annelies van Heijst, Damon 1999 en op basis van een in het voorjaar 2009 gehouden pilot, waar 

werkers aangegeven hebben rondom welke thema’s zij graag in gesprek zouden willen. 

 

 

Er worden acht thema’s behandeld in dit werkboek:  

 

Aangenaam kennis te maken…!, Introductie en kennismaking 

 

Waarde(n)vol leven, Waarden en normen 

 

Wie ben je?, Levensverhaal en levensbalans 

  
Leven in relatie, De betekenis van relaties 
 
Een leven lijden, Lijden, verlies en afhankelijkheid 
 
Dood-gewoon?, Afscheid en verlies, dood en rouw 
 
Je zult er maar last van hebben…., Schuld en schaamte 
 
Geen leven zonder rituelen, De betekenis van rituelen 
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2 Uitgangspunten en methodiek 

Ten aanzien van de uitgangspunten en methodiek van de intervisie als informatie het volgende. 

Uitgangspunt voor de (begeleide) intervisie is: 
- dat medewerkers tijd toegemeten krijgen voor het volgen van de intervisie  
- dat er adequate begeleiding van het intervisieproces wordt geboden 

 

De meest gangbare definitie van intervisie luidt: 

‘collegiale ondersteuning met betrekking tot onderlinge advisering bij werkproblemen 

in een leergroep, bestaande uit gelijken 

die binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur tot inzicht en oplossingen tracht te komen 

in een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces’ 

 

Met andere woorden: een groep collega’s werkt gericht aan de hand van elkaars casus door daarop te 

reflecteren en elkaar te adviseren.  

 

Intervisie is voor te stellen als een stevig gesprek, met een systematische opbouw, uitgaande van een 

aan het begin van de bijeenkomst te formuleren thema en gericht op verbeteringen in de werksituatie. 

Degene die een situatie ter bespreking voorlegt wordt geholpen door een reeks collegiale suggesties 

die het mogelijk maken een eigen keuze voor de oplossing te formuleren. Men wordt op weg geholpen 

door collega’s die ervaringen delen, elkaar kunnen steunen en elkaar nieuwe mogelijkheden tonen.  

Intervisie geeft de deelnemers perspectief op nieuwe mogelijkheden en gedragsverandering om beter 

zelfstandig te kunnen functioneren.  

Binnen de groep is er geen sprake van een hiërarchische verhouding.  

 

Wel is er in de opzet voor gekozen dat de intervisie begeleid wordt door een geestelijk verzorger. De 

hier voorgestelde wijze van intervisie is dus meer dan intervisie ‘tussen gelijken’. 

De begeleider moet een aantal kwaliteiten en deskundigheden in huis hebben: 
- empathie en echtheid van de begeleider zijn noodzakelijk om de intervisie vorm en inhoud te 

kunnen geven 
- de begeleider dient problemen in de zorgsituatie te kunnen herkennen en tegelijk er enige afstand 

van te kunnen nemen en relativeringsvermogen te hebben 
- een combinatie van sociale vaardigheden en ervaring is gewenst 
- van belang is bekendheid met de organisatie waar de medewerkers werkzaam zijn, om structuren, 

hiërarchie, beleid e.d. mee te kunnen wegen bij de casusbesprekingen 
- kunnen ondersteunen van het leerproces van de deelnemers met aandacht voor ieders eigen 

verantwoordelijkheid 
- oog hebben voor groepsdynamische processen en deze kunnen hanteren 
- deskundigheid op het terrein van zingeving en levensvragen en deze zelf doorleefd hebben.  

 

Voorwaarde is bovendien dat de begeleider geen hiërarchische positie heeft ten opzichte van de 

deelnemers. Helder moet ook voor de deelnemers het vertrouwelijk karakter van de bijeenkomsten zijn. 

Er vindt geen beoordeling plaats ten aanzien van het functioneren van de deelnemers en er wordt niet 

gerapporteerd aan leidinggevenden of management.  

Een extra punt van aandacht is de beeldvorming over geestelijk verzorgers. Veel mensen denken bij 

een geestelijk verzorger al snel aan een dominee of pastoor die sterk vanuit het christelijk geloof 

optreedt. Aan de intervisie doen deelnemers met diverse levensovertuigingen mee: van christelijk tot 

niet gelovig. Houd daar in de manier van werken rekening mee: laat de deelnemers merken dat 

aandacht voor levensvragen breder is dan aandacht voor godsdienstbeleving. 
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Opzet bijeenkomst 

Elke bijeenkomst duurt ongeveer 2 ½ uur.  

Met uitzondering van de eerste bijeenkomst is de structuur van een bijeenkomst: 
- even bijpraten (goed voor de sfeer) 
- eventuele mededelingen (iemand die afwezig is, afspraken) 
- hoe zit je erbij? (groen – oranje – rood) stilstaan bij jezelf in het hier en nu; aandacht geven aan 

dingen die een start van de intervisie in de weg staat. 
- korte reflectie op de voorgaande bijeenkomst: Wat moet nog gezegd? Wat heeft doorgewerkt?  
- reactie van de begeleider op de toegezonden reflecties (aan de hand van vijf reflectiekaarten)  

-     thema centraal.  
- pauze 
- bespreking werkinbreng 
- ‘oogsten’ 
- vervolgafspraken  

 

 

Voor de pauze 

Het eerste deel van de intervisiebijeenkomst is vooral gericht op eigen bewustwording en theoretische 

achtergronden van levensvragen bij ouderen. De deelnemers aan de intervisiegroep leren om dit 

thema te verbinden aan eigen (werk)ervaringen. 

De begeleider vertelt kort iets over het thema. Per thema staan literatuurtips voor de begeleider 

opgenomen en over een aantal thema’s zijn artikelen gekopieerd in de reader. 

Als begeleider kun je deze introductie dus op je eigen persoonlijke manier vormgeven. 

De ervaring leert dat in dit eerste gedeelte veel gebeurt: het biedt ruimte voor uitwisseling en vaak 

komen heel persoonlijke ervaringen hier aan de orde. De deelnemers waarderen dit gedeelte over het 

algemeen sterk. 

In dit werkboek staan opdrachten voor de deelnemers per thema. Je kunt als begeleider daar zelf een 

keuze uit maken. De betreffende opdrachten kun je uitprinten en ter plekke uitdelen. 

 

Na de pauze 

Het tweede deel richt zich op de concrete werkervaringen van de deelnemers en de verbinding met de 

eigen ‘kijk’ op het leven en beroepsopvattingen. 

 

De basisstructuur van deze bespreking is als volgt: 

 

Een groepslid brengt een werksituatie in en vertelt zo concreet mogelijk over de opgedane ervaring en 

geeft de eigen leervraag hierbij aan; (probleeminventarisatie). 

De groep verkent en analyseert de situatie door het stellen van open en informatieve vragen; 

analysefase) . 

De grondige analyse brengt de inbrenger vaak tot een herformulering van de leervraag, waarbij het 

eigen aandeel wordt benoemd; (bewustwordingsfase). 

Vervolgens geven de deelnemers voorlopige adviezen (adviesfase). 

Op basis waarvan de inbrenger ‘veranderingsdoelen’ formuleert en keuzes maakt hoe verder om te 

gaan met de ingebrachte casus; (keuzefase). 

De intervisiegroep evalueert de werkwijze, het ‘resultaat’ voor de inbrenger en wat de bijeenkomst voor 

de afzonderlijke groepsleden heeft ‘opgeleverd’. 

Ook worden er afspraken gemaakt voor een volgende bijeenkomst en gecheckt of degene die heeft 

aangegeven de volgende keer een casus voor te leggen, dit inderdaad kan doen.  
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Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

 

Stap 1   probleeminventarisatie 

Een deelnemer brengt een actueel werkprobleem (casus) in,  

vertelt zo concreet mogelijk over de opgedane ervaring  

en geeft de eigen leervraag aan. 

 

Stap 2   analyse 

De deelnemers verkennen en analyseren de casus door het stellen van open en informatieve vragen. 

In deze fase worden nog geen adviezen gegeven. 

 

Stap 3   bewustwording 

De inbrenger kan de casus in de ik-vorm formuleren. 

 

Stap 4   advisering 

De deelnemers geven adviezen. 

Het werkprobleem kan nu op groepsniveau besproken worden. 

 

Stap 5   evaluatie  

Wat heeft de inbrenger geleerd? 

Welke adviezen zijn praktisch toepasbaar? Wat stoort je, wat steunt je? 

Wat heeft deze bespreking voor de groep opgeleverd? 

 

 

 

Methodisch  

Intervisie is een regelmatig, gestructureerd overleg voor een kleine groep deelnemers. 

Doel van de intervisie is het op peil houden van de beroepsdeskundigheid en/of het verbeteren van het 

functioneren van de professional. In een serie van zes bijeenkomsten gaat het met name om het op 

niveau houden en/of verbeteren van het omgaan met levensvragen in de zorg. 

In intervisie staat het functioneren van de professional met zijn of haar vragen, dilemma’s en 

‘vanzelfsprekendheden’ centraal. Om antwoord te vinden op diens vragen, bewust te worden van 

vanzelfsprekendheden en blinde vlekken, ontdekken hoe je ook anders zou kunnen reageren of 

handelen, kunnen deelnemers elkaar bevragen, confronteren, aanvullen, adviseren en ondersteunen. 

Zij kunnen gebruik maken van elkaars kwaliteiten. 

Daarbij is wel een aantal basisafspraken van belang om op een gestructureerde wijze samen te 

reflecteren op werkinbreng van één van de deelnemers. 

 

Uitgangspunt is dat ieders inbreng er toe doet. 

Daarbij wordt gekeken naar de verschillende ‘lagen’ die ook bij zingeving aan de orde zijn: denken, 

voelen, doen. Oftewel: hoofd (denken), hart (voelen) en handen (doen).  

Die lagen met elkaar in overeenstemming laten zijn is belangrijk om het werk te kunnen doen op een 

wijze die bij iemand past.  

Als je telkens iets doet of nalaat, terwijl je je er niet goed bij voelt, is dat reden erbij stil te staan en na te 

denken wat anders zou kunnen/moeten.  
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Als je iets zegt (of juist niets zegt), maar je denkt stilletjes iets anders of voelt het anders, dan ga je een 

‘spel’ spelen en kun je vervreemden van jezelf 

Integratie van gedachten, gevoel en gedrag (3 g’s) is nodig. 

 

Beroep en persoon 

Daarbij zit nog een andere ‘laag’: het verschil tussen wie je zelf als persoon bent en het beroep dat je 

uitoefent.  

Reageer je als professional anders op situaties dan je in het dagelijks leven zou doen? Soms is dat 

noodzakelijk. Soms ook wonderlijk. 

Wat maakt dat je soms anders reageert? 

En kun je je werk doen op een manier die bij je past? Hoeveel ruimte is daarvoor (of ook: geef je jezelf 

daar voor?)  

Als extra punt van aandacht is nog de vraag wat er vanuit de zorgorganisatie van je wordt verwacht. Je 

hebt te maken met kwaliteitsnormen, zorgvisies, verwachtingen van leidinggevenden én verwachtingen 

van degenen die zorg krijgen. 

Ook aandacht voor de aard van de zorgrelatie: zorg gestalte geven vanuit de ontmoeting van mens tot 

mens. In die ontmoeting ben je allereerst mens, mens met een professie. 

Aandacht besteden aan mogelijke weerstanden (vaak zijn die er): dit (levensvragen) hoort niet bij mij 

thuis, maar bij de geestelijk verzorger. Ik geloof zelf niet. Hoe kan ik trouw blijven aan mijzelf en toch 

iemand met een andere overtuiging verder helpen. Bij ons op de afdeling komt dit niet voor. Onze 

cliënten kunnen zulke vragen niet stellen (vanwege afasie, dementie): dus ‘zijn die vragen er ook niet?’  

 

 

In de intervisie wordt ernaar gezocht al deze verschillende aspecten aan bod te laten komen. 

 

    beroep                                                              concrete 

                                                                                 werksituatie              

      

             doen  

 

                                           

             willen  

 

Deze integratie in schema:                                                     persoon                                                                                         

    

                denken                                                           voelen             

 

 

 

 

In de wijze van bespreking zal dus aandacht dienen te zijn voor: 
- een concrete werksituatie (waarbij een levensvraag aan de orde is) 
- wat dit bij je oproept  (hoofd, hart en handen) 
- wat je zou willen 
- wat van je verwacht mag worden als professional 
- wat jouw ‘kijk’ is en die van de andere deelnemers. 
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De intervisie is erop gericht om (moeilijke) zaken die in het verleden gebeurd zijn of die staan te 

gebeuren, met behulp van reflectie in de groep te bespreken. De kennis en ervaringen van alle leden 

van de gesprekgroep heeft een meerwaarde. Omdat collega’s meer afstand hebben tot de concrete 

situatie die vragen oproept, is de kans groot dat zij vanuit verschillende gezichtpunten de problematiek 

kunnen bekijken. Van belang is dat de inbrenger niet het beeld krijgt geen vakbekwame collega te zijn.  

De intervisie is bedoeld om via een strakke structuur doelmatig en effectief aan een casus te werken. 

Het gaat daarbij niet om het vinden van een pasklare oplossing of allerlei goedbedoelde tips. Veeleer 

dient de inbrenger het probleem te onderzoeken vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken en 

vanuit het idee: hoe meer ik te weten kom over een situatie des te beter leer ik mijzelf en mijn reacties 

kennen en kan de manier van ermee omgaan mijn eigen oplossing zijn. 

 

Om een probleem te kiezen en te voldoen aan het leerdoel van intervisie zijn er een aantal 

voorwaarden: 
- Het probleem moet een gebeurtenis zijn die door de inbrenger nog te beïnvloeden is, recent is, nog 

niet tot een einde gebracht.  
-  De inbrenger moet zelf bij het probleem betrokken zijn geweest en de casus moet te maken 

hebben met de uitvoering van het eigen werk. Dat kan zijn: in een team, in een proces, met een 
persoon of in een situatie. 

-  De casus moet kort en feitelijk worden geformuleerd en omschreven. De inbrenger dient zich bij de 
formulering strikt te houden aan wat er in werkelijkheid gebeurd is. In de formulering wordt geen 
suggestie gedaan wat de inbrenger zelf als probleem heeft gezien of als oplossing heeft gekozen. 
De deelnemers kunnen zo hun eigen gedachten naar voren brengen.  

-  De casus moet van recente datum zijn. 
- De inbreng dient in de IK vorm geschreven te worden. 
- De casus moet zo gebracht worden dat anonimiteit van betrokkenen is verzekerd. 

 

Zoveel mogelijk deelnemers leveren een keer een casus in ter bespreking. 

Wellicht is soms begeleiding nodig bij het omschrijven van de casus. Stel je daarvoor beschikbaar. 

 

Reflectie 

Het is aan te bevelen om de deelnemers te vragen om na iedere bijeenkomst een korte evaluatie van 

de vorige keer plus een reflectie over wat die keer vooral in hen geraakt werd en wat ze geleerd 

hebben op papier te laten zetten en aan de begeleider te mailen. De ervaring leert dat niet iedereen dat 

altijd doet, maar dat het toch waardevolle informatie geeft aan de begeleider om tussentijds bij te 

sturen, of om nog eens ergens op terug te komen. 

Elke bijeenkomst staat minimaal één casus/ werkinbreng van een deelnemer centraal.  

Daarvoor moet voldoende aandacht zijn. Een uur aanhouden is belangrijk. 

Die werkinbreng wordt voorafgaand aan de bijeenkomst aan de begeleider toegezonden.  

Er is een korte instructie beschikbaar voor de wijze waarop deze inbreng dient te worden voorbereid en 

ingediend.  

 

Toegankelijke literatuur voor nadere oriëntatie op intervisie (waarbij ook verschillende modellen voor 

bespreking worden aangereikt): 

 

Jeroen Hendriksen, Begeleid intervisiemodel, Soest 2002  

Jeroen Hendriksen, Werkboek intervisie, Soest 2002 
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3 Aangenaam kennis te maken …!, Introductie en kennismaking 

A. Introductie intervisie: achtergrond en doelstelling     

 

B. Uitleg intervisie (10 minuten) 

 

Bij de uitleg wat intervisie is en beoogt kun je gebruik maken van een tekening van het JOHARI – 

raam:  

 

Het JOHARI venster is een grafische voorstelling van de mate waarin je aan jezelf en aan anderen 

“bekend” bent. De naam is een samenvoeging van de namen van de Amerikanen Joe Luft en Harry 

Ingham. 

In de communicatie met anderen is het belangrijk onderscheid te maken tussen de bekende en 

onbekende zaken van jezelf en van de ander. 

Iedereen ervaart de werkelijkheid vanuit zijn eigen kijk. Maar wat voor de één vanzelfsprekend is, kan 

voor een ander wel eens gevoelig liggen.  

Dat heeft te maken met je persoonlijke ontwikkeling en achtergrond en die van de anderen. 

Het schema ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

Bekend aan mijzelf 

 

Onbekend aan mijzelf 

 

Bekend aan de ander 

 

 

Vrije ruimte 

 

Blinde vlek 

 

Onbekend aan de ander 

 

 

Privé 

 

Onbewust 

 

 

In intervisie ga je samen in gesprek over je werk en over jezelf.  

Tijdens de intervisie mag privé blijven wat je privé wilt houden.  

Belangrijke afspraak is dat elke deelnemer vertrouwelijk zal omgaan met wat aan de orde komt tijdens 

de intervisie.  

Alleen op basis van vertrouwen kan intervisie op een goede wijze plaatsvinden. 

Door besprekingen van casus uit het werk, kunnen blinde vlekken duidelijk worden of kun je samen 

zaken bewust worden die tot nu toe onbewust waren (bijv. het leren zien en horen van levensvragen). 

Doel is vooral om de ‘vrije ruimte’ groter te maken. 

 

 
C. Ronde kennismaken (20 minuten) 

Vooraf heeft ieder de vraag gekregen iets naar deze eerste bijeenkomst mee te nemen wat voor hem/ 

haar van waarde is en aan de hand waarvan zij/ hij iets over zichzelf aan een ander wil vertellen. 
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EEN EERSTE KENNISMAKING…  

Opdracht 1 

Ga in tweetallen samen in gesprek en vertel iets over jezelf aan de ander, waarbij je ook iets vertelt 

over het meegenomen voorwerp. 

Ieder krijgt (slechts) vijf minuten om iets te vertellen. De ander luistert aandachtig. 

Na vijf minuten wisselen: de luisteraar gaat vertellen en de verteller gaat luisteren.  

Na 10 minuten korte (! Let hierop dat niet alle verhalen herhaald worden) introductie door de 

tweetallen: de luisteraar introduceert de gesprekspartner in de groep en meldt iets uit het gesprek.  

 

Bij de introductie ronde: check als begeleider telkens of degene over wie iets verteld wordt akkoord is 

met wat wordt gezegd. Stemt die in, wil hij of zij iets aanvullen of wijzigen?  

Vaststelling na de introductie: de ‘vrije ruimte’ uit het Johari-venster is groter geworden. 

 

D. Nadere kennismaking  (20 minuten) 

Opdracht 2: (15 minuten) 

Noteer op een A3 papier je naam. 

Teken daaronder zo groot mogelijk de omtrek van een mens van hoofd tot voeten. 

 

Ga in gesprek in tweetallen en noteer met trefwoorden kort wat je met elkaar aan de orde hebt gesteld 

n.a.v. onderstaande vragen. (Je hoeft deze niet allemaal bij langs te gaan. Vertel wat op dit moment bij 

je bovenkomt.) Voel je vrij om eigen associaties te maken: 

 
- Waar is de laatste tijd je hoofd vol van? 
- Waaraan heb je wel eens je neus gestoten? 
- Waarop let jij als je naar anderen kijkt? Wanneer of waarvoor sluit je liever je ogen? 
- Waarnaar luister je graag? Ben je wel eens ‘oostindisch doof’? 
- Wanneer houd jij je kiezen op elkaar?  
- Wat stuit je (wel eens) tegen de borst? 
- Waarvoor (of voor wie) gaat jouw hart sneller kloppen? 
- Wie zou je met open armen ontvangen? 
- Wat doe je graag met je handen? 
- Waar heb je je buik vol van? 
- Wat heb je al onder de knie? 
- Wanneer houd je voet bij stuk?  
 

Flappen worden opgehangen.  

Korte uitwisseling (5 minuten) hoe het was om iets van jezelf te vertellen aan de hand van deze 

vragen. 

 

E. Pauze (10 minuten)  

 

F. DVD: Gesprekken over levensvragen (30 minuten) (te bestellen bij het Expertisenetwerk 

Levensvragen en ouderen, www.netwerklevensvragen.nl). 

Uitwisseling van reacties: wat roepen deze gesprekken bij je op? Wat herken je er van in je werk?  

Welke vragen komen hier volgens jou aan de orde? 

 

G. Introductie theorie levensvragen en zingeving (15 minuten) 

Literatuur: Henri Rijksen, Annelies van Heijst, Levensvragen in de hulpvraag, Damon, 1999  
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   Coert H. Lindijer, Ouderen ontmoeten, Boekencentrum 1999 

Arjan Broers, Met lege handen, lesbrieven aan werkers in de ouderenzorg, Meinema 1998  

 

Levensvragen in je eigen werksituatie (20 minuten) 

Opdracht 3 : KEN DE ANDER!  

 

Herken je bij de mensen die jij zorg verleent de volgende uitspraken/ vragen? 

Hoe reageer je? 

Lees de uitspraken eens door en bedenk of je bij deze uitspraken ‘gezichten’ kunt zien van mensen die 

je verzorgt. (5 minuten) 

Weet je van jezelf hoe je in dergelijke situaties (meestal) reageert? 

Lees deze uitspraken eerst voor jezelf door en kruis aan welke je herkent. Daarna praat je er in 

tweetallen over door. 

- wie luistert er nou eens naar mij! 

- waarom leef ik nog? 

- wat voor zin heeft dit allemaal? 

- ik heb eigenlijk nergens meer zin in; 

- hebt u even tijd voor mij? 

- ik geloof, maar ik ben toch bang! 

- ik geloof niet, maar ik ben toch bang! 

- mijn kinderen komen nooit! 

- ik voel me zo alleen; 

- waarom moet mij dit overkomen? 

- ik wil dood! 

- ik heb dit zeker verdiend! 

- ik zie zo op tegen de dag. Kan ik niet blijven liggen? 

- mijn buurvrouw is helemaal niet aardig tegen mij; 

- ik bel maar niet, ik wil niet lastig zijn; 

- wilt u met mij bidden? 

- denkt u dat de dominee mij kan helpen? 

- heb ik het wel goed gedaan? 

- kan het zijn dat God me straft dat ik dit meemaak?  

 

Schrijf richtingwijzers op die je belangrijk lijken als je met iemand over dergelijke vragen in gesprek 

raakt. 

Uitwisseling van ervaringen, visies, aandachtspunten 

Betrek in deze uitwisseling de vraag: weet je vanuit welke levensbeschouwing de mensen die jij 

dagelijks verzorgt, leven? 

Vind je dat belangrijk om te weten? Zou het verschil maken of je dat wél of níet weet en hoe je 

reageert? 

 

I. Afspraken maken voor vervolg : (15 minuten) 
1. data volgende bijeenkomsten 
2. kort overzicht geven van thema’s die aan de orde komen 
3. afspraken rondom aanwezigheid en afmelden 
4. afspraken wie werkinbreng heeft (instructie; ZIE BIJLAGE 2; 1

e
 verantwoordelijke en bij uitval 

2
e
 die inbreng kan verzorgen; kiezen vooral op thema’s van de bijeenkomsten; overzicht laten 

zien!) 
5. afspraken reflectieverslag van elke bijeenkomst (instructie aan de hand van de 5 

reflectiekaarten) 
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6. structuur bijeenkomsten vertellen 

 

J. Korte evaluatie: eerste indrukken. (5 minuten) 
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4 Waarde(n)vol leven, Waarden en normen 

A. Welkom en rondje ‘hoe zit je er bij’  

(5 minuten of zo nodig langer als er seinen op ‘rood’ staan) 

Neem een groen, een oranje en een rood kaartje mee en leg dat midden op tafel 

Leg de deelnemers uit dat dit bedoeld is om te kijken of er deelnemers zijn die voor de bijeenkomst kan 

starten nog iets persoonlijk kwijt willen. Vraag diegene desgewenst een groen, een oranje of een rood 

kaartje te nemen en te vertellen :  

 

Groen: het gaat goed met me. Ik wil dat graag met jullie delen 
Oranje: er is iets dat me bezighoudt en wat ik even ‘kwijt’ moet voordat ik verder kan. 
Rood:  ik kan niet starten. Er zijn zaken die me zó bezighouden dat ik me niet kan richten op de 
intervisie.  

 

Bij oranje en rood: kijken hoeveel ruimte en tijd nodig is om aandacht te geven.  

 
B. Reflectie op de vorige bijeenkomst en huiswerkopdracht  

(5 minuten of zo nodig langer) 

Wat moet nog worden gezegd n.a.v. de vorige bijeenkomst? 

Wat wil je vertellen over de huiswerkopdracht? Hoe was het om daar mee bezig te zijn? 

Wat sprak je aan? Wat vond je moeilijk? 

Leveren de reflectieverslagen iets op om eventueel samen bij stil te staan? 

Er kan zowel inbreng zijn van de deelnemers als van  de begeleider. 

 
C. Thema centraal: waarden in het leven 

(40 minuten of korter als bovenstaande ‘rondjes’ meer tijd nodig hebben) 

 

In de reader is de tekst van Thim Weijs over zingeving en levensreis opgenomen. Aan het eind van de 

tekst voor deze bijeenkomst een samenvatting daarvan. Deel die uit aan de deelnemers voor opdracht 

4. 

 

Opdracht 4: Ouderen en levensvragen 

Vragen bij de tekst over zingeving en levensreis van Thim Weijs. 

Lees de samenvatting nogmaals voor jezelf door. Daarna ga je in tweetallen over de door Weijs 

gestelde vragen in gesprek. 

1. Herken je de door Weijs aangereikte vragen als vragen van ouderen? 

2. Lees de tekst nu nogmaals en stel jezelf voor een oudere in de plaats. 

3. Kies uit de vele door Weijs opgeworpen vragen drie vragen uit die op dit moment vooral herkenning 

bij jezelf oproepen.  

4. Vertel hierover aan je gesprekpartner. Leg hierbij linken naar je eigen levensgeschiedenis en huidige 

situatie. (15 minuten) 

5. Luister naar je gesprekspartner die vertelt over háár/ zijn drie gekozen levensvragen. (15 minuten) 

6. Noteer op de flapover één voor jou op dit moment (meest) belangrijke levensvraag.  

 

In de groep plenair: voorlezen levensvragen die zijn genoteerd. Gelegenheid voor een korte toelichting, 

indien gewenst. 
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Opdracht 5: wat is je lijfspreuk of levensmotto? (15 minuten) 

In het leven heb je niet alleen vragen.  

Gaandeweg formuleer je ook je eigen antwoorden en krijg je zicht op wat er voor jou echt toe doet. Er 

zijn uitspraken, teksten, gedichten, liederen, gezegdes die voor jou onder woorden brengen wat voor 

jou belangrijk is in het leven, waar het voor jou uiteindelijk op aan komt. 

Voorbeelden: 

‘geld maakt niet gelukkig’,  

‘een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd’ 

‘zorg voor jezelf, een ander doet het niet’ 

‘leven is het meervoud van lef’ 

‘alleen is maar alleen; samen sta je sterk’ 

‘wat ik ben, Hij heeft het mij gegeven’ 

 

Schrijf zo’n levensmotto of lijfspreuk op een kaartje. Wissel met elkaar de spreuken uit en vertel hoe je 

tot dit inzicht en deze waarde bent gekomen. 

 
D. Pauze (10 minuten) 

 

E. Werkinbreng (60minuten) 

Inbreng van een deelnemer over een werksituatie, waarvan hij/ zij denkt dat hier een levensvraag aan 

de orde is. 

Volgens de volgende structuur wordt deze vraag besproken : 

 

Stappen die je tijdens de bespreking van een casus zet 

Stap 1   probleeminventarisatie 

Een deelnemer brengt een actueel werkprobleem (casus) in,  

vertelt zo concreet mogelijk over de opgedane ervaring  

en geeft de eigen leervraag aan. 

 

Stap 2   analyse 

De deelnemers verkennen en analyseren de casus door het stellen van open en informatieve vragen. 

In deze fase worden nog geen adviezen gegeven. 

 

Stap 3   bewustwording 

De inbrenger kan de casus in de ik-vorm formuleren. 

 

Stap 4   advisering 

De deelnemers geven adviezen. 

Het werkprobleem kan nu op groepsniveau besproken worden. 

 

Stap 5   evaluatie  

Wat heeft de inbrenger geleerd? 

Welke adviezen zijn praktisch toepasbaar? 

Wat heeft de bespreking voor de groep opgeleverd? 

 

F.‘Oogsten’ : wat is de opbrengst voor ieder van deze bijeenkomst voor een ieder?  
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Samenvatting van Zingeving en levensreis door Thim Weijs 
 

 

Wat is oud? 

Je voelt je vaak niet zo oud als je bent, het wordt je ook aangedaan. Maar ook: je weet dat je zomaar 

afhankelijk kunt worden, het einde is nabij. 

 

Een vreemdeling? 

Met andere normen en waarden, en gewoonten zijn opgegroeid. Dingen hebben meegemaakt die deze 

generatie niet kent (crisis, armoede) 

 

(Existentiële) leegte 

Het gebied waar je alleen bent, dat afhankelijk van hoe je eraan toe bent een zwart gat, angst of 

verveling kan zijn maar ook: ervaring van zin, (spiritueel) geluk. Existentiële autonomie: antwoord 

geven op de leegte. 

 

Zin van leven 

Ieder mens is geroepen om zijn eigen lot tot kans te keren. Het zijn niet de omstandigheden die 

bepalend zijn, maar het betekenisvolle antwoord dat je erop kunt geven. Ieder mens is meer dan het lot 

dat hem treft. De zwaarste dagen in je leven zijn dagen dat je geen zin ervaart. 

 

Zin en de ander 

Wie spreekt hem nog als volwaardig mens aan als hij oud is? Voor wie betekent hij nog wat? Wie blijft 

bij hem tot het einde? 

 

Zin en zintuigen 

Zintuigen als laatste middel om bereikt te worden en te bereiken (ook als eerste in baby-tijd) 

 

De kracht van de geest 

Tot het laatst toe (als je niet dement wordt) kun je nieuwe inzichten krijgen, de wereld ondervragen, je 

leven overzien, herinterpreteren. 

 

Zin en de grote verhalen 

We staan in een traditie en een keten van generaties die elkaar grote verhalen doorgeven over de zin 

van het leven: in sprookjes en legenden, maar ook in de bijbel, koran etc. Ouderen worstelen vaak nog 

met de ketens van de strenge kerk van vroeger. 

 

Zin is altijd een verhaal 

Het levensverhaal zet onze levensreis in samenhang en perspectief. We geven betekenis aan onszelf 

en aan de reis. Het verhaal kan blijven veranderen en we hebben een luisteraar nodig, anders bloedt 

het dood. Het levensverhaal is een dialoog. 
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5 Wie ben je?, Levensverhaal en levensbalans 

A. Welkom en rondje ‘hoe zit je er bij’ 

(5 minuten of zo nodig langer als er seinen op ‘rood’ staan) 

Neem een groen, een oranje en een rood kaartje mee en leg dat midden op tafel 

Leg de deelnemers uit dat dit bedoeld is om te kijken of er deelnemers zijn die voor de bijeenkomst kan 

starten nog iets persoonlijk kwijt willen. Vraag diegene desgewenst een groen, een oranje of een rood 

kaartje te nemen en te vertellen : 

 

Groen: het gaat goed met me. Ik wil dat graag met jullie delen 
Oranje: er is iets dat me bezighoudt en wat ik even ‘kwijt’ moet voordat ik verder kan. 
Rood: ik kan niet starten. Er zijn zaken die me zó bezighouden dat ik me niet kan richten op de 

intervisie.  

 

Bij oranje en rood: kijken hoeveel ruimte en tijd nodig is om aandacht te geven.  

 

B. Reflectie op de vorige bijeenkomst 

(5 minuten of zo nodig langer) 

Wat moet nog worden gezegd n.a.v. de vorige bijeenkomst? 

Leveren de reflectieverslagen iets op om eventueel samen bij stil te staan?   

Er kan zowel inbreng zijn van de deelnemers als van de begeleider.  

 

C. Thema centraal: levensverhaal en levensbalans (55 - 65 minuten) 

Introductie: (5 minuten) 

Als introductie op het thema klinkt een liedje van Wim Sonneveld (‘Het dorp’) of van Rob de Nijs (Foto 

van vroeger). Of muziek ‘van vroeger’ waarvan de begeleider weet/vermoedt dat die bij ieder in de 

groep bekend zal zijn.  

Naar aanleiding van de eerste muziek: wat weet ieder van de wereld ‘van vroeger’ en de wijze waarop 

de ouderen die zorg wordt geboden daarover spreken? 

Naar aanleiding van herkenbare muziek: wat roept deze muziek op aan beelden en herinneringen? 

 

Introductie thema levensverhalen (10 minuten): wie ouder is heeft veel meegemaakt en kan verhalen 

vertellen over vele thema’s. Daarin drukken mensen uit hoe zij zichzelf zien en hoe zij hun leven 

ervaren. Het is één versie van het verhaal. Er zijn ook andere verhalen te vertellen. Welke betekenis 

geef je aan wat je hebt meegemaakt? Hoe maak je de balans op van wat ‘goed’ was of tegen viel? Wie 

luistert er naar je verhaal? Hoe kun je in beperkte tijd aandacht geven aan het levensverhaal van de 

oudere? 

 

Literatuur:Ernst Bohlmeijer, Lausanne Mies, Gerben Westerhof, De betekenis van Levensverhalen 

Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk, Bohn Stafleu van 

Loghum, Houten 2007 

en met name daarin het artikel van Gerard M. Brugman, Het levensverhaal als constructie 

(pag. 41 – 60) 

Fiet van Beek, Martin Schuurman, Werken met levensverhalen en levensboeken, Bohn 

Stafleu van Loghum, Houten 2007 

Wout Huizing en Thijs Tromp, Mijn leven in kaart, in gesprek met ouderen over hun 

levensverhaal, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2007  

 

 



 

 17 

Opdracht 6 (15 minuten)  

Op verschillende manieren kun je met een ander in gesprek zijn.  

Je kunt praten over het weer, over het nieuws van de dag, over andere mensen. 

Je kunt moppen vertellen en lachen met elkaar. Je kunt je zorgen uiten, verdriet delen. 

Je kunt ook iets vertellen over jezelf: waar je mee bezig bent, welke hobby’s je hebt, wie of wat voor jou 

belangrijk is. Je kunt vertellen over wat je hebt meegemaakt, pas gebeurd of langer geleden. Je kunt 

vertellen over je dromen voor de toekomst. 

Je kunt vertellen waarover je blij bent of waar je tegenop ziet. 

Als je vertelt, laat je iets van jezelf zien aan een ander.  

Vertel iets over jezelf aan een ander aan de hand van één van onderstaande vragen: 

 
- hoe kijk je terug op je jeugdjaren (0 - 15 jaar)? 
- welke mensen zijn voor jou belangrijk (geweest)? 
- waarover ben je trots als je terugkijkt op je leven tot nu toe? 
- vertel over een hoogtepunt in je leven 
- vertel over een dieptepunt in je leven 
- wie is voor jou een voorbeeld (geweest)? 

 

Ieder krijgt 5 minuten om te vertellen. De ander luistert aandachtig en reageert. 

Na twee ‘verhalen’ wissel je uit over je ervaringen bij het vertellen en luisteren. Wat valt je op als je 

over dergelijke vragen iets vertelt aan een ander?  

 

Opdracht 7: inlevingsoefening: Wie geef je zorg? (15 minuten) 

Je komt regelmatig bij iemand om zorg te geven. Je hebt van alles te doen. Je weet wat er moet 

gebeuren en welke zorg je hebt te leveren. Wie is diegene die je verzorgt? Wat weet je van hem/haar? 

Wat roept hij/zij bij je op? Wat vind je typerend voor hem/haar? Waar let je op in de contacten? Waar 

praat je over? Welke vragen stel je doorgaans? 

 

Je hebt net in tweetallen een en ander uitgewisseld en verteld over jezelf. Leef je eens in dat je 

meneer/ mevrouw X bent, met wie jij regelmatig contact hebt om zorg te geven. 

Stel dat je eens vijf minuten tijd hebt en dat je in de rol van meneer/ mevrouw X de gelegenheid krijgt 

een paar dingen uit zijn/haar leven te vertellen of over iets te praten wat nu belangrijk is en dat tegelijk 

te maken heeft met het terugdenken over hoe het leven is geweest. 

Natuurlijk kan iemand in een paar minuten niet de hele levensgeschiedenis vertellen. Er is zóveel 

waarover iets te zeggen is…. Maar ken je meneer/ mevrouw X en zou je uit diens naam kunnen 

vertellen over thema’s als: 
- waar je bent geboren en opgegroeid en uit welk gezin je komt 
- wat je hebt meegemaakt in de oorlog 
- of je hebt gewerkt (of niet mocht) en hoe dat was  
- over je levenspartner (of het gemis daaraan) 
- mensen die nu belangrijk voor je zijn 
- welke hobby’s je hebt 
- welke muziek je graag hoort 
- wat je nu gelukkig maakt 
- waarover je verdriet hebt  
- hoe je het wonen hier vindt…. 

Maak een keuze en vertel aan je gesprekspartner! Wat valt je al vertellend/luisterend op? 

 

Plenair gesprek: (15 minuten) 
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Korte uitwisseling van opgedane ervaringen: hoe is het om evaluerend te vertellen over je eigen leven 

en hoe goed je degene kent in dit opzicht die je zorg biedt? Weet je wat van betekenis is voor jezelf en 

voor de ander? 

Hoe vertel je aan anderen over je leven?  

Wat voor soort dingen deel je wel en wat niet? Hoe belangrijk is aan wíe je iets vertelt? 

Welke kansen zie je om tijdens de zorg of een huisbezoek stil te staan bij (fragmenten) van het 

levensverhaal van de oudere? (Voorbeeld: hoe ziet het appartement eruit? Ga je wel eens in op foto’s 

die er staan, schilderijen, meubels, muziek, actualiteit van de dag, boeken etc?)  

Vind je dat je hiervoor tijd en aandacht moet hebben? (waarom wel of niet)? 

Hoe kom je het in je werk tegen dat mensen vertellen over wat zij hebben meegemaakt en wat zij daar 

nú van vinden/ betekenis aan geven? 

 

D. Pauze (10 – 15 minuten) 

 

E. Werkinbreng (60 minuten) 

Inbreng van een deelnemer over een werksituatie, waarvan hij/ zij denkt dat hier een levensvraag aan 

de orde is. Volgens de volgende structuur wordt deze vraag besproken: 

Stappen die je tijdens de bespreking van een casus zet 

Stap 1   probleeminventarisatie 

 

Een deelnemer brengt een actueel werkprobleem (casus) in,  

vertelt zo concreet mogelijk over de opgedane ervaring  

en geeft de eigen leervraag aan. 

 

Stap 2   analyse 

 

De deelnemers verkennen en analyseren de casus door het stellen van open en informatieve vragen. 

In deze fase worden nog geen adviezen gegeven. 

 

Stap 3   bewustwording 

 

De inbrenger kan de casus in de ik-vorm formuleren. 

 

Stap 4   advisering 

 

De deelnemers geven adviezen. 

Het werkprobleem kan nu op groepsniveau besproken worden. 

 

Stap 5   evaluatie 

 

Wat heeft de inbrenger geleerd? 

Welke adviezen zijn praktisch toepasbaar? 

Wat heeft de bespreking voor de groep opgeleverd? 

 

F. ‘Oogsten’: wat heeft deze bijeenkomst je aan inzichten gegeven en neem je mee in je contacten 

naar collega’s en cliënten? 
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6  Leven in relatie, De betekenis van relaties 

A. Welkom met een gedicht. Hierbij kun je zelf een gedicht kiezen. In de reader is het gedicht “Later” 

van Simon Carmiggelt opgenomen. 

 

Rondje ‘hoe zit je er bij’   

Neem een groen, een oranje en een rood kaartje mee en leg dat midden op tafel 

Leg de deelnemers uit dat dit bedoeld is om te kijken of er deelnemers zijn die voor de bijeenkomst kan 

starten nog iets persoonlijk kwijt willen. Vraag diegene desgewenst een groen, een oranje of een rood 

kaartje te nemen en te vertellen :  

 

Groen: het gaat goed met me. Ik wil dat graag met jullie delen.  
Oranje: er is iets dat me bezighoudt en wat ik even ‘kwijt’ moet voordat ik verder kan. 
Rood: ik kan niet starten. Er zijn zaken die met zó bezighouden dat ik me niet kan richten op de 

intervisie.  

 

Bij oranje en rood: kijken hoeveel ruimte en tijd nodig is om aandacht te geven.  

 

B. Reflectie op de vorige bijeenkomst (5 minuten of langer indien noodzakelijk) 

Wat moet nog worden gezegd n.a.v. de vorige bijeenkomst? Wat leveren de reflectieverslagen op om 

eventueel samen bij stil te staan? 

Er kan zowel inbreng zijn van de deelnemers als door de begeleider. 

 

C. Thema centraal: leven in relatie(s) (maximaal 10 minuten) 

Introductie door gespreksleider: beknopte theorie over het belang van relaties voor zingeving aan het 

leven. 

 

Opdracht 8 : Je leven in kaart… (30 minuten) 

Breng je eigen relaties in kaart brengen aan de hand van een ui en een matrix.  

Deze opdracht is individueel en doe je voor jezelf.  

Er is dus geen uitwisseling met andere deelnemers. 

 

Ui:  zet in verschillende kringen welke mensen voor jou belangrijk zijn.  

  In de binnenste kern de mensen die (emotioneel) heel dicht bij je staan 

In de kring daarbuiten mensen die iets minder dicht bij je staan.  

Breng zoveel kringen aan als je zelf wilt. In de buitenste kring staan mensen die je kent, maar 

waar je geen emotionele band mee hebt.  
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Matrix: 

Vul onderstaande matrix in voor zes mensen en geef aan waarom je denkt dat zij belangrijk voor je 

zijn. Je wordt op weg geholpen met een aantal voorbeelden.  

 

 

  NAMEN VAN MENSEN DIE BELANGRIJK VOOR MIJ ZIJN 

 

 

Belangrijk, 

omdat: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Accepteert 

mijn sterke 

en zwakke 

kanten 

      

Openheid 

 

 

      

Aardig 

 

 

      

Gevoelens 

wederzijds 

 

      

Steun 

 

 

      

Luistert 

zonder 

oordeel 

      

Heeft tijd 

voor me 

 

      

Heeft 

vertrouwen 

in me 

      

……….. 

 

 

      

………. 

 

 

      

 

Vul de ‘ui’ en matrix voor jezelf in. 

Stel jezelf de vraag hoe belangrijk relaties voor jezelf zijn. 

Welke betekenis hebben relaties voor jou? Welke betekenis heb jij voor anderen, denk je?  

Ben je iemand die graag ‘op zichzelf’ is en graag ‘het rijk alleen’ heeft? 

Of ben je een gezelschapsmens, een ‘mensenmens’ die het liefst zoveel mogelijk samen met anderen 

doet? 
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Kijk naar de ui: 
- welke relaties vallen vooral in de binnenste kern? Familie, vrienden, collega’s?  
- komen er ook mensen in voor die je zorg verleent? Op welke plek? 
- welke plek in de ui denk je dat jij inneemt voor mensen die je zorg verleent?  

 

Wat is voor jou belangrijk in een relatie? 

Kun je je indenken wat het betekent als één van de relaties die je hebt ingevuld in de matrix beëindigd 

zal worden door een conflict of de dood? 

 

Plenair: (20 minuten)  

Bespreking van de opdracht.  

Je wordt niet gevraagd in te gaan op details of namen te noemen.  

De vraag staat vooral centraal wat je hebt geleerd over jezelf en mensen om je heen. 

Wat heb je ervaren bij het invullen? 

Hoe zie je jouw relatie met degenen voor wie je zorg draagt? Hoe verbonden voel je je?  

Wat vind je een professionele houding in dezen? 

Kun je jouw betrokkenheid tonen in het werk? Hoever kan/ mag je gaan?  

 

D. Pauze (10 minuten) 

 

E. Bespreking werkinbreng: casus rondom relaties (conflict met familie, gemis aan relatie, mate 

van betrokkenheid bij vragen van zorgvrager e.d.) (60 minuten) 

Inbreng van een deelnemer over een werksituatie, waarvan hij/ zij denkt dat hier een levensvraag aan 

de orde is.Volgens de volgende structuur wordt deze vraag besproken: 

Stappen die je tijdens de bespreking van een casus zet 

Stap 1   probleeminventarisatie 

Een deelnemer brengt een actueel werkprobleem (casus) in,  

vertelt zo concreet mogelijk over de opgedane ervaring  

en geeft de eigen leervraag aan. 

 

Stap 2   analyse 

De deelnemers verkennen en analyseren de casus door het stellen van open en informatieve vragen. 

In deze fase worden nog geen adviezen gegeven. 

 

Stap 3   bewustwording 

De inbrenger kan de casus in de ik-vorm formuleren. 

 

Stap 4   advisering 

De deelnemers geven adviezen. 

Het werkprobleem kan nu op groepsniveau besproken worden. 

 

Stap 5   evaluatie  

Wat heeft de inbrenger geleerd? 

Welke adviezen zijn praktisch toepasbaar? 

Wat heeft de bespreking voor de groep opgeleverd? 
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F. ‘Oogsten’: wat heeft deze bijeenkomst je aan inzichten gegeven en neem je mee in je contacten 

naar collega’s en cliënten? 
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7  Een leven lijden, Over lijden, verlies en afhankelijkheid 

A. Welkom  en rondje ‘hoe zit je er bij’  

     (5 minuten of zo nodig langer als er seinen op ‘rood’ staan) 

Neem een groen, een oranje en een rood kaartje mee en leg dat midden op tafel 

Leg de deelnemers uit dat dit bedoeld is om te kijken of er deelnemers zijn die voor de bijeenkomst kan 

starten nog iets persoonlijk kwijt willen. Vraag diegene desgewenst een groen, een oranje of een rood 

kaartje te nemen en te vertellen :  

 

Groen: het gaat goed met me. Ik wil dat graag met jullie delen. 
Oranje: er is iets dat me bezighoudt en wat ik even ‘kwijt’ moet voordat ik verder kan. 
Rood: ik kan niet starten. Er zijn zaken die me zó bezighouden dat ik me niet kan richten op de 

intervisie.  

 

Bij oranje en rood: kijken hoeveel ruimte en tijd nodig is om aandacht te geven.  

 

B. Reflectie op de vorige bijeenkomst 

(5 minuten of zo nodig langer) 

Wat moet nog worden gezegd n.a.v. de vorige bijeenkomst? 

Leveren de reflectieverslagen iets op om eventueel samen bij stil te staan?   

Er kan zowel inbreng zijn van de deelnemers als van de begeleider. 

 

C. Thema centraal: Omgaan met lijden   (10 minuten) 

Opening met gedicht Annie M.G. Schmidt  “De Wurm’ 

 

Er zit een wurm in onze juttepeer, 

dat weten we nu zo zoetjesaan wel zeker. 

Het ligt, misschien, wie weet, wel aan de kweker 

of aan de groenteman, of aan het weer. 

 

De ene mens denkt aldoor vol verdriet: 

hoe komt die wurm erin. Hij wil het weten. 

De and’re mens wil nooit meer peren eten,  

maar dat is overdreven, vindt u niet?  

 

Dan is er altijd ook nog wel een man, 

Zo één, die denkt de wurm eruit te krijgen 

door bovenmatig met zijn vuist te dreigen,  

maar nebbesj zeg, daar schrikt die wurm niet van. 

 

Er zijn er ook, die houden zo van fruit, 

dat zij de peer met wurm en al verslinden, 

en zeggen, dat ze ’t overheerlijk vinden, 

maar in het donker spugen zij hem uit. 

 

En daar in dat cafeetje zit er één 

die zegt: het is geen peer, het is een appel. 

Ik zeg maar zo, wat maak je je te sappel, 

alla, ’n wurm, ik eet er maar omheen.  
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Theorie over lijden en omgaan met/reactie op lijden in het leven.  

 

Interactief gesprek over: (10 minuten) 

- wat herken je in dit gedicht?  
- wat is lijden?  
- welk lijden heb je zelf meegemaakt (voor zover je dat wilt delen; privé is privé!)  
- welk lijden neem je waar bij de cliënten? Hoe uit zich dat. 
- hoe ga je zelf om met tegenslag, teleurstelling, verdriet? 

Maak een keuze tussen opdracht 9 of 10:  

 

Opdracht 9: Omgaan met lijden…(30 minuten) 

  

Noteer uit onderstaande lijst op welke wijze jezelf reageert als je te maken krijgt met lijden (afscheid, 

verlies van iemand of van een (huis)dier, verlies van lichamelijke mogelijkheden, verlies van een 

dierbaar voorwerp e.d.). 

 

Welke reactie herken je bij jezelf (meerdere antwoorden kun je aankruisen)  

 
1. ik ga door wat er gebeurde anders naar mezelf kijken 
2. ik aanvaard het als deel van mijn leven 
3. ik praat er maar heel af en toe over met een paar mensen; naar buiten toe weet niemand van mijn 

situatie. Ik ben vrolijk en laat niets merken; 
4. ik voel me schuldig 
5. ik zoek naar een verklaring en antwoord op de vraag: waarom? 
6. ik zoek mijn heil in therapie/ gebedsgenezing/ tocht naar Lourdes ...... 
7. ik lach het weg 
8. ik ga gedichten lezen 
9. ik ga in een dagboek schrijven 
10. ik wil er met niemand over praten en het liefst alleen gelaten worden 
11. ik wil er met zoveel mogelijk mensen over praten 
12. ik strijd met alles wat in me is tégen deze situatie 
13. ik geef iemand anders de schuld 
14. ik zoek steun in mijn geloof (gebed, bijbellezen, kerkgang, geloofsgesprek) 
15. ik word apathisch/ depressief 
16. anders, nl…. 

 

Wissel antwoorden uit en zie hoe verschillend er gereageerd kan worden. 

Herken je dergelijke reacties bij cliënten?   

Geef je mensen ruimte voor hun éigen reacties of probeer je hen aan te geven wat ‘goed’ zou zijn? 

Herken je gedrag dat in feite een reactie is op lijden (wat dat dan ook is voor de betreffende cliënt)? 

Geef voorbeelden. 

Wat is voor jou belangrijk hoe iemand op jóu reageert?  

Wil je alleen zijn of juist samen?  

Hoop je op praktische hulp of adviezen? 
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Opdracht 10:  Visies op lijden 

 

Laat iedere deelnemer een stelling op een flap-over schrijven, waaruit een visie spreekt op lijden. Je 

kunt het zelf als deelnemer helemaal eens zijn met die stelling of er juist ook helemaal op tegen. Ieder 

noteert één stelling. Vervolgens reageert ieder op de genoteerde stellingen door een (korte) reactie of 

vraag onder de stelling op te schrijven. 

 

Als niet direct duidelijk is wat voor ‘soort’ stellingen worden verwacht, een paar voorbeelden: 
1. God zal er (met dit ziekbed) wel een bedoeling mee hebben 
2. alles wat je meemaakt heeft betekenis, het zal wel ergens goed voor zijn 
3. door ziekte en lijden worden we rijpere mensen 
4. als je weet dat je gaat sterven, heb je niets aan geloven 
5. wanneer iemand vreselijk lijdt, is dat een straf van God/ik al het wel ergens aan verdiend hebben 
6. lijden hoort bij het leven. Aanvaarden is dus noodzakelijk 
7. wat je nu meemaakt werkt door in een volgend leven 
8. wat lijden is, is voor iedereen hetzelfde 

 

Loop langs deze stellingen en reageer met een vraag, een gevoel, een uitroepteken, een vraagteken, 

een kanttekening. Treed de stellingen ‘open’ tegemoet en ga er serieus op in, ook al ben je het 

helemaal niet eens met een bepaalde stelling. 

Ieder reageert op de flap-over. Het is niet de bedoeling direct al met elkaar over de stelling of de 

reacties in gesprek te gaan. Geen discussie dus, ook niet op papier. 

In stilte schrijft ieder een reactie bij de stellingen.  

Je hoeft niet op elke stelling te reageren. 

 

Plenair gesprek:  

Wat roepen deze stellingen en reacties op?  

Herken je deze (van mensen die je zorg biedt of collega’s) binnen je werk?  

Hoe reageer je als je het met een bepaalde visie helemaal niet eens bent? 

Draag je jouw eigen visie op lijden uit denk je, in de manier waarop je iemand tegemoet treedt? 

 

D. Pauze (10 minuten) 

 

E. Werkinbreng (60 minuten) 

 

Informatie voor de begeleider:  

Variatie in het model van bespreken zou bij dit thema kunnen aan de hand van de ‘dominante ideeën 

theorie’. Weeg af of het wisselen van ‘model’ verfrissend zal werken in de groep of eerder onwennig 

maakt en dus remmend zal zijn. 

 

Met behulp van vragen en intensief luisteren proberen de groepsleden te achterhalen welke 

(dominante) ideeën (= opvattingen, idealen, normen, waarden e.d.) in de beeldvorming van de 

inbrenger een rol spelen. Het gaat om vragen als: 
- wat wordt als ‘goed’ beoordeeld en wat als ‘fout’? 
- in hoeverre hanteert de inbrenger impliciete ideaal- of wensbeelden? 
- berust de beschrijving op feiten of op interpretaties? 
- in hoeverre spelen vooroordelen of stereotyperingen een rol? 
- wordt er in termen van schuld/onschuld gesproken? 
- worden alleen negatieve aspecten belicht of ook positieve? 
- hoe definieert de inbrenger haar/zijn eigen rol in de situatie en hoe die van anderen? 
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- worden situaties als statisch of dynamisch gezien?  

 

Stappen voor de bespreking:  

 

Stap 1: introductie 

De inbrenger introduceert haar/zijn ingediende casus nader en geeft een korte toelichting. 

 

Stap 2: op zoek naar gedachten over en visie op lijden 

Vraag de deelnemers te letten op hoe degene die de casus inbrengt reageert op de confrontatie met 

het lijden. Geeft hij/zij adviezen? Welke visie of gedachten komen daarin naar voren? Moet de 

inbrenger eigen meningen inhouden of is er een overeenkomst in gedachten over de ziekte/het lijden 

met degene die zorg ontvangt? 

Stelt de inbrenger ‘open’ vragen, of is in de opmerkingen en reacties iets te merken van wat de 

inbrenger als ‘goed’ of ‘fout’ beoordeelt?  Welke rol ziet de inbrenger voor zichzelf om de ander in 

zijn/haar lijden bij te staan? Wat valt je daarin op? Wat zou je zelf anders doen of zeggen? 

 

Stap 3: inventariseren van visie en gedachten 

De groepsleden inventariseren samen hun waarnemingen. 

De inbrenger luistert aandachtig, maar reageert niet. 

 

Stap 4: reacties van de inbrenger 

De inbrenger reageert op de geïnventariseerde ideeën en geeft aan welke zij/hij daarvan herkent. 

Deze visies en gedachten worden omcirkeld op de flap-over. 

 

Stap 5: alternatieve ideeën? 

Geholpen door de groepsleden probeert de inbrenger nu voor elk van de herkende visies/ gedachten 

een alternatief te vinden. 

Ook deze gedachten worden genoteerd. 

Vervolgens wordt in gezamenlijk overleg gewogen in hoeverre de inzet van deze alternatieve ideeën 

de vraagstelling in een ander licht plaatst. 

 

Stap 6: Evaluatie 

De inbrenger en groepsleden evalueren het intervisieproces. 

Zowel inhoud als procedure worden hierin besproken. 

 

F. ‘Oogsten’ : wat neem je mee van deze bijenkomst?  
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8  Dood-gewoon?, Afscheid en verlies, dood en rouw 

Vooraf: elke deelnemer vult een test in via de website www.doodgewoonbespreekbaar.nl en 

neemt haar of zijn ‘testresultaat’ mee naar de bijeenkomst.  

 

 

A. Welkom  en rondje ‘hoe zit je er bij’  

(5 minuten of zo nodig langer als er seinen op ‘rood’ staan) 

Neem een groen, een oranje en een rood kaartje mee en leg dat midden op tafel 

Leg de deelnemers uit dat dit bedoeld is om te kijken of er deelnemers zijn die voor de bijeenkomst kan 

starten nog iets persoonlijk kwijt willen. Vraag diegene desgewenst een groen, een oranje of een rood 

kaartje te nemen en te vertellen : 

 

 Groen: het gaat goed met me. Ik wil dat graag met jullie delen 

Oranje: er is iets dat me bezighoudt en wat ik even ‘kwijt’ moet voordat ik verder kan. 
Rood: ik kan niet starten. Er zijn zaken die me zó bezighouden dat ik me niet kan richten op de 

intervisie.  

 

Bij oranje en rood: kijken hoeveel ruimte en tijd nodig is om aandacht te geven.  

 

B. Reflectie op de vorige bijeenkomst  

(5 minuten of zo nodig langer) 

Wat moet nog worden gezegd n.a.v. de vorige bijeenkomst? 

Leveren de reflectieverslagen iets op om eventueel samen bij stil te staan?   

Er kan zowel inbreng zijn van de deelnemers als van de begeleider. 

 

C. Thema centraal: dood- gewoon (5 minuten) 

Korte introductie van het thema met gedicht over sterven/ dood.  

 

Sotto voce 

 

Zoveel soorten van verdriet,  

ik noem ze niet.  

Maar één, het afstand doen en scheiden.  

En niet het snijden doet zo’n pijn,  

maar het afgesneden zijn. 

 

Nog is het mooi,  

’t geraamte van een blad,  

vlinderlicht rustend op de aarde,  

alleen nog maar zijn wezen waard.  

Maar tussen de aderen van het lijden  

niets meer om u mee te verblijden:  

mazen van uw afwezigheid,  

bijeengehouden door wat pijn  

en groter wordend met de tijd. 

Arm en beschaamd zo arm te zijn. 

 

(Uit: Vergezichten en gezichten, 1954 van M. Vasalis) 
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Opdracht 11: 

Beelden van dood (25 minuten) 

 

In de reader zijn foto’s opgenomen waar de deelnemers bij kunnen associëren 

 

Bekijk de foto’s die in de ruimte zijn neergelegd goed.  

Laat de beelden op je inwerken en kies één foto uit die je aanspreekt, die je ‘raakt’. Om welke reden 

dan ook. 

Als iedereen een foto heeft uitgekozen, vertel je elkaar over jouw keuze voor juist deze foto. 

 

Zo komen eigen ervaringen met de dood ter sprake.  

Je kunt vertellen over ervaringen in je werk of meer ‘op afstand’ of over ervaringen waarbij je zeer 

nauw betrokken was. Bedenk wat je hierover wilt vertellen.  

Houd je eigen grens in de gaten. Betrek in je reactie ook wat je hebt ontdekt door het doen van de ‘test’ 

over jouw manier van omgaan met dood en sterven. 

 

Opdracht 12: visies op sterven en dood (10 minuten) 

 

Kies een twintigtal rouwadvertenties uit via 

http://mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdennl/site/advertentie/detail?pid=1874480&titelid= 

En leg ze op tafel 

Vraag de deelnemers: 

Lees de verschillende rouwadvertenties. (geanonimiseerd).  

Kies twee advertenties die je aanspreken en één die je níet aanspreekt. 

 

Bespreek met elkaar je keuze. 

 

Stilstaan bij verschillende visies (15 minuten) 

Vervolgens geeft de begeleider een korte schets van theorie over verschillende visies op sterven en de 

dood en is daarbij gelegenheid voor terugkoppeling naar wat al is gezegd, wat eventueel voor 

deelnemers nieuwe zienswijzen zijn of wat deze achtergrond aan reacties oproept.
1
  

 

Herken je deze visies – in feite dus antwoorden op levensvragen – bij de cliënten?  

 

D. Pauze (10 minuten) 

 

E. Casus bespreking:  terminale zorg (60 minuten) 

Inbreng van een deelnemer over een werksituatie, waarvan hij/ zij denkt dat hier een levensvraag aan 

de orde is. 

Volgens de volgende structuur wordt deze vraag besproken :   

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Zie Wout Huizing, Zorg rondom het levenseinde, hoofdstuk 3; Arjan Boers, Met lege handen) 
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Stappen die je tijdens de bespreking van een casus zet 

 

Stap 1   probleeminventarisatie 

 

Een deelnemer brengt een actueel werkprobleem (casus) in,  

vertelt zo concreet mogelijk over de opgedane ervaring  

en geeft de eigen leervraag aan. 

 

Stap 2   analyse 

 

De deelnemers verkennen en analyseren de casus door het stellen van open en informatieve vragen. 

In deze fase worden nog geen adviezen gegeven. 

 

Stap 3   bewustwording 

 

De inbrenger kan de casus in de ik-vorm formuleren. 

 

Stap 4   advisering 

 

De deelnemers geven adviezen. 

Het werkprobleem kan nu op groepsniveau besproken worden. 

 

Stap 5   evaluatie 

 

Wat heeft de inbrenger geleerd? 

Welke adviezen zijn praktisch toepasbaar? 

Wat heeft de bespreking voor de groep opgeleverd? 

 

Let bij de bespreking van een casus over terminale zorg in elk geval ook op de gevoelens die de casus 

oproept bij zowel de inbrenger als de deelnemers. Stel de vraag wat die gevoelens met iemand doen 

en hoe het doorwerkt in het contact/de situatie en wat iemand zelf doet met gevoelens als verdriet, 

boosheid, angst e.d. 

 

Als achtergrond bij de bespreking kan dienen het schema uit Carlo Leget, Van levenskunst tot 

stervenskunst, over spiritualiteit in de palliatieve zorg, Lannoo, Tielt 2008, pag. 159. 

Geeft goede concretisering van verschillende thema’s en lagen die in de begeleiding aan de orde 

kunnen komen. Eventueel als verheldering achteraf door gespreksleider in te brengen. 
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Doen -
laten

Innerlijke
ruimte

Herinneren
-vergeten

Vasthouden
- loslaten

Geloven 
- weten

Ik -
ander

Hoe gaat u om 
met de pijn?
Wat wilt u dat 
we nog doen?
Wat wilt u dat 
we laten?

Waar houdt u zich 
aan vast? Wie of wat 
geeft u kracht in deze 
situatie?
Wat kunt u moeilijk 
loslaten? 

Heeft u de ruimte om uzelf te zijn tijdens

uw ziekte? Is uw leven ‘af’?
Neemt u afscheid van het leven op de 
manier die bij u past? Hoe wilt u herinnerd 
worden?

Denkt u wel eens na 
over het einde?

Wat betekent de dood 
voor u?
Heeft u steun aan een 
geloof of levens-
beschouwing?

Als u terugkijkt op uw 
leven tot nu toe, hoe is 
de balans dan?
Zijn er dingen die u nog 
recht wilt zetten?

 
 

 

 

F.‘Oogsten’ : wat neem je mee van deze bijeenkomst?  
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9  Je zult er maar last van hebben, Schuld en schaamte 

 

A. Welkom en rondje ‘hoe zit je er bij’  

(5 minuten of zo nodig langer als er seinen op ‘rood’ staan) 

Neem een groen, een oranje en een rood kaartje mee en leg die midden op tafel 

Leg de deelnemers uit dat dit bedoeld is om te kijken of er deelnemers zijn die voor de bijeenkomst kan 

starten nog iets persoonlijk kwijt willen. Vraag diegene desgewenst een groen, een oranje of een rood 

kaartje te nemen en te vertellen :  

 

Groen: het gaat goed met me. Ik wil dat graag met jullie delen. 
Oranje: er is iets dat me bezighoudt en wat ik even ‘kwijt’ moet voordat ik verder kan. 
Rood: ik kan niet starten. Er zijn zaken die met zó bezighouden dat ik me niet kan richten op de 

intervisie.  

 

Bij oranje en rood: kijken hoeveel ruimte en tijd nodig is om aandacht te geven.  

 

B. Reflectie op de vorige bijeenkomst 

(5 minuten of zo nodig langer) 

Wat moet nog worden gezegd n.a.v. de vorige bijeenkomst? 

Leveren de reflectieverslagen iets op om eventueel samen bij stil te staan?   

Er kan zowel inbreng zijn van de deelnemers als van de begeleider. 

 

 

C. Thema centraal: schuld en schaamte 

Introductie over schuld en schaamte:  (10 minuten) 

Gebruik van onderstaande tekst en voorbeelden, wat jou past en vul zo nodig aan met eigen 

voorbeelden. 

 

Over schuld gesproken…. In Wales bestaat de volgende legende: 

Een ridder kwam eens thuis van de jacht. In zijn huis waren zijn kleine kind en zijn trouwe hond samen 

achtergebleven. Binnenkomend ontdekte hij bloedsporen en hij trok direct zijn conclusie: de hond had 

het kind gedood. Woedend vloog hij op de hond af toen deze hem tegemoet kwam en doodde hem. 

Toen hij even later het huis verder inliep, bemerkte hij zijn vergissing: in de kamer van het kind lag een 

dode wolf op de drempel en het kind sliep rustig in de wieg. De hond had de binnengedrongen wolf 

gedood en het leven van zijn kind gered. En hij – de ondankbare – had de redder vermoord. Het 

verhaal besluit met de mededeling dat de ridder vanaf dat moment, zijn leven lang, nooit meer 

gelachen heeft.  

 

Leven met (gevoelens) van schuld. Dat kan zwaar zijn. 

Bij dit verhaal kun je wel heel wat vragen stellen: 
- staat dit schuldgevoel wel in verhouding tot de werkelijke schuld? 
- Was de ridder misschien een sombere man, al snel geneigd tot piekeren en reageerde hij daarom 

zo hevig met een levenslange depressie? 
- Was hij misschien opgevoed door een pessimistische moeder of een strenge pastoor? 
- Vind je dit ‘schuld’ of een ‘vergissing’?  
- Herken je je in het schuldgevoel van de ridder of helemaal niet? 
- Hoe hadden mensen hem kunnen helpen om eroverheen te komen? 
- Waren er geen zaken waarover hij zich veel schuldiger had moeten voelen (oorlog, lijfeigenen die 

hij erop nahield e.d.) 
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Uit de (zorg)praktijk: 
Een mevrouw (92 jaar) is volgens de verzorging ‘depressief’. Ze ligt veel op bed en wil niet meer 
deelnemen aan gezamenlijke activiteiten in huis. Soms treffen verzorgenden haar huilend in haar stoel 
aan. Of de geestelijk verzorger eens langs kan gaan…. 
Het werd de start van een reeks gesprekken met deze vrouw, die vertelde hoeveel er in haar leven 
gebeurd was dat ‘niet goed’ was. 
Tal van herinneringen en voorvallen spookten door haar hoofd en maakten haar moe. “Het is een 
chaos in mijn hoofd”, zei ze. Ze vertelde hoe zij als oudste van een gezin met negen kinderen de taak 
kreeg om na het plotselinge overlijden van haar moeder voor de andere kinderen te zorgen, terwijl ze 
nog maar net 14 jaar oud was. Talloze voorbeelden kon ze vertellen hoe ze naar haar gevoel gefaald 
had in de opvoeding van haar broers en zussen. Hoe zij bang was voor haar strenge vader en daarom 
ook streng was naar de kinderen toe, maar zichzelf daarbij geweld aan deed. Hoe zij voor haar besef 
weinig liefde had gegeven aan haar broers en zussen. Tot in detail kon ze vertellen wat ze had 
meegemaakt als meisje van 14, 15 jaar en ze beleefde alles als het ware opnieuw. 
Ze gaf als oordeel over zichzelf dat ze hopeloos had gefaald. Ze voelde zich schuldig ten opzichte van 
haar broers en zussen.  Regelmatig verzuchtte ze: “Het gaat in het leven toch om liefde geven, 
verdraagzaam zijn, geduld hebben? Zo heb ik niet geleefd.” 
Ze had altijd afstand gehouden en was eerder streng en rechtvaardig dan liefdevol en geduldig 
geweest. 
Terugkijkend op haar leven vindt deze vrouw dat zij er in haar leven niet in is geslaagd een “goed’ 
mens te zijn. Ze voelt zich schuldig en intens verdrietig. 

 

VRAGEN: 
- kun je je haar gevoelens van schuld indenken? 
- vind je deze gevoelens ‘terecht’? 
- heb je een idee wat haar zou kunnen helpen? 

 

  

De geestelijk verzorger vroeg haar op een bepaald moment hoe ze reageerde op momenten dat ze 

zich zo schuldig voelde. Als antwoord gaf ze: “vaak ga ik dan zingen. Ik zing me er dan bovenuit.” En 

ze noemde een Gezang uit het liedboek voor de Kerken (358) met de woorden: 

Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 

wil mij vergeven wat ik U misdeed; 

verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 

maar troost mij met uw woord; het is volbracht. 

Door te gaan zingen voelde ze zich sterker worden. Dit gezang en deze gedachte gaf haar kracht. Zelf 

stelde ze vast dat als rode draad in haar leven de vraag naar schuld en vergeving liep. Ze vond 

houvast en troost in dit lied, omdat het spreekt over een God die de mensen kent, ook in hun zwakke 

kanten. Door de gesprekken met de geestelijk verzorger ontdekte ze steeds meer hoe zij zelf altijd 

heeft willen leven uit de kracht van de liefde en vergeving. De omstandigheden waren moeilijk om haar 

hart toen te volgen. Ze moest ook rekening houden met haar vader en de tijd die toen anders was dan 

nu, ook ten aanzien van de wijze van opvoeden van kinderen. 

Gelukkig was het mogelijk om met twee zussen nog eens te praten over hun opvoeding. Zij waren vol 

bewondering voor hun oudste zus en vonden dat zij het met haar mogelijkheden in die moeilijke 

situatie ‘goed’ had gedaan. Dat gaf rust. 
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Uit de (zorg)praktijk: 

Pietje, patje, poe. 

Die woorden klonken regelmatig in de gesprekken met meneer Adams, die met longklachten was 

opgenomen in het ziekenhuis.  

Pietje, patje, poe. Hij zei het zodra hem gevraagd werd over de diagnose of de voortgang van de 

onderzoeken en behandeling. Pietje, patje, poe zei hij ook als de vraag werd gesteld of bekend was 

wanneer hij weer terug zou kunnen keren naar het verzorgingshuis. Hij bedoelde met deze drie 

woorden aan te geven: je moet er mij niet naar vragen. Ik weet het niet. En het maakt me ook niet uit. 

Ik wacht wel af en zie wel. Zo lukte het hem om lang in het ziekenhuis te verblijven, van het ene 

onderzoek naar het andere, en af te wachten en het vol te houden, totdat het bericht zou komen dat hij 

beter zou zijn of naar het verpleeghuis zou moeten. 

Na een paar gesprekken vroeg de geestelijk verzorger hem waarom hij juist deze drie woorden telkens 

bezigde: pietje, patje, poe. Daar wist hij direct antwoord op te geven. Alsof hij gewacht had op deze 

vraag. 

“Ach”, zei hij, “ik zeg dit al vanaf de oorlogstijd. Ik was werkzaam in de gevangenis. Een ruig leven. Ik 

kon er ook wat van. Ik was zo’n 120 kilo. Boksen was mijn hobby. Zat nog op de boksschool met Bep 

van Klaveren, die kent u zeker wel? Als er wat aan de hand was, riepen ze mij. Heel wat vechtende lui 

heb ik uit elkaar moeten halen. Of mensen ervan weerhouden dat ze zichzelf zouden ophangen. Want 

dat wilden ze soms. Maar in oorlogstijd moest ik soms ook mee naar de Waalsdorpervlakte. Dan 

moesten er mensen gefusilleerd worden. Dan gingen we met een stel erheen, kregen een geweer in de 

hand en dan moesten we schieten. Ze hadden ’t wel slim bedacht, want een aantal van ons schoot met 

losse flodders. Zodoende wist je nooit of jíj het dodelijke schot had gelost. En als ik dan terugkwam op 

mijn werk, vroegen ze me hoe het was en wat ik had gedaan. Daar wilde ik niet over praten en over 

denken. Ook als ik thuis kwam, sprak ik er niet over. Als men mij iets vroeg over mijn werk zei ik altijd: 

pietje, patje, poe. Dan wisten ze dat ze niet bij mij moesten zijn.” 

Zo hield hij het vol. Er niet te veel over nadenken. Doen wat je moet doen en proberen te overleven in 

een moeilijke situatie. En zo was het nu eigenlijk ook: pietje, patje, poe.  Niets vragen, doen wat je 

moet doen en afwachten. Het is goed zo. 

 

Maar liggend in het ziekenhuis komen wel de vragen boven over schuldig in het leven staan. Mag de 

ene mens een ander wel doden? Na 60 jaar zijn er schuldgevoelens. Maar met wie kun je daar over 

praten? 

 

 

Een ander verhaal over schaamte 

Schaamte is het juiste woord voor wat ik voel, als ik terugdenk aan het opstel op de middelbare school 

van lang geleden. Het gebeurde bij mijn favoriete leraar Nederlands. Opdacht was om ‘Ferdinand 

Huyck’ van Van Lennep te lezen. Het stond in de boekenkast en ik begon eraan. Het was niet om door 

te komen. Mijn schoonzus genoot er juist zo van. Zij las en herlas het boek. Na enkele weken zei de 

leraar dat we er een opstel over moesten maken. Over twee weken inleveren. En nu? Gauw schreef ik 

aan Lous of ze me wilde helpen. Na 10 dagen kwam een brief met het opstel en moest ik het geheel 

nog overschrijven. Zes kantjes van een schoolschrift. Daar kwam ik niet op tijd mee klaar, maar de 

leraar was aardig en gaf me er een dag bij. Wat kneep ik ‘m toen de opstellen terugkwamen en 

besproken werden. ‘Zo’, zei de leraar, ‘hier zijn de opstellen terug en er is één opstel dat er echt 

uitspringt: het is van Rie. Ik heb wel een paar vragen…” O schrik, want in de haast van het 

overschrijven was de inhoud helemaal aan me voorbijgegaan. Blozend, hakkelend en 

schouderophalend liet ik de leraar staan. Wat een afgang. De leraar ging verder en gaf de schriften 

terug. Wat heb ik die beste man beduveld. Ik schaam me er echt voor…. 
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Er is een uitspraak van Mark Twain die luidt: de mens is het enige dier dat kan blozen – en daar heeft 

hij ook alle reden toe. 

 

Wanneer schaam je je? Waar heeft dat mee te maken? Wat is er dan aan je te zien? (blozen, zweten, 

onrustig heen en weer bewegen, wegduiken etc?) 

 

 

 

 

Uit de (zorg)praktijk: 

Er kunnen veel redenen zijn om je te schamen. Herken je fragmenten uit de praktijk van het 

verzorgings- of verpleeghuis? 
- mevrouw Cirk komt nooit naar de gezamenlijke koffietafel. Ze is slechthorend en kan de 

gesprekken in het groepje niet volgen. Ze schaamt zich om telkens te moeten vragen ‘wat zegt u?” 
en gaat dus maar niet…. 

- Meneer en mevrouw Dirks wonen al enkele jaren in het verzorgingshuis. Op het dressoir staan 
vele foto’s van de familie. Als ze 65 jaar getrouwd zijn is er een groot feest. De verzorgende 
verwondert zich erover dat tussen de vele foto’s geen trouwfoto is te vinden en vraagt het echtpaar 
of er foto’s zijn gemaakt toen ze trouwden. Meneer en mevrouw Dirks kijken elkaar aan. Zeker, er 
zijn foto’s gemaakt, maar eerlijk gezegd laten ze die liever niet zien…aarzelend geven ze de reden 
hiervoor aan, omdat ze de verzorgende al lang kennen en vertrouwen. Meneer Dirks is in de 
oorlogstijd lid van de NSB geweest. Toen ze trouwden was hij in uniform mét een armband met het 
hakenkruis erop. Daar wil hij liever niet aan herinnerd worden. Ze verbergen de foto’s zorgvuldig. 
Daar schamen ze zich voor….. 

- Meneer Evertse was zijn leven lang een bouwvakker. Een charmante man. Hij kan stoere verhalen 
vertellen over zijn tijd in de marine en het werken aan de weg. Ook heeft hij heel wat geklust bij 
mensen in het dorp. Menig huis is er mooier op geworden door zijn inzet. Maar nu is hij afhankelijk 
van zorg. Verzorgenden hebben al een paar keer een ‘agressieve’ meneer aangetroffen als ze 
hem vroegen te gaan douchen. Daar heeft hij hulp bij nodig. Als de teamleidster eens over die 
momenten met meneer Evertse in gesprek gaat, blijkt hij zich te schamen dat hij door een ‘jong 
ding’ geholpen moet worden.  

- Mevrouw Fontein lijkt zich op te sluiten op haar appartement. Ze doet nooit mee aan activiteiten, 
wil liever haar eten op haar kamer dan in het restaurant, maakt nauwelijks contact met de 
verzorging. Er is één vrijwilligster die veel op bezoek komt. Als haar gevraagd wordt wat volgens 
haar de reden is van deze houding van mevrouw Fontein, wil de vrijwilligster wel vertellen dat deze 
mevrouw een alcoholprobleem heeft. Daarvoor schaamt ze zich geweldig en probeert het buiten 
beeld te houden. De vrijwilligster geeft aan dat zij vaak een fles voor mevrouw Fontein 
meeneemt…  

- Mevrouw Van Gils komt nauwelijks van haar kamer af. Reden? Ze kan zichzelf niet meer opmaken 
en vindt dat ze er als een ‘vreselijk oud mens’ uitziet zonder make-up. Zo mogen de mensen haar 
niet zien… 

- Van de één op andere dag is mevrouw Heldering veranderd. Altijd een zelfbewuste, vriendelijke 
vrouw die het heft in handen nam in gesprekken. Maar opeens lijkt dat over. Ze is afwachtend, 
bedeesd, stil. In een gesprek hierover blijkt dat ze altijd zelf haar wonen en zorg had kunnen 
betalen. Maar haar ‘spaarpotje’ was op en nu krijgt ze steun van de gemeente. Ze schaamt zich 
dat haar dát overkomt, dat ze niet ‘zelf de broek kan ophouden’.  

- Mevrouw Isaäk vertelt altijd honderd uit over haar beide zoons. Die zijn ‘goed’ terecht gekomen, 
hebben goede banen, reizen de hele wereld over, komen vaak bij haar langs. Op een dag blijkt de 
dochter van mevrouw Isaäk op bezoek te zijn. De verzorgende had nooit iets over haar gehoord 
van mevrouw Isaäk. Als de verzorgende de volgende dag haar verbazing uitspreekt naar mevrouw 
Isaäk dat ze niet wist dat zij ook een dochter had, vertelt mevrouw dat ze zich schaamt voor haar 
dochter die ‘een vrouw van lichte zeden’ is en leeft op een manier die zij afschuwelijk vindt…. 

 

Schuld en schaamte: (5 minuten) 

Wat is het verschil tussen schuld en schaamte? 
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Noteer op 2 flap-overs de twee woorden: schuld - schaamte. 

Laat ieder associaties eronder noteren. Geen discussie of reactie.  

Flap-overs laten hangen. 

 

Opdracht 13: (15 minuten)  

Uitwisseling in tweetallen over reacties.  

Herken je schuldgevoelens?  

Op welke momenten voel je je schuldig? 

Hoe ga je zelf om met schuldgevoelens? 

Wat is voor jou belangrijk hoe vanuit de omgeving op jou wordt gereageerd/ met je wordt omgegaan? 

(straf, vergeving, gesprek, geen aandacht geven etc.) 

 

Opdracht 14: (15 minuten, 5 minuten voor jezelf, 10 minuten uitwisseling) 

Denk eens na waarover je jezelf wel eens schaamt of geschaamd hebt (denk eens na over 

voorbeelden die te maken hebben met: ziekte, seksualiteit , iets fout gedaan hebben, roddelen, gedrag 

van jezelf of van een ander, onrecht zien etc.) 

Wat kom je in je werk tegen als het gaat om schuldgevoelens of schaamte? Herken je voorbeelden die 

zijn genoemd? Hoe reageer je als je merkt dat iemand zich schaamt of schuldgevoel heeft? 

Wat helpt jou (heeft jou geholpen) om schaamte te overwinnen (overwonnen te hebben)? 

 

Wissel in tweetallen uit wat je hebt ontdekt t.a.v. schaamte.  

 

Plenair gesprek: (15 minuten) 

Kijk nog eens wat opgeschreven is op de flapovers.  

Zijn er aanvullingen/ wijzigingen? 

Kun je aangeven wat het verschil is tussen schaamte en schuld? 

Hoe kom je dit thema tegen in je werk (bij collega’s of ouderen?)  

Wat heb je (voor jezelf of voor anderen) nodig om daar goed mee om te gaan? 

Op welke manier denk je dat het geloof van mensen/jezelf hierin een rol speelt/ kan spelen? 

Is er verschil tussen schuld(gevoel) en schaamte op hoge leeftijd of wanneer je jonger bent? 

 

D. Pauze (10 minuten) 

 

E. Bespreking werkinbreng (60 minuten) 

Structuur van de bespreking: zie boven  

 

F. ‘Oogsten’: wat heeft deze bijeenkomst je aan inzichten gegeven en neem je mee in je contacten 

naar collega’s en cliënten?  
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10  Geen leven zonder rituelen, De betekenis van rituelen 

A. Welkom en rondje ‘hoe zit je er bij’  

     (5 minuten of zo nodig langer als er seinen op ‘rood’ staan) 

Neem een groen, een oranje en een rood kaartje mee en leg die midden op tafel 

Leg de deelnemers uit dat dit bedoeld is om te kijken of er deelnemers zijn die voor de bijeenkomst kan 

starten nog iets persoonlijk kwijt willen. Vraag diegene desgewenst een groen, een oranje of een rood 

kaartje te nemen en te vertellen :  

 

Groen: het gaat goed met me. Ik wil dat graag met jullie delen. 
Oranje: er is iets dat me bezighoudt en wat ik even ‘kwijt’ moet voordat ik verder kan. 
Rood: ik kan niet starten. Er zijn zaken die met zó bezighouden dat ik me niet kan richten op de 

intervisie.  

 

Bij oranje en rood: kijken hoeveel ruimte en tijd nodig is om aandacht te geven. 

  

B. Reflectie op de vorige bijeenkomst  

(5 minuten of zo nodig langer) 

Wat moet nog worden gezegd n.a.v. de vorige bijeenkomst? 

Leveren de reflectieverslagen iets op om eventueel samen bij stil te staan?   

Er kan zowel inbreng zijn van de deelnemers als van de begeleider. 

 

 

C. Thema centraal: geen leven zonder rituelen  (45 minuten) 

 

Ga een gesprek aan met de deelnemers over rituelen: welke rituelen hebben zij zelf privé? Het kan 

gaan om de “officiële” rituelen zoals naar de kerk gaan, mediteren en trouwen. Maar ook dagelijkse 

dingen kunnen een ritueel zijn: denk bijvoorbeeld aan samen eten, een lichtje ontsteken bij een foto 

van een dierbare etc. 

In dit gesprek kunnen de volgende kenmerken van rituelen verweven worden: 

 

Over rituelen 

- rituelen brengen structuur aan in het leven: iedere dag, week, elk jaar komen dezelfde handelingen 

terug.  

- ritueel is dus herhaling: van handelingen en formules. Herhaling ook op dezelfde soort momenten. 

Bij een moment dat een individu maar één keer meemaakt in zijn/haar leven vertelt de ‘collectiviteit’ 

wat voor een dergelijke situatie gebruikelijk is.  

- ritueel is bij uitstek een groepsgebeuren: alle deelnemers voeren dezelfde handelingen uit en 

spreken of zingen dezelfde teksten. Versterkt het wij-gevoel. 

- rituelen markeren overgangen. Door rituele handelingen staan we stil bij de overgang van dag naar 

nacht, van samen naar alleen of omgekeerd of bij overgangsmomenten van leven en dood.  

- het ritueel is voorgegeven: het was er eerder dan wij. 

- een ritueel is een lijfelijke handeling.  Er gebeurt iets: een beweging, een gebaar, een lied. 

- een ritueel is een symbolische handeling; Een ritueel staat ergens voor. Het is vaak meerduidig. 

Mensen die meedoen aan het ritueel, knopen eigen ervaringen en gedachten vast aan het ritueel.  

- een ritueel is vorm én inhoud. Een godsdienstig ritueel verwijst naar een boodschap, naar een 

werkelijkheid met God, waarin mensen een plaats hebben. 

- een ritueel verwijst van het hier en nu naar het verleden of juist naar de toekomst, waarnaar 

verlangd en waarop gehoopt wordt. 
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- als de inhoud niet meer wordt gedeeld door de deelnemers aan het ritueel, wordt het ritueel een 

obstakel. Dan brengt het juist verwijdering tot stand, in plaats dat het mensen tot elkaar brengt. Dan 

wordt het wellicht tijd om het ritueel naar vorm en inhoud bij te stellen, in sommige gevallen 

misschien af te schaffen. 

 

 

Mogelijke definitie aan de hand waarvan bovenstaande elementen aan bod kunnen komen:  

Een ritueel is een vanzelfsprekende, eenmalige of herhaalde handeling, met een bepaalde structuur, 

veelal uitgevoerd in grenssituaties van het leven, waarbij gebruik gemaakt wordt van symbolische taal, 

symbolische gebaren en/of symbolische voorwerpen en waarin de mens lichamelijk en interactief 

betrokken is op een werkelijkheid waarnaar in het ritueel verwezen wordt. Soms zijn deze handelingen 

voorgeschreven door de traditie, soms ontstaan zij ‘spontaan’.  

 

Verschillende elementen spelen een rol bij het vormgeven aan een ritueel. 

Van belang zijn: 
- plaats waar het ritueel voltrokken wordt 
- tijd waarop ritueel plaatsvindt 
- kleding kan een rol spelen 
- entourage (in welke sfeer; aankleding van de ruimte) 
- attributen (welke voorwerpen kunnen belangrijk zijn? Kaarsen; water etc.) 
- formules die worden uitgesproken (welke woorden worden gebezigd) 
- rollen (iedere deelnemer eigen rol) 
- gebaren 
- voorgeschreven handelingen of vrijheid om zelf in te vullen? 

 

Opdracht 

Lees onderstaande tekst. Verschillende rituelen spelen een rol.  

 

Els neemt afscheid als nachthoofd in het verpleeghuis. 

Zij is 65 jaar geworden en heeft ‘recht’ op pensioen. 

Haar collega’s willen iets doen. Daarom wordt haar een afscheidsreceptie aangeboden. 

Dit gebeurt meestal wanneer iemand afscheid neemt. 

Zorgvuldig wordt de receptie voorbereid en gepland. 

De directie zal spreken en haar ter herinnering een beeldje van een ‘nachtuil’ aanbieden omdat ‘zij 

altijd alles zag en met wijsheid vele situaties wist op te lossen’.  

De collega’s zingen een lied, bieden haar een plakboek aan vol anekdotes en foto’s van momenten die 

zij met Els hebben meegemaakt en geven haar een kus als ‘laatste afscheid’.  

Zo beseft Els dat zij écht afscheid neemt. Het dringt nu pas werkelijk tot haar door dat ze niet weer 

hoeft te komen. Vele herinneringen aan mooie en moeilijke momenten komen in haar gedachten en ze 

wordt zich ervan bewust dat ze een nieuwe fase in haar leven tegemoet gaat.  

 

In deze tekst zijn er verschillende rituelen te herkennen. Welke zie jij? 

Wat is volgens jou eigenlijk een ritueel?  

Bespreek met elkaar plenair welke rituelen betekenis hebben voor cliënten en hoe je daar wel of niet 

rekening mee houdt/ kunt houden. 

 

D. Pauze (10 minuten) 

 

E. Werkinbreng (60 minuten)  
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Om na afloop mee te geven: TIPS  

 
1. Sluit aan op dagelijkse rituelen die voor bewoners belangrijk zijn. Houd er rekening mee en doe de 

dingen in de volgorde die zíj prettig vinden. (ochtend-/avondrituelen) 

  
2. Let goed op de inrichting van de eigen plek: er zijn vast symbolische voorwerpen die  aanleiding 

kunnen zijn voor gesprek en het beter leren kennen van de bewoner. 

 
3. Weet je welke (godsdienstige) rituelen voor bewoners belangrijk zijn: naar de kerk gaan, gebed 

voor de maaltijd; lezen van een dagboekje of bijbel; bidden tot Maria, een kaarsje opsteken en 
luisteren naar muziek; 

 
4. Sta eens stil bij overgangssituaties: zou het zinvol kunnen zijn na te denken over een ritueel in die 

situatie voor díe bewoner? (bij verhuizing naar verpleeghuis; in terminale fase) 

 
5. Wees attent op symbolische taal: weet je wat bewoners bedoelen als ze bijvoorbeeld spreken over 

‘naar huis gaan’? Of dat ‘mijn Vader mij haalt’? Let ook op non-verbale uitingen, zoals met de 
vinger wijzen naar boven, een kruisje slaan, de rozenkrans bidden zonder krans in de hand, 
etcetera. 
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BIJLAGE 1, KEN JEZELF!!! 
 
 Weet je van je zelf wat je heel belangrijk vindt om plezier in het leven te hebben?  

 Noem eens drie dingen. 
 1…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 3……………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 Is vriendschap met anderen belangrijk voor je? Waarom wel / niet?  

 

Wel belangrijk, want 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 Niet zo belangrijk, want 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 Hoe oud wil je eigenlijk worden? En wat wil je dan in de tijd die je nog hebt, vooral  

 gaan doen  of meemaken? 

 Ik wil …………. jaar oud worden 

 

  Daarin hoop ik dat 

…………………………………………………………………………………………..…… 

  

 Vind je dat je voldoende aandacht hebt voor het milieu? 

 Ja, want ik ………………………………………………………………………………………………….…… 

  

 Nee, voor mij niet zo belangrijk 

…………………………………………………………………………………. 

 

 Heb je gauw een mening/oordeel over de wijze waarop de meest betrokken naasten en familieleden 

met jouw cliënten omgaan? Wat vind je een goede manier? Wat verkeerd? 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 Is er volgens jou leven na de dood?  

 Ja, omdat …………………………………………………………………………………….……………….. 

 

 Nee, omdat . ……………………………………………………………………………………………..……. 

 

 

□ Ben jij bang voor de dood? 

 Ja, omdat …………………………………………………………………………………………….….……. 

 

Nee, omdat…………………………………………………………………………………………..………… 
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BIJLAGE 2, INSTRUCTIE WERKINBRENG 
 
 
Wanneer je een (probleem) situatie omschrijft (maximaal 1A4 ) kun je de volgende vragen 

beantwoorden. 

a. om welke gebeurtenis gaat het? Noem de feiten. 

b. tijdens welk dagdeel en waar deed zich de situatie voor? 

c. wie waren erbij betrokken? 

d. wat heb je gedaan of niet gedaan? 

e. welke betekenis geef je aan deze situatie 

 ☺?: wat denk je bij deze situatie, welke visie heb je op de ander en jezelf?  

♥?: welk gevoel heb je bij deze situatie? ☺�� 

��?: wat moet je volgens jezelf kunnen in deze situatie? 

f. waarom kies je ervoor deze situatie te bespreken? 

g. op welke (leer)vraag zou je graag antwoord/suggesties krijgen 

h. wat zou je willen bereiken in vergelijkbare situaties? 

 

Om een probleem te kiezen en te voldoen aan het leerdoel van intervisie is er een aantal voorwaarden: 
� Het probleem moet een gebeurtenis zijn die niet al volledig is uitgewerkt.  
� Je moet zelf bij het probleem betrokken zijn (geweest) en de casus moet te maken hebben met 

de uitvoering van je eigen werk. Dat kan zijn: in een team, in een proces, met een persoon of 
in een situatie. 

� De casus moet kort en feitelijk worden geformuleerd en omschreven. Houd je strikt aan wat er 
in werkelijkheid (volgens jou) gebeurd is. In de formulering wordt geen suggestie gedaan wat je 
zelf als oplossing ziet of voor welke oplossing je hebt gekozen. De overige deelnemers kunnen 
zo hun eigen gedachten naar voren brengen.  

� De casus moet van recente datum zijn. 
� De inbreng dient in de IK vorm geschreven te worden. 
� De casus moet zo gebracht dat anonimiteit van betrokkenen is verzekerd. 

 

Het probleem wordt aan het begin van de bijeenkomst uitgedeeld aan de deelnemers. 
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