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Voorwoord

“Je bent nooit te oud om te leren”. Met die woorden schreef mijn oma 
zich op haar 82e in voor haar eerste les trekharmonica. En ze bleek ge-
lijk te hebben, want binnen de kortste keren speelde ze mijn opa (die al 
40 jaar speelde) eruit. Dat leverde eerst wat frustratie op, maar daarna 
gelukkig ook vele momenten waarop ze samen de familie trakteerden 
op de gezelligste inhakers en meezingers. 

Het spreekwoord dat mijn oma gebruikte past goed bij het adagium 
van de huidige tijd: een leven lang leren staat centraal. En dat is be-
grijpelijk wanneer je ziet hoe snel onze maatschappij verandert. Wanneer je nu stopt met leren, is 
de kans groot dat je vroeg of laat moet afhaken, omdat je al die veranderingen niet meer bij kunt 
benen. Als we kijken naar de artikelen in deze editie van het vakblad Toegepaste Psychologie kun-
nen we concluderen dat dat leren voor de meeste mensen geen probleem is. Of je nu nog op de 
middelbare school zit, een hoogbegaafde ouder of ambitieuze young professional bent: er is alle 
ruimte voor groei. En wat daarbij zo mooi is, is dat psychologie een belangrijke rol kan spelen in die 
groei. In het artikel ‘De zin van psychologie in het onderwijs’ (zie pagina 54) wordt bijvoorbeeld 
onderzoek aangehaald, waaruit blijkt dat systematisch aandacht besteden aan sociaal-emotionele 
vaardigheden ook een positief effect heeft op de leerresultaten van leerlingen. Het lijkt niet meer 
dan logisch dat we dit resultaat kunnen doortrekken naar leerprocessen in ons latere leven. 

Ligt hier niet een mooie rol voor de Toegepaste Psycholoog? De TP’er is bij uitstek iemand met 
de kennis en kunde om te kunnen ondersteunen in een leerproces. En die kennis kunnen we 
niet alleen gebruiken voor processen van het individu, maar ook voor de processen die een hele 
beroepsgroep doormaakt. Want ook in de beroepsgroep Toegepaste Psychologie lijkt immers nog 
veel ruimte voor groei. Waar staan wij over vijf, tien, vijftien jaar als beroepsgroep? Er zijn nog heel 
wat vragen te beantwoorden en het is goed om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Het the-
ma van dit nummer kwam dus niet uit de lucht vallen. En ook het NBTP-congres van dit jaar  
(op 21 mei) zal draaien om groei. Benieuwd naar meer over dit onderwerp? Lees dan snel verder! 

Petra Kuiper-Idi Moto
Hoofdredactie

P.S. En er zijn gelukkig ook nog tickets beschikbaar voor het NBTP-congres. Kijk op nbtp.nl/events. PE
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Verenigingsnieuws NBTP

Op 26 februari hadden we onze eerste Heidag van dit jaar en deze stond geheel in het teken 
van het beroepsprofiel. Ook dit keer mochten we samenkomen in het heerlijk zonnige Amelis-
weerd. Het was een intensieve dag waarbij we ons vooral bewust zijn geworden van het pittige, 
uitdagende, maar zeker ook noodzakelijke traject van het vaststellen van een nieuw beroeps-
profiel voor de Toegepast Psycholoog voor de komende vijf tot tien jaar. 

Heerlijk was het om elkaar weer live te kunnen ontmoeten. Madelon Gerritsen was er voor het 
eerst in haar nieuwe rol als secretaris. Vera Motzheim gaat ons verlaten in mei, maar had voor 
deze dag toch de lange reis vanuit Groningen gemaakt. Sharon is nog steeds herstellende, maar 
was toch de hele dag aanwezig. Conny was deze dag eens niet de penningmeester, maar eer-
der de actrice. Charlotte Derksen en Didi Vrinten zijn pas lid geworden van ons bestuur en het 
was dus ook leuk om hen wat beter te leren kennen. Charlotte gaat zich bezighouden met de 
externe contacten en Didi heeft de coördinatie van de regiogroepen op zich genomen en start 
er ook zelf een binnenkort in het oosten van het land. 

We hebben ervoor gekozen om de heidagen te gebruiken om een groter thema uit te werken. 
Dit keer de aftrap voor het opnieuw formuleren van het beroepsprofiel van de Toegepast Psy-
choloog. 

Mieke startte de dag door ons mee te nemen met de presentatie van professor Nico van Mee-
teren van denktank Health Holland waardoor we een blik kregen op de toekomstige plannen 
van de overheid voor onze samenleving. De missies voor gezondheidzorg voor 2030 met resul-
taten in 2040 maakten ons meteen wakker. De termen +5, - 30, zijn nu bekend bij ons en het 
verruimde meteen in de vroege ochtend onze blik op de toekomst. Met alle inzet en focus van 
de NBTP op de bekostiging binnen de GGZ, zou je haast vergeten dat er ook zwaar zal worden 
ingezet op preventie, maar dat ook thema’s als “meedoen” in arbeid meer aandacht moeten 
krijgen. Welke professionals hebben we als maatschappij nodig in de toekomst? 

Daarna hadden we het genoegen om Camilla Jaspers, één van initiators van het op de kaart zet-
ten van de ggz agoog te bevragen over zo’n traject. Camilla is voorzitter van het Cooab en vanaf 
het begin betrokken geweest en zo kon zij ons veel vertellen over hoe het traject er uit zou 
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kunnen zien, wie experts kunnen zijn, wie in een klankbordgroep, hoe bekostig je zo’n project 
en meer van dat soort zaken. We hadden een cadeautje van www.wereldwijven.info voor haar, 
waar ze heel blij mee was. 

Via de directeur van P3NL kwamen we recent in contact met Rob de Graaf. In de middag praat-
te Madelon ons bij over de input die we hebben ontvangen van hem. Ook Rob heeft ons veel 
input gegeven over hoe dit aan te pakken en wie erbij te betrekken. 

Daarna gingen alle bestuursleden aan de slag met een SWOT van de aanpalende beroepen, om 
uiteindelijk de vraag te beantwoorden “Waar onderscheiden wij ons mee, of zouden we moeten 
doen”.  Al deze info zorgde voor een beter verwachtingspatroon van het traject, verwarring over 
de toekomst, maar ook strijdlust. Allemaal uit een ander werkveld zien we toch veel toegevoeg-
de waarde voor de Toegepast Psycholoog. Ook met veranderingen in de toekomst!

Tussendoor was er ruimte voor veel plezier met het maken van nieuwe foto’s van nieuwe be-
stuursleden, een nieuwe groepsfoto met een zelfontspanner, het opnemen van een filmpje voor 
de Hogescholen die ons lidmaatschap weggeven bij diplomering. Ook leerden we door ludieke 
wetenswaardigheden te raden elkaar weer wat beter kennen. Een fijne productieve dag vol 
inspiratie, ambitie en energie. 

Vragen, opmerkingen of meedoen? Wees welkom en meld je via info@nbtp.nl

NBTP-congres 2022
Op 21 mei is het weer tijd voor het jaarlijkse NBTP-congres. Kom jij je ook laten inspireren door 
keynote speaker Markus van Alphen en diverse enthousiaste workshopgevers? Tickets kun je 
boeken via nbtp.nl/events. 

Key-note speaker: Markus van Alphen
Markus van Alphen is thought leader en autoriteit op het vakgebied van de psychologie. Hij is 
bedenker van het Observatief Luisteren, auteur van psychologieboeken en heeft een eigen the-
rapiepraktijk. Daarnaast is hij docent aan diverse hbo-opleidingen en zet hij de herstelgerichte 
methode in bij incidenten en conflicten. Van Alphen is in zijn werk enerzijds empathisch en 
tegelijkertijd confronterend, effectief en oplossend. Markus is ook Leiderschapspsycholoog ge-
specialiseerd in de koppeling tussen welbevinden van werknemers, hun motivatie en prestatie. 
Kortom, hij past de psychologie breed toe met als onderliggend doel: hoe wordt je gelukkiger 
als mens! Markus neemt je mee in de wereld van de emotie. Hij presenteert een model waarin 
emotie centraal staat in de toegepaste psychologie in breedste zin en in de eigen zoektocht 
naar welbevinden. En hoe jij als toegepaste psycholoog jezelf en anderen met kennis en kunde 
over emoties een stukje verder brengt. Nieuwsgierigheid, daar draait het wat Markus betreft 
allemaal om. En aandacht. Aandacht voor de mens en haar of zijn emoties. Niet wat mensen 
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vertellen over hun emoties – emoties uit het verleden dus – maar juist aandacht voor hun emo-
ties in het hier-en-nu. Emoties vang je op door al je zintuigen zoveel mogelijk in te zetten. Dan 
begrijp je pas wat iemand nou écht bedoelt. En voilà, de grondslag van het Observatief Luis-
teren, een luistermethode die meerdere opleidingen tot toegepast psycholoog hun studenten 
aanleren.
 
Workshop Open Hiring
Jolanda van de Ven – Jongbloed gaat voor ons een workshop verzorgen tijdens het NBTP-congres.
Jolanda heeft ruim 20 jaar ervaring in de personele dienstverlening en is werkzaam als Adviseur 
Landelijk Servicepunt Inclusief met aandachtsgebied Open Hiring:
“Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen recht heeft op een kans in de arbeidsmarkt en dus 
een passende baan, heeft inclusief werkgeverschap en Open Hiring mijn interesse.
Inclusief werkgeverschap omdat een werkgever daarbij een mooie weerspiegeling van de maat-
schappij binnen zijn organisatie aan het werk heeft en iedereen een kans geeft.
Open Hiring omdat een baan zonder sollicitatiebrief, CV en sollicitatiegesprek net die drempel 
wegneemt voor een grote groep onbenut arbeidspotentieel.
Open Hiring gaat samen met inclusief werkgeverschap en is een manier van werven waarbij de 
werkzoekende beslist of hij/zij geschikt is voor de baan.”
Voor toegepast psychologen een mooie kans om kennis te maken met deze nieuwe manier voor 
werken en een methode waarin nog heel veel kansen liggen.
 
Workshop over de ruimte van Laban
Laban is een belevenis die zich niet in een uurtje laat vatten. Daarom kiezen Peter Meijer en Con-
ny van der Heul ervoor je in vogelvlucht mee te nemen in de zoektocht van wat het lichaam in de 
ruimte je vertelt. Dit is bruikbaar en toepasbaar op je eigen persoonlijke groei als professional en 
op die van de cliënt. Als professional kun je je de methode van Laban eigen maken via nascholing. 
Voor meer informatie: www.deruimtevanlaban.nl of www.labantraining.nl of www.conja.nl/laban

Wat heeft de professional aan het werken met de methode van Laban?
• Inzicht in de eigen basishouding en presentie en nieuwe houdingen kunnen toepassen;
• Kennis van de anatomie van alle vlakken van de kubus van Laban;
• Herkennen (lezen) van de basishouding en presentie van de cliënt op basis van het meet-

instrument ‘kubus’, o.a. ter ondersteuning van het aansluiten bij de hulpvraag en leefwereld 
van de cliënt en/of opdrachtgever;

• In staat op basis van het meetinstrument ‘kubus’ feedback te geven;
• Verbanden leggen met de meest recente ontwikkelingen als ook de relatie met vakgebieden 

zoals systeemtheorie en lichaamsgericht werken;
• Kennis van de neuropsychologie m.b.t. emotionele expressie, ter ondersteuning van het 

observeren van gedrag.
• Extra handvatten ten behoeve van communicatie waarop interventies gepleegd kunnen 

worden.
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Workshop ‘van Pathos naar Mythos’
Jessica Groenhuijsen rondde in 2014 haar vijf-jarige Bachelor Psychosynthese af. Sindsdien is zij 
werkzaam als psychosyntheticus in een eigen praktijk. Daarvoor was zij werkzaam als consultant 
in de arbeidsbemiddeling en volgde zij op dat gebied verschillende studies. Jessica richt zich in 
haar praktijk met name op vraagstukken van cliënten die te maken hebben met de zoektocht 
naar en verwezenlijking van een unieke (levens-)opdracht of roeping. Na afronding van haar 
studie schreef zij een e-boek met de titel ‘van paradijs naar Koninkrijk’ die deze zoektocht 
beschrijft. Het is haar unieke roeping om waarden en talenten die in het hart leven van individu 
en organisatie bewust te maken, zodat deze waarden tot verwekelijking kunnen komen en zo 
dienstbaar kunnen worden aan een groter geheel.
In grote lijnen gaat de workshop op 21 mei over de wijze van kijken in de psychosynthese naar 
waar iemand aan lijdt of last van heeft. In de psychosynthese zeggen we dat in de stoornis zelf 
het potentieel en de oplossing / verlossing verborgen ligt. En dat het dus ook de stoornis of 
last is waar we niet van moeten proberen af te komen, maar juist ín te komen. Van een patho-
logische manier van kijken naar het probleem of de neurose van een opdrachtgever, naar meer 
symbolische, of mythologische manier van kijken. In Psychosynthese slaan we een brug. Ik wil 
met de deelnemers deze brug in vogelvlucht slaan door een korte theoretische inleiding in de 
psychosynthese te geven en de kracht en mogelijkheden van de psychosynthese hierin toelich-
ten. Vervolgens wil ik hen door een oefening laten ervaren hoe de theorie werkzaam kan zijn in 
de praktijk. De deelnemers maken zo kennis met het unieke gebied dat psychosynthese ken-
merkt. Het gebied van de ziel.

Workshop over de MatriXmethode
Ingrid Stoop, afgestudeerd in onder andere Neuro Linguïstisch Programmeren, Orthomoleculai-
re geneeskunde en auteur van acht boeken over zelfontwikkeling, heeft haar eigen coachings-
interventie ontwikkeld: de MatriXmethode. Ze is een bevlogen trainer die een missie heeft, 
namelijk; door het trainen van professionals kunnen zij mensen met mentale problemen helpen 
hun hoofd op te ruimen! De methode is zeer praktisch toepasbaar en dat maakt het voor pro-
fessionals heel toegankelijk en makkelijk in het gebruik tijdens coachingsgesprekken.

Maar wat houdt de MatriXmethode in?
Gesprekken voeren en mensen helpen met mentale problemen: als professional ben je er maar 
druk mee. We horen dat zorg- en hulpverleners vaak wel hulp bieden, maar toch snellere en 
effectievere resultaten willen en soms ook moeten. Herken je dat?

Na een werkdag kan naast een volle agenda ook jouw hoofd vol raken. Je hoort allerlei verhalen 
aan, anticipeert daarop en vermeldt de informatie in het dossier van je cliënt. Als je cliënt geen 
‘prater’ is, doe jij vooral aan het (denk)werk. Lastig.
De MatriXmethode is een unieke, laagdrempelige en kortdurende coachingsinterventie bij emo-
tionele en cognitieve problemen. EQ en IQ. Tijdens een gesprek gaat je cliënt zelf belevingsge-
richt aan het werk doordat jij de juiste vragen stelt.
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Waar de meeste interventies zich richten op gedrag, richt deze breed inzetbare gesprekstech-
niek zich juist op de onderliggende mentale oorzaak van het gedrag. En dat levert oplossings-
gerichte gesprekken en bijzondere resultaten op. In de workshop op het congres zal Ingrid je 
meenemen in de methode, laat ze zien hoe ze het doet. Deze manier van coachen kun je de 
toekomst toepassen in je eigen werk!

Geslaagd eerste webinar
Op 28 maart trapte NBTP-voorzitter Mieke van Herk de serie webinars van 2022 af. Dit webinar 
was gratis toegankelijk voor zowel leden als niet-leden en ging over de bekostiging GGZ/ de 
stand van zaken. Met 28 aanmeldingen mogen we spreken van een mooie start! Voor ons een 
uitdaging om al onze activiteiten van de afgelopen twee jaar duidelijk samen te vatten en uit te 
leggen. Na een kleine 50 minuten was de overall stemming dat dit goed gelukt was en was het 
aantal vragen op 1 hand te tellen.

Benieuwd naar wat er besproken is? Je kunt als lid van de NBTP het webinar terugzien via 
“mijn NBTP”

En alvast voor in de agenda hierbij de volgende webinars (ook gratis voor de leden en voor een 
kleine bijdrage voor niet-leden!):
 

Kwaliteitsregister (NBTP)   - maandag 9 mei van 19:00 tot 20:00
Regio’s/Intervisie    - woensdag 6 juli van 19:00 tot 20:00
Werken met de jeugd   - woensdag 14 september van 19:00 tot 20:00
Organisatie skills voor ZZP’ers  - 16 november van 19:00 tot 20:00

Aanmelden kan via nbtp.nl/events.
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TP’er in beeld

Annette Silvester

Hoe ziet jouw werk er uit?
“Ik heb na mijn studie TP (Arbeid & Organisatie) een cursus Personal Organizer (opruimcoach) 
gevolgd, en ik heb nu mijn eigen bedrijf: www.creannette.nl.”

Op welke manier pas je psychologie toe?
“Ik probeer mijn klanten inzicht te geven in hun eigen gedrag. Zij vertellen eigenlijk als vanzelf, 
nadat zij over hun schaamte zijn heen gestapt om hulp in te schakelen, hoe het probleem is 
ontstaan en wat het te bereiken doel is. 

Samen gaan we daarna aan de slag met opruimen. En ondertussen ben ik, naast het ‘rapport 
maken’ bezig met de vragen: hoe wordt het probleem in stand gehouden en waarom? Tijdens 
het opruimen ben ik bezig om de klant inzicht in bepaalde (ingesleten) patronen te geven.

Mijn klanten willen graag veranderen, van de rommel af, dus dat helpt. Op deze manier, door 
inzicht te geven in gedrag, kan de klant nieuw gedrag aanleren en zo is het resultaat van de 
opruim sessies ook vaak blijvend.

Een misvatting is dat ik met mijn armen over elkaar ga zitten kijken hoe de klant het doet, of dat 
ik alleen advies geef. Dat is niet zo, we doen het echt samen.”

Wat vind je het leukste onderdeel van je werk?
“Het leuke aan dit werk vind ik dat de klanten waar ik kom heel verschillend zijn, maar dat ze 
allemaal toch één doel hebben: orde in de “chaos” en (weer) rust en ruimte ervaren. 
Iemand helpen met schoonmaken en opruimen (iets wat ik van nature graag doe) zodat diegene 
weer tijd heeft voor andere dingen en zich weer lekker voelt in eigen omgeving, dat vind ik het 
leukste om te doen!”

Aan wie geef jij dit stokje door?  
Ik heb twee suggesties: Magda Slimmens – Bos en Jiska Duurkoop.

10        
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‘Ik vond de klantfeedback verrassend. Omdat 
je soms denkt ‘ik doe het best wel goed’ en 
dan blijkt het bij de klant toch anders over 
te komen.’ Het heeft mij doen nadenken 
over hoe klanten naar ons kijken. En ik heb 
gemerkt dat daar ook wel heel veel voor 
ons te leren valt, om toch aan die relatie te 
werken.’ (citaat van een professional, in: van 
Hal & Lengkeek, 2021, p.15)

Groeien door 
samen te leren: 
werken met 
cliëntfeedback
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Om als professional te blijven groeien in je vak, 
is het belangrijk dat je blijft leren: doe je het 
goede op de juiste manier? Het beantwoorden 
hiervan vraagt reflectie. Als toegepast psycho-
loog ben je veelal solistisch aan het werk: je 
begeleidt je client in een-op-een gesprekken of 
staat alleen voor een groep deelnemers. 

Hoe kun je als solistisch opererende professi-
onal blijven reflecteren op en leren van wat je 
doet? We hebben dit onderzocht in spreekka-
mers van gemeente Enschede (van der Klein, 
van Hal, Reches & van den Berg, 2020) en 
gemeente Zoetermeer (van Hal & Lengkeek, 
2021), door in te zoomen op gesprekken tussen 
klantmanagers en de werkzoekenden die zij be-
geleiden. In dit artikel delen we enkele inzich-
ten uit deze praktijkgerichte onderzoeken met 
jullie, omdat we denken dat ze ook relevant 
zijn voor toegepast psychologen.

We staan eerst stil bij de wijze waarop we 
onderzoek hebben gedaan via de methodiek 
van ‘video-stimulated recall’. Daarna lichten we 
kort de verschillende logica’s toe waar vanuit 
we professionals zagen werken en de effecten 
daarvan op de begeleiding. Vervolgens gaan we 
dieper in op het belang van leren van en met 
de mensen die je begeleidt. We eindigen met 
concrete handvatten voor hoe je dit werken 
met cliëntfeedback toe kan passen in je eigen 
beroepspraktijk.

Zien wat je doet: een kijkje in de 
spreekkamer
Om te leren van wat er in de spreekkamer ge-
beurt, hebben we video-opnames gemaakt van 
gesprekken tussen professionals en cliënten. 
Deze video-opnames zijn op een later tijdstip 

met iedere gespreksdeelnemer afzonderlijk 
besproken door middel van een reflectief 
interview. Deze methodiek heet video-stimula-
ted recall, en wordt al langere tijd toegepast in 
het onderwijs. Leerkrachten staan immers vaak 
alleen voor de klas en hebben dus geen twee-
de paar ogen die meekijkt met wat zij doen. 
Het vertrekpunt van deze methodiek zijn de 
beeldopnames van wat professionals en cliën-
ten doen, en niet wat zij denken dat zij doen. 
Hierdoor maakt het professionals en cliënten 
bewust van hun eigen handelen en het effect 
daarvan én nodigen de beelden uit om hierop 
te reflecteren. 

█  Auteurs: Lineke van Hal en Mechteld Lengkeek (HAN University of Applied Sciences)

Lineke van Hal werkt als associate lector 
‘Arbeid en Gezondheid’ aan HAN University 
of Applied Sciences. Ze draagt met haar on-
derzoeken bij aan kennisontwikkeling, prak-
tijkverbetering en onderwijsinnovatie op het 
terrein van arbeidstoeleiding en inclusieve 
arbeidsmarkt. E-mail:  lineke.vanhal@han.nl 
en zie: https://www.han.nl/onderzoek/on-
derzoekers/lineke-van-hal/ 
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Professionele logica’s van 
werken
Het bekijken en bespreken van de video-opna-
mes gaf veel inzicht in hoe gesprekken gevoerd 
worden. Het gesprek is een van de belangrijk-
ste ‘middelen’ die je als toegepast psycholoog 
tot je beschikking hebt bij het begeleiden van 
mensen. Je wijze van gespreksvoering is dus 
mede bepalend voor de kwaliteit van je dienst-
verlening. Op basis van analyses van de video-
beelden en de gesprekken daarover, hebben 
we beschreven vanuit welke logica’s profes-
sionals werken en wat de gevolgen daarvan 
zijn voor de aard van het gesprek. Hoe je als 
professional een gesprek insteekt, wordt na-

melijk mede bepaald door de logica waar vanuit 
je iemand begeleidt. Een logica kan begrepen 
worden als een “zinvol samenhangend clus-
ter aan manieren van denken en doen” (Mol, 
2006, 17) en maakt begrijpelijk wat binnen een 
bepaalde context logisch handelen is. Iedere 
logica omvat, vaak onbewuste, aannames over 
de rol van de professional, verwachtingen ten 
aanzien van diegene die je begeleidt en over 
wat passende ondersteuning is. Op basis van 
onderzoek naar de gespreksvoering van ge-
meentelijke klantmanagers (van der Klein et al., 
2020), hebben we vier logica’s onderscheiden 
waar vanuit professionals hun dienstverlening 
vormgeven (zie tabel 1). 

Tabel 1: Professionele logica’s van werken (op basis van: Van der Klein, van Hal en collega’s, 2020)



Professionalisering

14        

Vanuit een procedurele logica bepaalt de pro-
fessional grotendeels de richting en de inhoud 
van het gesprek. Vanuit deze logica wordt dan 
ook weinig actieve inbreng of reflectie van de 
cliënt verwacht. Dat geeft duidelijkheid voor 
professional en cliënt, maar kan het aansluiten 
bij de leefwereld en behoeften van cliënten 
belemmeren. Vanuit een relationele logica 
wordt er actief gewerkt aan de persoonlijke 
alliantie tussen professional en cliënt en is er 
aandacht voor het wat cliënten van belang 
vinden om met hun begeleider te bespreken. 
Professionals vinden het vanuit een relatio-
nele logica vaak lastig om hun cliënt te con-
fronteren of feedback te geven.  Vanuit een 
zorgdragende logica verzetten professionals 
veel praktisch werk voor hun cliënten. Dit 
kan ondersteunend zijn voor de participatie 
van cliënten die (tijdelijk) minder zelfredzaam 
zijn wat betreft bureaucratische handelingen, 
plannen of in actie komen. Tegelijkertijd kan 
vanuit een zorgdragende logica onvoldoende 
zichtbaar worden wat een cliënt zelf kan en 
wil. Vanuit een empowerende logica vormen 
de doelen van de cliënt vertrekpunt van de 
begeleiding. Vanuit deze logica wordt een 
hogere mate van reflectief vermogen van 
cliënten verondersteld dan vanuit de andere 
logica’s. Er is niet één ‘juiste’ logica. Wat goed 
professioneel handelen is, is steeds afhankelijk 
van wat de cliënt nodig heeft om verder te 
kunnen komen in wat hij of zij wil bereiken.

Uit ons onderzoek kwam naar voren dat 
professionals zich er vaak onvoldoende van 
bewust zijn dat zij vanuit bepaalde logica’s 
werken en dat dit bedoelde en onbedoelde 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van hun 
begeleiding. Reflectie op professioneel han-
delen is dan ook van belang om kwaliteit 
van gesprekken te verhogen en ongewenste 
gevolgen te voorkomen. Het herkennen en 
bespreekbaar maken van verschillende logica’s 
van handelen en de concrete effecten daarvan 
op cliënten, biedt dan ook handvatten voor 
professionele groei.  

Professionals kunnen op verschillende manie-
ren uitgenodigd worden om op hun professi-
oneel handelen te reflecteren. Uit onderzoek 
binnen onder meer de jeugdzorg (De Greef, 
2019 ) en het domein werk & inkomen (van 
Hal & Lengkeek, 2021) is bekend dat het wer-
ken met (tussentijdse) cliëntfeedback helpend 
is bij leren en reflecteren én van belang is 
voor het versterken van de werkrelatie tussen 
professional en cliënt. Daarmee draagt cliënt-
feedback bij aan de effectiviteit van dienstver-
lening, mits de cliënt zich gezien en gehoord 
voelt en de professional wat met die feedback 
doet. In een ontwikkeltraject met gemeente 
Zoetermeer is daartoe een ‘Samenleerwijzer’ 
(Lengkeek & van Hal, 2021) ontwikkeld ter 
ondersteuning van het werken met cliënt-
feedback. Graag nemen we jullie mee in wat 
we door het ontwikkeltraject leerden.

Werken met cliëntfeedback is 
geen vanzelfsprekendheid
Hoewel werken met cliëntfeedback van belang 
is voor de kwaliteit van samenwerken en de 
doelen die je samen bereikt, is het vragen naar 
en geven van feedback veelal geen vanzelf-
sprekendheid in de dagelijkse werkpraktijk (van 

Cliëntfeedback versterkt 
de werkrelatie 
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sprek (Lengkeek & van Hal, 2021) ontstaan: 
een handreiking om op gelijkwaardige wijze in 
gesprek te gaan over de aard en kwaliteit van 
(begeleidings)gesprekken. 

Het Samenleergesprek met 
behulp van de Samenleerwijzer
Het Samenleergesprek is bedoeld om tus-
sentijds samen te reflecteren op de gesprek-
ken die je met je cliënt voert. Om dit op een 
stapsgewijze en zo gelijkwaardig mogelijk 
manier te kunnen doen is in samenwerking 
met professionals, cliënten en een ervarings-
deskundige, de Samenleerwijzer ontwikkeld 
(Lengkeek & van Hal, 2021). De Samenleer-
wijzer is inzetbaar in verschillende situaties 
waarin (begeleidings)gesprekken plaats vinden 
en bestaat uit een handleiding, een gespreks-
blad en themakaarten. Ter introductie van het 
Samenleergesprek is een animatie gemaakt.  

In de handleiding van de Samenleerwijzer vind 
je de opbouw van een Samenleergesprek door 
middel van een stappenplan. Deze begint met 
een voorbereiding waarin cliënt en professio-
nal één of meerdere onderwerpen kiezen die 
in het Samenleergesprek besproken kunnen 
worden. Je kan er samen voor kiezen om één 
of meerdere begeleidingsgesprekken van 
te  voren op te nemen, zodat je fragmenten 
daarvan tijdens het Samenleergesprek kunt 

Hal & Lengkeek, 2021). Belangrijke redenen die 
voor cliënt een rol kunnen spelen zijn: onge-
lijkheid in de werkrelatie, het ontbreken van 
vertrouwen en ontoereikende feedbackvaar-
digheden (van Hal & Lengkeek, 2021). Cliën-
ten ervaren veelal een afhankelijkheid in de 
werkrelatie met professionals waardoor zij zich 
kwetsbaar kunnen voelen en daardoor minder 
vrij om feedback te geven. Ook negatieve erva-
ringen met instanties en professionals kunnen 
van invloed zijn op het vertrouwen om - vanuit 
gelijkwaardigheid - feedback te geven. Ook 
geven cliënten aan dat zij zich onvoldoende 
toegerust voelen om op constructieve wijze 
feedback te geven, vooral als het de werkrelatie 
tussen professional en cliënt betreft. Professio-
nals benoemden dat zij zich handelingsverlegen 
kunnen voelen in het vragen om feedback.  Op 
basis van deze signalen is het Samenleerge-

Zie de QR-code 
voor de animatie.
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bekijken. Op deze manier voer je het gesprek 
over wat je allebei ziet dat je doet in plaats 
van wat je denkt dat je doet. In onderstaand 
citaat geeft de klant aan dat het (voorberei-
den op) een Samenleergesprek nieuw is en om 
een andere houding vraagt:

‘Dit is nieuw want je geeft dit normaal niet 
zo snel aan, je legt het snel naast je neer.’ 
(citaat van een klant, in: van Hal & Leng-
keek, 2021, p.17) 

Vervolgens kunnen aan de hand van de 
themakaarten de onderwerpen besproken 
worden die voor jullie relevant zijn. De the-
makaarten kunnen helpen om juist die onder-
werpen te bespreken die betrekking hebben 
op de werkrelatie. Klanten en professionals 

laten in onderstaande citaten zien dat het 
actief vragen om feedback bijdraagt aan het 
elkaar beter begrijpen:

‘Uiteindelijk zei hij [klant]: “als ik dan toch 
iets moet zeggen…” en toen noemde hij 
een situatie die hij lastig had gevonden. 
Ik kreeg ruimte om hierop in te gaan en 
te achterhalen waarom de klant dit lastig 
vond. Dan is er toch ruimte om er over te 
hebben.’ (citaat van een professional, in: 
van Hal & Lengkeek, 2021, p.18)

Het gespreksblad begeleidt en ondersteunt 
de cliënt en professional in het geven van 
heldere en constructieve feedback. Een klant 
vertelt hierover: 

‘[Klantmanager] gaf aan dat dit [ingebrachte 
punt] een goed punt was, schrijft de punten 
op, ze laat zo zien dat feedback niet nega-
tief is. Ze [klantmanager] gaf aan dat ze dit 
ook weer kan gebruiken in andere gesprek-
ken.’ (citaat van een klant, in: van Hal & 
Lengkeek, 2021, p.18) 

Het belang van werken met 
cliëntfeedback volgens 
professionals en cliënten
Eerder gaven we aan dat gelijkwaardigheid 
belangrijk is in het werken met cliëntfeedback 
(van Hal & Lengkeek, 2021). Doordat je in het 
Samenleergesprek beiden onderwerpen in-
brengt, versterk je het gelijkwaardigheidsgevoel 
dat van belang is voor eerlijke en betekenisvolle 
feedback. Deze gelijkwaardigheid laat zowel 
klant als professional groeien in hun werkrela-
tie. De ervaring leert dat klanten hun band met 
de professional verbeterd vonden. Bijvoorbeeld 
doordat de professional zich kwetsbaar durft 
op te stellen:

Mechteld Lengkeek is als docent-onderzoe-
ker verbonden aan de Opleiding Learning 
& Development in Organisations  en het 
lectoraat ‘Arbeid en Gezondheid’ van HAN 
University of Applied Sciences. Met haar 
kennis van leren & ontwikkelen draagt zij bij 
aan de verbinding van onderzoek, onderwijs 
(innovatie) en werkveld. 
E-mail: mechteld.lengkeek@han.nl
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‘Mijn klantmanager heeft laten zien dat ze 
zich kwetsbaar durft op te stellen. Ik heb 
bewondering dat ze dat in die positie doet. 
Ik denk dat het veel makkelijk voor haar zou 
zijn als ze dat niet zou doen en aan regels 
refereert. De band tussen mij en de klant-
manager is er op een positieve manier door 
gegroeid.’ (citaat van een klant, in: van Hal & 
Lengkeek, 2021, p.15)

Een professional vertelt daarover:

‘Ik merk in vervolggesprekken, dat mensen 
wat meer durven te zeggen wat ze denken. 
Makkelijker durven uit te spreken als ze 
iets niet goed begrijpen. Dat ze je makkelijk 
weten te vinden bij vragen. Kwetsbaarheid 
weten te tonen, zorgt ervoor dat ze [klan-
ten] sneller denken: “misschien kan ze wel 
meedenken”. Kwetsbaarheid over en weer 
verbindt.’ (citaat van een professional, in: 
van Hal & Lengkeek, 2021, p.20)

Het wederzijds begrip wordt versterkt doordat 
je vanuit beide perspectieven de inhoud van de 
begeleidingsgesprekken gaat bespreken: 

‘Ik heb ook met mijn klantmanager terugge-
keken van: “jij vindt dat zo, en ik zie dat zo”. 
Maakt dat je een betere klik krijgt. Je gaat 
elkaar meer begrijpen, lijkt het wel.’ (citaat 
van een klant, in: van Hal & Lengkeek, 2021, 
p.15)

Professionals en cliënten leren beiden van de 
gezamenlijke reflectie op gesprekken. Zo be-
noemt een cliënt:

‘Voor mij was het dan weer leerzaam om 
naar mezelf te kijken en hoe ik er zelf in sta. 
Voor mij was het: “ik moet ook luisteren 

naar een ander” ‘(citaat van een klant, in: 
van Hal & Lengkeek, 2021, p.20) 

 Professionals ervaren Samenleergesprekken als 
een leerzame spiegel:

‘Ik vond de klantfeedback verrassend. 
Omdat je soms denkt “ik doe het best wel 
goed” en dan blijkt het bij de klant toch 
anders over te komen.’ Het heeft mij doen 
nadenken over hoe klanten naar ons kijken. 
En ik heb gemerkt dat daar ook wel heel 
veel voor ons te leren valt, om toch aan die 
relatie te werken.’ (citaat van een professio-
nal, in: van Hal & Lengkeek, 2021, p.15)

Kwetsbaarheid over 
en weer verbindt

Want, ‘je gaat het pas zien als je het doorhebt’, 
zoals onderstaand citaat illustreert:

‘Het feit dat ik nooit met de klant bespreek: 
“Hoe vond jij het gaan?” En als ik het niet 
hoor, dan is het er niet.’ (citaat van een pro-
fessional, in: van Hal & Lengkeek, 2021, p.14)

Samen groeien
Heb jij zicht op vanuit welke logica’s jij aan het 
werk bent? En wat doet dat met diegene die 
je begeleidt? Met dit artikel hebben we laten 
zien hoe waardevol het is om samen met de 
mensen die je begeleidt te reflecteren op de 
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manier waarop jullie gesprekken voeren en wat 
dat met de ander doet. Het mooie is: door op 
verbindende wijze te leren van hoe je als pro-
fessional werkt en wat de effecten daarvan zijn 
op diegene die je begeleidt, groei je allebei! 

Meer weten?
Meer informatie over de logica’s van werken 
kun je vinden in hoofdstuk 6 van: 
• Klein, M. van der, Hal, L. van, Reches, L., 

van den Berg, J. (2020). Arbeidstoeleiding 
in Enschede voor mensen met en zonder 
niet-westerse migratieachtergrond: on-
derzoek, effecten en leerpunten. Utrecht: 
Verwey-Jonker Instituut. 

 
Via de volgende link:  
Arbeidstoeleiding in Enschede voor mensen 
met en zonder niet-westerse migratieachter-
grond - Verwey-Jonker Instituut

Aan de slag met een samenleergesprek? 
Zie de handleiding:
Lengkeek, M. & van Hal, L. (2021). Samen-
leerwijzer: een handleiding voor werken met 
klantfeedback in publieke sociale dienstver-
lening. Nijmegen: HAN University of Applied 
Sciences. 

Deze is toegankelijk via de link:
 VKNZ_Samenleerwijzer-DEF.pdf (han.nl)

De animatie, kan bekeken worden via:
(538) Van Kijken Naar Zien - Samenleergesprek 
- YouTube

Met dank aan
Alle klantmanagers en werkzoekenden die 
in de bovengenoemde onderzoeken gepar-
ticipeerd hebben en hun inzichten met ons 
gedeeld hebben. Mycha Kylian die vanuit de 
STERKplaats Nijmegen feedback heeft gege-

ven op een eerdere versie van de Samenleer-
wijzer. De mede-onderzoekers in Enschede: 
Marian van der Klein, Jule van den Berg en 
Leyla Reches. En de mede-onderzoekers in 
Zoetermeer: Henk Spies en Suzanne Tan. █
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opleiden en ontwikkelen 
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Ontdek hbo Toegepaste 
Psychologie bij de 
Hanzehogeschool! 
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Ben je een werkende professional die geïnteresseerd 
is in het gedrag van mensen en daar graag meer over 
wil weten? Maak dan kennis met de:

Bachelor Toegepaste Psychologie
4 jaar in deeltijd - lesdag op woensdag
 hanzepro.nl/tp 

Post-hbo leergang Positieve Psychologie 
modulair – les op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur
 hanzepro.nl/pp 
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Vertrouwen op de 
lerende professionals 

van de toekomst

█  Auteurs: Polien Taks & Nienke Meulenbroeks    

We leven in een dynamische maatschappij, 
die voortdurend in beweging is en waarin 
veranderingen sneller dan ooit plaatsvinden. 
De kijk op leren verandert, maar ook onze 
(individuele) behoeften en de manier waarop 
we leren bewegen mee. Dit vraagt niet alleen 
om andere leeromgevingen in het onderwijs, 
maar ook om een andere kijk op professiona-
lisering. Optimale leerkansen voor eenieder 
worden gecreëerd wanneer deze groeibewe-
ging tevens wordt gemaakt door diegenen die 
lerenden ondersteunen en begeleiden. Dit 
vraagt om samen leren met ruimte voor zelf-
sturing en persoonlijke ontwikkeling, maar nog 
het meest in vertrouwen van en in elkaar. 

Jezelf blijven ontwikkelen is belangrijk in onze 
maatschappij. De snel veranderende wereld 
vraagt ons wendbaar te zijn. Dus gaan we 
meebewegen, tegenbewegen, onszelf zijn, le-
ren we onszelf kennen en blijven we ons ont-
wikkelen om voortdurend onze plek in deze 
wereld te vinden. Leerlingen in zowel basis, 
voorgezet als hoger onderwijs worden hierop 
voorbereid en daarom uitgedaagd zichzelf te 
laten zien, hun talenten te ontdekken en zelf-

regulerend te leren. We willen studenten laten 
uitgroeien tot startbekwame professionals die 
nu en in de toekomst hun loopbaan kunnen 
vormgeven. Professionals die zich een leven 
lang blijven ontwikkelen in lerende organisa-
ties die hetzelfde voor ogen hebben voor hun 
medewerkers. Een veranderde wereld vraagt 
kortom, meer dan ooit, om lerende bewoners.   

Dit geeft ons als maatschappij, op (onderwijs)
organisatie en individueel niveau de uitdaging 
om na te denken over vragen als: welke vaar-
digheden en mindset hebben we nodig om 
te blijven leren? Waar houden we aan vast en 
wat laten we los bij het organiseren van leren? 
Hoe zorgen we dat lerenden op alle niveaus 
niet alleen kennis en vaardigheden ontwik-
kelen, maar groeien? En hoe begeleid je dit 
proces, ook als toekomstig coach?

Dit vraagt onder andere om professionals die 
multidisciplinair kunnen samenwerken, kritisch 
denken, sterk zijn in communicatievaardighe-
den en menselijke creativiteit kunnen in-
brengen. Onderwijs speelt hierop in door een 
beweging te maken naar flexibel onderwijs 

Student én onderwijsprofessional in beweging
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waar lerenden hun persoonlijke leerroute vol-
gen en hybride leeromgevingen waar lerenden, 
werkveld en onderzoek hand in hand gaan. In 
deze leeromgevingen vormen het ervaren van 
autonomie en zelfregulerend leren belangrijke 
elementen. Dat wil niet zeggen dat onderwijs 
individueel wordt. De kracht van (multidis-
ciplinair) samenwerken staat centraal en de 
aandacht voor toegankelijkheid en inclusie 
wordt als cruciaal gezien (Fontys For Society, 
2021).

In dit artikel staan we stil bij de beweging die 
we zien in leren en ontwikkelen, die uitein-
delijk groei ondersteunt. Om vervolgens in 
te gaan op wat die beweging betekent voor 
de professionalisering en dus groei van alle 
betrokkenen. We laten zien waar we in een 
onderwijsinstelling, zoals Fontys bij stil staan 
en welke kansen en uitdagingen we zien voor 
de toekomst van leren en ontwikkelen. 

De beweging: groeien doe je 
samen    
Onderzoek naar nieuwe onderwijsvormen 
van Custers, Thunnissen en Hendrickx (2018) 
wijst uit dat hogescholen volop in beweging 
zijn in het inzetten van nieuwe manieren van 
samenwerkingen van de beroepspraktijk met 
het onderwijs, in zogenaamde socials labs, 
fieldlabs of innovatiewerkplaatsen. Ook wijst 
hun onderzoek uit dat er nog veel te leren valt 
over de manier waarop we dit organiseren en 
over het benutten van leerpotentieel.  In het 
hoger onderwijs wordt steeds meer gewerkt 
vanuit leergemeenschappen. Studenten zijn 
daarin niet alleen verantwoordelijk voor hun 
eigen leren, maar ook voor het leren van de 
groep. Hiervoor vragen, geven en ontvangen 
studenten feedback op hun leren aan coaches 
en experts, maar vooral ook aan elkaar. 

Femke (tweedejaars student FLOT Learning 
College, een opleidingsvariant van de Leraren-
opleiding) vraagt zich nu al af of het diploma 
dat ze gaat halen nog wel weergeeft wat ze 
allemaal kan, weet en waar ze voor staat. Ze 
is vanaf het begin van haar studie op zoek 
naar de betekenis van leren en hoe dat zich 
verhoudt tot haar beroepscontext. Ze is ook 
vanaf de start op zoek naar hoe de betekenis 
van leren zich verhoudt tot haarzelf. Wat zou 
ik kunnen ontwikkelen voor mijn doelgroep, 
waar kan ik van betekenis zijn voor anderen? 
Als ik ‘aan’ ga bij bepaalde onderwerpen, wat 
zegt dat over mij?  Een groot deel van haar 
tijd en energie steekt ze in zich verdiepen in 
onderwerpen die ze ‘gewoon’ interessant vindt, 
netwerken opbouwen (zowel live als online) en 
leerervaringen creëren die het voorgeschreven 
programma en zelfs de leeruitkomsten die ze 
aantoont overstijgen. Zo leert, ontwikkelt, 

Polien Taks is Arbeids-en Organisatie 
psycholoog en docent Fontys HRM en 
Toegepaste Psychologie. Houdt zich bezig 
met praktijk en verbindingsvraagstukken, 
onderwijsinnovatie en de lerende professi-
onal binnen en buiten de onderwijscontext. 
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groeit ze. Femke is vastberaden dat te blijven 
doen en ervoor te zorgen dat meer mensen die 
kans krijgen.  

Niet alle studenten zullen op deze manier met 
eigen leren en ontwikkelen bezig zijn, maar 
het kennis delen en samen leerervaringen 
opbouwen in leergemeenschappen wordt bij 
steeds meer opleidingen (multidisciplinair en 
internationaal) toegepast. Femke vertelt hoe 
de gesprekken gaan over hoe kan ik groeien 
en hoe kunnen we groeien? Hoe kunnen we 
elkaar nieuwsgierig houden? Wanneer vin-
den we dat we voldoende geleerd hebben 
om ontwikkeling aan te tonen? Vragen die 
samen met medestudenten en coaches in de 
leergemeenschap voortdurend onder de loep 
worden genomen.

In het sociaal constructivisme stond het laten 
ontstaan van kennis door actief samenwer-
ken en delen al centraal. De grondlegger van 
Appreciate Inquiry, David Cooperrider (1986) 
ging er al vanuit dat samen onderzoeken tot 
een positieve ontwikkeling leidt en hij was 
voorstander van het op een gezamenlijke 
manier ontdekken hoe de toekomst er uit ging 
zien. Filip Dochy voegt er door middel van 
zeven bouwstenen voor High Impact Learning 
that Lasts (HILL) onder andere aan toe dat 
er ruimte moet zijn om samen zowel formeel 
als informeel te leren (Dochy & Segers, 2018). 
Deze beide manieren van leren leveren samen 
meer verrijking op. Ongepland en niet ge-
organiseerd leren werkt motiverend. Dochy 
(2022) noemt ook Learner Agency en spreekt 
over zelfsturing van studenten, zelf kunnen 
bepalen wat men wil leren en hoe. Leren in 
een actief proces en kennis vergaren opti-
maliseert, doordat een lerende steeds meer 
eigen verantwoordelijkheid krijgt en dan ook 

gebruik kan maken van de kennis die al aan-
wezig is. Hij spreekt over voorbeelden binnen 
het onderwijs die al op deze wijze werken 
en geeft aan dat leereffecten blijvender zijn 
en studenten jaren na de studie nog steeds 
weten waarom ze iets geleerd hebben, omdat 
ze zelf hebben mogen bepalen hoe (Dochy en 
Segers, 2018).

Dat het om een combinatie gaat van je eigen 
route uit kunnen stippelen én samen groei-
en om goed te kunnen functioneren in onze 
dynamische maatschappij klinkt wellicht aan-
lokkelijk en als een logische beweging. Maar 
hoe faciliteer je de combinatie van deze twee 
componenten?

Groei faciliteren
Samen leren doe je in een continu proces van 
ervaren en daarop reflecteren. Reflecteren 
op je eigen gedrag, de inhoud en het proces. 
Zo ontdek je onderweg je talenten, wat jouw 
persoonlijke leerroute is, wie je als professi-
onal wil zijn en meer. Dat doe je door samen 
opdrachten op te pakken, nieuwsgierig te 
zijn, experimenten aan te gaan, te mislukken, 
te verbeteren, te vieren dat het gelukt is, of 
samen te erkennen dat het nog niet lukt. Dit 
doen we in het onderwijs in de leergemeen-
schappen. Het concept leergemeenschap, 
oftewel Community of Practice (CoP) is niet 
nieuw en komt oorspronkelijk uit het be-
drijfsleven, waar collega’s samen werken aan 
vraagstukken uit de praktijk (Marc Coenders, 
Canon van leren en ontwikkelen, 2021). Wen-
ger (2009) omschrijft dat het leren binnen de 
Community of Practices op meerdere niveaus 
plaatsvindt, namelijk op individueel, gemeen-
schappelijk en organisatieniveau. Vraagstuk-
ken op individueel niveau (ik groei waar ik 
heen wil), organisatie niveau (wij groeien als 
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organisatie) en maatschappelijk niveau (wij 
groeien als samenleving), gaan hand in hand 
met elkaar en vragen om zelfsturing, maar ook 
collectief denken, samen leren, nieuwsgierig 
zijn en samen de urgentie voelen om iets op 
te pakken. 

Dit vraagt om een mindset die uitgaat van 
vertrouwen. Vertrouwen van lerenden in zich-
zelf, elkaar en de coaches. Vertrouwen van de 
coaches in zichzelf, de lerenden, het concept 
én elkaar.  

Op organisatieniveau zien we bovenstaande 
elementen toegepast worden in een aantal 
innovatieprogramma’s van Fontys. Zo is in het 
programma Studiesucces de afgelopen jaren 
een mooie beweging gecreëerd waarin onder 
andere aandacht besteden aan het thuisge-
voel, de brede ontwikkeling en autonomie 
op vele plekken in de organisatie is (door)
ontwikkeld. Terugkijkend op die eerste jaren 
stellen de collega’s vast dat succes vooral te 
danken was aan vanaf dag één in te zetten op 
samenwerken in experimenten en projecten 
én de tijd te nemen om samen te leren in 
learning communities of practise waarin veel 
werd gedeeld en gewerkt aan vraagstukken 
(Hooijmaijers, D. et al, 2021). Persoonlijke 
leerroutes voor lerenden sluiten beter aan bij 
hoe men optimaal leert. Dit geldt ook voor 
professionals. Ook (docenten)teams kunnen 
leeruitkomsten formuleren en daar samen mee 
aan de slag  gaan. 

Karin, coach en onderwijskundige bij Fontys 
ICT en FLOT Learning College vertelt dat het 
werken in leergemeenschappen als coach 
misschien minder voorbereiding vraagt per les, 
maar dat de tijd op een andere manier wordt 
ingezet. Deze vorm van onderwijs is immers 

iets waar we als team 200% achter staan, 
maar ook één van de uitdagendste dingen die 
we als professionals al gedaan hebben. Juist 
door samen situaties te analyseren en elkaar 
feedback te geven, blijven we groeien als (mul-
tidisciplinair) team, houden we elkaar scherp 
op het concept dat we uitvoeren en blijft de 
kwaliteit van het onderwijs groeien. En ja daar 
moeten we echt structureel tijd voor maken, 
elke week.

De leergemeenschappen hebben een prak-
tijkvraagstuk met elkaar te kiezen, waarbij ze 
de dialoog met elkaar aangaan. De dialoog 
met elkaar aangaan kan gezien worden als 
een gezamenlijk brein, samen denken, zoeken, 
vinden, en verdiepen. De begeleiding van deze 
dialogen vraagt andere vaardigheden van een 
docent die nu meer optreedt als coach. En er 
gebeurt meer. Door zo met studenten bezig 
te zijn, sta je als coach ook automatisch veel 
meer stil bij je eigen ontwikkeling, word je je 

Nienke Meulenbroeks is onderwijsinno-
vator bij Fontys Hogescholen en docent 
FLOT-Learning College. Houdt zich bezig 
met studiesucces, onderwijsinnovatie en 
leernetwerken in organisaties.



Professionalisering

24        

bewust van je eigen talenten, ook hoe jij in 
het team van coaches functioneert. 
Dat betekent dat niet alleen Femke zichzelf 
vragen stelt, maar ook coach Karin: Wat leren 
studenten mij? Waar wil ik (nog meer) over le-
ren? Waarin wil ik me nog ontwikkelen, wat wil 
ik vinden over mezelf of juist loslaten? Hoe kan 
ik groeien? En ook hier geldt dat Karin deel 
uitmaakt van een groep coaches. Dus vragen 
zoals wie uit het team hier het beste op kan 
inspelen, mee aan de slag kan, of feedback op 
kan geven maken een belangrijk onderdeel uit 
van de coaching. 

Een krachtige leeromgeving is nodig om de 
leerprocessen te optimaliseren. Op maat-
schappelijk niveau betekent dit dat groei-
vragen ook over grenzen heen kunnen gaan. 
Samen werken in een leergemeenschap hoeft 
niet te betekenen dat je altijd in een vaste 
groep werkt, maar betekent juist ook dat er 
multidisciplinair en internationaal samenge-
werkt kan worden aan vraagstukken. Leren 
vindt dan ook buiten de grenzen plaats en 
ontstaat vaak vanuit een gevoel van urgentie. 
Dochy (2015) geeft aan dat er verschillende 
triggers zijn die tot leren uitdagen, waaronder 
een maatschappelijk vraagstuk of praktijkpro-
bleem dat dringend opgelost dient te worden 
of een hiaat in kennis waar men nieuwsgierig 
naar is geworden. 
 
Het continue leren wat leidt tot groei, dat 
plaatsvindt bij studenten én medewerkers 
(oftewel lerenden) bestaat dus uit meerdere 
elementen:
• een krachtige leeromgeving waarin leren-

den in leergemeenschappen aan de slag 
gaan met een urgent vraagstuk;

• professionals die dit leren begeleiden en 
zelf inhoudelijk leren door vragen te stellen 

in de leergemeenschap, feedback te geven 
en hierbij tevens reflecteren op hun eigen 
professionele ontwikkeling als coach;

• ruimte creeren om samen te reflecteren 
op de eigen ontwikkeling en dit proces 
goed te kunnen begeleiden;

• vanuit een intrinsieke motivatie aan de 
slag gaan met leervraagstukken vraagt om 
zelfkennis, kennisdeling en nieuwsgierig-
heid van de lerenden;

• ook organisatiebreed moet dit groeipro-
ces onder de aandacht gebracht worden, 
door in CoP’s te leren dat het multisidici-
plinair team en organisatieleren bevordert 
en de organisatie als geheel kan groeien. 

Om tot de kern van leren te komen en de 
groeibeweging samen te kunnen maken, is 
het van belang studenten te begeleiden in 
de route naar zelfsturing en het samen leren.  
Omdat coachen van continu leren in een leer-
omgeving complex is en van veel collega’s om 
andere skills vraagt, is het professionaliseren 
op dit vlak één van de grootste uitdagingen 
binnen onderwijssector en het bedrijfsleven. 

Waar groeien wij heen –
uitdagingen voor de toekomst
We openden dit artikel met onze visie dat 
een veranderde wereld meer dan ooit vraagt 
om lerende bewoners. Onze taak als lerende 
bewoner/deelnemer van deze maatschappij en 
rolmodel in het onderwijs, maakt dat we ons-
zelf ook dé groeivragen dienen te stellen. Dit 
vraagt ook om een nieuwe manier van profes-
sionaliseren en een nieuwe mindset. Blijven 
leren op dezelfde manier als studenten in 
leergemeenschappen (en nieuwe uitdagingen, 
zoals teach as you preach), een echt rolmodel 
zijn en een andere didactische aanpak. Samen 
leren met aandacht voor persoonsvorming, 
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professionele identiteitsontwikkeling en de 
urgentie voelen iets op te pakken, vraagt om 
een didactische omgeving die deze kenmer-
ken ondersteunt. Op organisatieniveau vraagt 
het vaak om cultuurverandering, anders kijken 
naar lerenden en de werkomgeving: de hele 
wereld is ons speelveld geworden (boun-
dary crossing). De authentieke vraagstukken 
worden breder: leren vindt niet meer alleen 
binnen deze community plaats, maar ontwik-
keling en leren gebeurt in het landschap van 
de praktijk en in verbinding met meerdere 
communities (over grenzen heen). 
De uitdaging voor de toekomst zien wij door 
van elkaar te leren, het vertrouwen in ons-
zelf, de ander en het leerproces met elkaar te 
delen en hier als lerende professionals samen 
in op te trekken. Dit kan volgens ons enkel 
slagen door daadwerkelijk de tijd te nemen 
om samen te werken aan vraagstukken uit de 
(onderwijs)praktijk, dialogen aan te gaan, ons 
lerend op te stellen en de verdieping op te 
zoeken.

Dank aan Femke Verhoef en Karin Valke voor 
hun inspiratie en mooie uitspraken tijdens hun 
eigen leerproces, die we voor dit artikel moch-
ten gebruiken. █
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TP’er in beeld

Didi Vrinten

Hoe ziet jouw dag er uit?
“Ik werk voor het regieteam van de gemeente Berg en Dal. 

We kunnen gevraagd en ongevraagd – vrijwillig en soms 
onvrijwillig cliënten zien. Aanmeldingen komen uit diverse 

richtingen: Sociaal Team, huisartsen of de POH-GGZ, Veilig 
Thuis, Meldpunt Bijzondere Zorg, Politie, Veiligheidshuis, Woning-

bouwverenigingen, Pro Persona, Iriszorg, zorgaanbieders, etc. 

Ik werk met volwassen cliënten die een enkelvoudige, dubbel of triple diagnose hebben. Er kan 
sprake zijn van onbegrepen/verward gedrag, huiselijk geweld, kindermishandeling, maatschap-
pelijke onrust, multi problematiek of een combinatie. Kortdurende ondersteuning in geval van 
wachtlijstproblematiek, onderzoek, toeleiden naar passende zorg, risicomanagement, maar 
vooral het voeren van procesregie behoren onder andere tot mijn taken. 

Naast het werken voor het regieteam heb ik ook mijn eigen onderneming: DurV ggz, waarbij ik 
cliënten coach bij het ontdekken van hun innerlijke kracht en een zorgaanbieder adviseer bij 
inhoudelijke vraagstukken en op het gebied van casuïstiek.”

Op welke manier pas je psychologie toe?
“Door een zorgvuldige analyse, onderzoek en verdieping in de diagnostiek is het mogelijk een 
cliënt naar passende zorg toe te leiden. Hoe beter je begrijpt wat de mogelijke oorzaken zijn, 
hoe beter je kunt aansluiten op wat nodig is. Belangrijk om hierbij te kijken hoe een client gaan-
deweg weer in eigen kracht kan komen.

De aanwezige risico’s kunnen worden gereduceerd door de juiste interventies in te zetten. Met 
behulp van procesregie worden er afspraken gemaakt met de (in)formele keten over de taken, 
rollen en verantwoordelijkheden. 

Goede nazorg door bijvoorbeeld te evalueren of door het opstellen van een signaleringsplan, 
maar ook goede preventie door de inzet van cursussen met de focus op bijvoorbeeld empower-
ment zijn van belang.”

Wat vind je het leukste onderdeel van je werk?
“Het stabiliseren van complexe, risicovolle situaties door te ontrafelen wat er aan de hand is, 
door te onderzoeken wat nodig is en zo snel mogelijk passende zorg of een passend traject 
mogelijk te maken.”

Aan wie geef jij dit stokje door?
Helen Blok, omdat zij super interessant en waardevol werk heeft!
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Tweejarige opleiding Coach Senior Practitioner / Counselor

Leer in 2 jaar professioneel coachen op het snijvlak van coaching, counseling en therapie. 

Ga aan de slag met diepgaande thema’s die liggen op het niveau van identiteit en zingeving. Kom 
snel tot de kern en zet jezelf in als instrument, voorbij alle methodieken. 

Met deze opleiding leg je een stevig én verdiept fundament in je werk als coach.

Kijk op onze website voor de beschikbare locaties en lesdata.
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Groei tijdens de 
stageperiode

In het derde jaar van de opleiding Toegepaste Psychologie te Eindhoven 
gaan studenten een half jaar stagelopen, waarin zij de eerste stappen 

zetten in hun professionele carrière. In deze periode komt er enorm 
veel op hen af, waaronder nieuwe collega’s, vakjargon en een nieuwe 

doelgroep. De leerlingen maken veel mee in deze relatief korte periode 
en gaan van beginners naar beginnend professionals. Zo hebben Lars en 

Fleur, twee TP-studenten van Fontys, dat ook gedaan. Zij lopen beide 
stage in een penitentiaire inrichting en begeleiden hier gedetineerden in 
uiteenlopende zaken. Lars en Fleur leggen aan de hand van de Stages of 
Concern, uit hoe zij hun groei hebben ervaren tijdens hun stageperiode. 

Renzo de Groot, zelf ook stagiaire Toegepaste Psychologie, stelt hen 
in dit artikel daarover een aantal gerichte vragen en gebruikt hierbij de 
theorie van de Stages of Concern (Smit, 2002) om hun groei tijdens de 

stageperiode te belichten.
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De Stages of Concern
De Stages of Concern is een stappenmodel dat 
per fase van iemands leertraject benadrukt wat 
iemand voelt, denkt en waar hij of zij behoefte 
aan heeft. Door te weten in welke fase iemand 
zich bevindt, kan er ingespeeld worden op de 
leerbehoeftes van de deelnemer. Dit model is 
ooit ontwikkeld door Frances Fuller (1969) en 
later doorontwikkeld door Hall en Hord (1987). 
Het model kan verschillen in het aantal stap-
pen, afhankelijk van in welke sector het model 
ingezet wordt. In dit artikel wordt er gebruik 
gemaakt van de variant van Cora Smit (2002), 
die vijf stappen heeft. Als beginner start je in 
fase 1 waarna je maximaal kan doorgroeien 
tot fase 5, als meest ervaren medewerker. In 
onderstaand stuk nemen we jullie mee in de 
verschillende fasen van het model en stellen 
we Lars en Fleur de vraag hoe zij deze fasen als 
stagiaires hebben ervaren.

Fase 1: gericht op jezelf
Wanneer je ergens nieuw binnenkomt, kun je je 
kwetsbaar voelen. Een beginner kent nog nie-
mand en weet niet bij wie hij of zij terecht kan 
voor vragen. Het vakjargon is nog onbekend 
en beginners hebben daarom soms moeite met 
een gesprek volgen. Het gaat dan om vakjargon 

vanuit het werkveld, afkortingen van functies, 
terminologie in ziektebeelden etc. Ook zijn ze 
bang om fouten te maken. Er komt veel op ze 
af en dit kan overweldigend zijn. Een organi-
satie kan de beginners helpen met het geven 
van instructies, zoals een inwerktraject. Ook 
kunnen zij een ervaren medewerker koppelen 
aan de beginner om hem of haar de weg te 
wijzen. Fleur en Lars, hoe hebben jullie deze 
fase ervaren? 

Fleur: “Eén week voorafgaand aan mijn stage 
heb ik documenten doorgelezen met betrek-
king tot het vakjargon, de wetten en het beleid. 
Hierdoor was ik redelijk ingelezen voorafgaand 
aan mijn stage, wat ik ontzettend fijn vond. 
Toen ik voor het eerst binnenkwam, ervaarde 
ik een positieve lading aan spanning, omdat 
werken in een gevangenis toch niet iets vanzelf-
sprekend is. Het heeft mijn verwachtingen dan 
ook omvergeblazen op een goede en interes-
sante manier. Toch komt er veel informatie 
op je af in de eerste weken, maar schroomde 
niemand om mij hierbij te helpen. Wel heb ik 
gemerkt dat het soms te veel informatie was 
om meteen te verwerken. Hier heb ik dan ook 
mijn tijd voor genomen en ben ik gestructureerd 
deze informatie gaan ordenen. Nadat ik dit 
gedaan had, kwam ik meer tot rust.

Terugkijkend naar mijn stageplaats en colle-
ga’s kan ik zeggen dat ik hartelijk ontvangen 
werd. Het team is ontzettend betrokken en erg 
hecht, wat maakte dat ik mij erg veilig voel-
de. Zij gaven mij de ruimte om te wennen en 
daarbij boden zij ook veiligheid om dingen te 
bespreken. Ik was gekoppeld aan iemand die 
erg veel ervaring heeft (27 jaar), wat maakte dat 
ik altijd mijn vragen kwijt kon en ook een helder 
antwoord kreeg. Zeker als een beginnend en 
‘blanco’ stagiaire vond ik dit heel erg fijn.”Figuur 1. De 5 fasen van Cora Smit
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Lars: “Met veel motivatie en een flinke bak 
naïviteit begon ik aan mijn eerste stagedagen. 
Deze doelgroep heeft altijd al mijn aandacht 
getrokken door de vele verschillende podcasts 
die ik heb geluisterd, documentaires die ik heb 
gezien en de grote hamvraag: waarom doen 
mensen wat ze doen? Vooralsnog waren de 
eerste dagen erg overweldigend. Zo’n erva-
ring heb ik zelden meegemaakt. Ik kwam in 
een omgeving waar ik nog nooit eerder in was 
geweest. Tijdens deze eerste dagen ben ik ook 
tot veel realisaties gekomen. Het feit dat deze 
gedetineerde mensen hier 24/7 zitten, zonder 
dat ze zelf uit mogen maken wat ze vandaag 
gaan doen of hoe laat ze dat gaan doen. Bijna 
alles wordt voor hen bepaald. Het leren van de 
geschreven regels binnen detentie was ook nog 
een studie op zich. Zo ben ik niet alleen in het 
werkveld van een psycholoog gekomen, maar 
ook alle zaken rondom detentie. Uiteraard zijn 
er binnen detentie strikte regels waar je je aan 
moet houden. Eigen veiligheid speelt hier ook 
een hele belangrijke rol in. In het begin wilde ik 
alles zo snel mogelijk door hebben, ook rondom 
de normen en waarden binnen de inrichting. Ik 
werd begeleid door verschillende psychologen 
en iemand die werkzaam was als doorzorgfunc-
tionaris. Deze begeleiding zorgde ervoor dat ik 
me erg op mijn gemak voelde.”

Fase 2: geen beginner meer 
Er zijn ondertussen contacten met collega’s 
gelegd en de algemene normen en gewoontes 
van het bedrijf zijn bekend. Hierdoor wordt het 
mogelijk om meer ruimte te creëren voor andere 
zaken, zoals meer focussen op de taakgerich-
te kant van het werk. Tijdens deze fase willen 
stagiaires zichzelf bewijzen; ze willen kwalitatief 
goed werk leveren. De stagiair ziet wat collega’s 
anders doen dan hij of zij zelf, verbetert hande-
lingen en houdt strak zijn agenda bij. De orga-
nisatie kan een stagiair helpen in deze fase door 
gerichte taakgerichte feedback te geven. Door 
te weten waar de stagiair goed en slecht in is, 
kan hij of zij verbeteren. Ook kijkt iemand in 
fase 2 graag mee bij ervaren collega’s in meerde-
re functies, zodat de kennis van de organisatie 
vergroot wordt. Ook rollenspellen, simulaties en 
trainingen vervullen de behoefte van de mede-
werker naar meer taakgerichte informatie.  Fleur 
en Lars, hoe hebben jullie deze fase ervaren?

Fleur: “Toen ik eenmaal gesetteld was binnen 
de organisatie, ben ik samen met mijn begeleider 
aan de slag gegaan met onze ideeën. Zo heeft 
hij mij zijn ontwerpen laten zien waar ik feed-
back op ben gaan geven. Hierop volgend ben ik 
actief aan de slag gegaan met het ontwikkelen 
en uitwerken van mijn competenties op basis 
van kennis en vaardigheden. Ik ben mijn week 
gaan indelen en actief gaan sparren met mijn 
begeleider rondom mijn suggesties. We heb-
ben toen hier en daar de competenties wat 
bijgeschaafd, aan de hand van de ervaring van 
mijn begeleider. Zo hebben we een passende 
competentie kunnen ontwikkelen waarbij mijn 
expertise in combinatie met ervaring aansluit bij 
de organisatie. Dit is niet zonder slag of stoot 
gegaan. Ik moest namelijk creatief gaan spelen 
met de inhoud van de opleiding en de strakke 
lijnen rondom deze competenties wat meer 

Niets blijkt in beton 
te zijn gegoten 
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loslaten. Ik heb durven ontwikkelen en spelen 
met de competenties. Daarnaast ben ik erachter 
gekomen dat niets in beton gegoten zit. Ook 
heeft dit ervoor gezorgd dat ik mijn manier van 
uitvoeren beter heb kunnen ontdekken.”

Lars: “Als student TP’er was het in het begin 
erg lastig om mijn draai te vinden, aangezien ik 
dagelijks met GZ-psychologen meeliep. Tijdens 
de opleiding heb ik door middel van de vakken 
gespreksvaardigheden een goede basis ont-
wikkeld voor het voeren van coachgesprekken. 
De gesprekken die werden gevoerd door de 
psychologen eisten meer diepgang en intensief 
doorvragen op gevoel. Zo heeft het overgrote 
deel van de cliënten een hoge mate van psy-
chopathologie. Ik heb hierdoor erg veel kunnen 
leren over dit gedeelte van psychologie, wat ik 
erg interessant vond. Naarmate de tijd vorderde, 
hebben we uiteindelijk cliënten kunnen vinden 
met coachbare hulpvragen. Vanuit hier ben ik 
begonnen met het werken aan mijn competen-
tie coachen en begeleiden. Door multidisciplinair 
te werk te gaan met andere afdelingen heeft dit 
vorm gekregen. Ik merkte snel dat mijn cliënten 
hier uiteraard niet hetzelfde zijn als mijn klasge-
noten met wie ik deze gesprekken heb geoefend. 
Zo kreeg ik bijvoorbeeld direct te horen wanneer 
een aanname verkeerd was, i.p.v. dat dit door de 
vingers werd gezien. Ook werd er na elk gesprek 
geëvalueerd met de stagebegeleider. Dit maakte 
het erg leerzaam, waardoor ik erg ben gegroeid 
in het voeren van coachgesprekken. De agenda 
van de psychologen binnen detentie verschilt 
erg met die van mij, omdat ze dagelijks plannen 
en hun weekritme niet vast staat. Door acute 
situaties en omstandigheden van detentie ver-
schillen de dagelijkse werkzaamheden enorm.”

Fase 3: over anderen
De stagiair beheerst de taken en werkzaam-

heden ondertussen goed, waardoor er meer 
ruimte is voor anderen. Er wordt ingezien dat 
de procesmatige kant van het werk van groot 
belang is en er ontstaat een behoefte om dit te 
bespreken met collega’s. Er komt een interesse 
naar het welbevinden van anderen; wat houdt 
hen bezig? Wat motiveert hen in het werk? Ie-
mand die zich in fase 3 bevindt, wil dat anderen 
gemotiveerd zijn en dat er een goede werksfeer 
is. De stagiair wil meer leren over hoe het con-
tact met anderen bevorderd kan worden. Hij of 
zij wil meer leren over conflicthantering, lei-
dinggeven, gesprekstechnieken en coachen. De 
stagiair heeft nu behoefte aan een volwassen 
contact met zijn leidinggevende en is minder 
onder de indruk van status. Ook wil de stagiair 
persoonsgerichte feedback krijgen, waardoor er 
meer besef is over hoe hij of zij in elkaar zit en 
wat de sterke en zwakke punten zijn. Omdat 
er een behoefte is naar contact met anderen, 
wil de stagiair activiteiten die gericht zijn om de 
intimiteit met zijn collega’s vergroten. 

Fase 4: impact en het verschil 
maken 
Ziet de medewerker de samenhang tussen ver-
schillende interne en externe factoren binnen 
de organisatie? Hierdoor is de medewerker 
bewust van zowel het procesniveau als het 
organisatieniveau binnen de organisatie. 

Fase 5: de essentie
In deze fase is de medewerker trots op wat er 
bereikt is en wil erkenning krijgen. Fase 4 en 5 
zijn fasen die nog niet volledig aan bod zijn ge-
komen in de stageperiode, maar die in essentie 
wel aanwezig zijn geweest en in ontwikkeling 
zijn richting het einde van de stage. Fleur en 
Lars, hebben jullie een van deze fasen bereikt 
en hoe hebben jullie deze ervaren? Zo niet, hoe 
zouden jullie dit voor je zien in jullie functie? 
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Fleur: “Toen ik eenmaal een korte periode 
bezig was met het coachen en begeleiden, 
merkte ik dat de coachstijl die ik toepaste niet 
even goed aansloot bij de coachee. Het proces 
verliep moeizaam en niet zoals mijn begeleider 
en ik gehoopt hadden. In het begin baalde ik 
hier erg van, maar ben ik niet bij de pakken 
neer gaan zitten. Ik heb toen samen met mijn 
begeleider en de leidinggevende van onze 
afdeling (detentie en re-integratie) meerdere 
gesprekken gehad om te kijken wat coachees 
nodig  hebben en wat wij ze kunnen bieden. 
Wat fijn was aan deze overlegmomenten, was 
dat wij als gelijkwaardige individuen aan het 
sparren waren. Hier is uitgekomen dat de be-
hoeftes niet snel uitgesproken worden, dat er 
soms meer tijd en ruimte nodig is. Hierop zijn 
mijn begeleider en ik gaan acteren, waardoor 
onze coaching en begeleiding veel beter is 
gaan lopen. Zo hebben wij meer oog gekregen 
voor de verschillende (vervelende) situaties 
van anderen. Hier was ik erg blij mee en durfde 
ik ook beter en gerichter te gaan coachen. Ik 
durfde meer te confronteren en verschillende 
gesprekstechnieken toe te passen. Dit maakte 
dat ik beter en dieper contact kreeg met de 
coachees. Na elke coachsessie evalueerden 
mijn begeleider en ik deze samen en gaven we 
elkaar feedback. Ook kreeg ik meer waarde-
ring terug van de coachees, wat erg fijn was. Ik 
heb ook geleerd dat het niet uitmaakt als het 
niet loopt zoals gehoopt, zolang je hier maar 
op acteert en nieuwsgierig blijft naar hoe je je 
doel wel kan bereiken en hier actief mee aan 
de slag gaat. Aan het begin van de stage was 
ik enorm zoekende naar wie ik ben als TP’er 
en wat ik kan en mag doen. Ik was hier nog 
onzeker en zoekende in, maar heb dit wel dur-
ven bespreken met mijn begeleider. Eenmaal 
bezig voelde ik me meer geaard en durfde ik 
te groeien en zelfstandiger te worden. Zo ben 

ik zekerder geworden over mijn kennis en durf 
ik hier ook beter voor uit te komen. Wat ik 
ook onwijs fijn vond is dat ik de theorie veel 
beter heb kunnen linken aan de praktijk. Ik 
heb meer betekenis kunnen koppelen aan de 
inhoud van de opleiding! Zo kreeg ik bijvoor-
beeld bij een dossieronderzoek veel meer 
feeling voor het vak ontwikkelingspsychologie 
en psychopathologie. Ook heb ik ervaren hoe 
om te gaan met een echt ethisch dilemma. Dit 
zijn hele leuke, confronterende, maar zeker 
leerzame momenten geweest die mij extra 
hebben gevormd als beginner, maar zeker ook 
als persoon zijnde. Ook ben ik onwijs verbaasd 
geweest over hoe hardnekkig een werkcultuur 
wel niet kan zijn. Dit is bijzonder om te zien en 
nog veel uitdagender om mee te gaan wer-
ken. Ik merkte wel dat ik nog veel informatie 
hierover miste vanuit de opleiding, waardoor ik 
zelf opzoek ben gegaan naar literatuur en dit 
mezelf door ervaring eigen heb kunnen maken.

Gekeken naar fase 4 ben ik mij wel bewuster 
geworden van de processen afgezet tegen de 
niveaus binnen de organisatie. Echter heb ik 
hier nog niet dusdanig de ervaring in om een 
goed weggezet verschil te kunnen maken. 
Fase 5 heb ik ook nog niet bereikt. Ik zit nog 
vol in de ontwikkeling en zal nog sterker in 
mijn schoenen moeten staan als het gaat om 
mijn kennen en kunnen rondom trotsheid en 
erkenning. Dit betekent niet dat ik hier niet 
mee bezig ben geweest, alleen dat het nog 
niet volledig ontwikkeld is. In mijn functie zou 
dit tot uiting kunnen komen in het lef heb-
ben om ergens voor te staan wanneer ik mijn 
kennis en kunnen volledig eigen heb gemaakt 
en hierin zelfverzekerd bent geworden. Daar-
naast zou ik durven solliciteren op bepaalde 
functies wanneer ik geaard ben met mijn 
professionele ik.”
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Lars: “Tijdens mijn stage ben ik geconfronteerd 
met verschillende ethische vraagstukken. De 
meest heftige delicten komen voorbij, die je 
rechtstreeks de realiteit intrekken. In het begin 
kon ik daarom ook niet met alle delicten en 
situaties even goed omgaan. Dit heb ik be-
sproken met verschillende begeleiders en met 
mijn supervisieklas. Begeleiders gaven aan het 
vertoonde gedrag natuurlijk nooit goed te keu-
ren, maar dat het ook belangrijk is om naar de 
gehele context te kijken van de cliënt. Ook heb 
ik gemerkt dat de begeleiders zelf ook in het 
begin van hun carrière in conflict zijn gekomen 
met ethische vraagstukken. Wat maakt het 
dat de ene persoon totaal verkeerde of foute 
beslissingen maakt? Doordat ik samen met mijn 
collega’s ervaringen deelde, heb ik mijn visie op 
deze dilemma’s deels kunnen relativeren.  

Het inzicht in hoe ik zelf als toegepast psy-
choloog impact heb gehad op mijn stageplek 
is gedurende mijn stage gegroeid. In de eerste 
weken merkte ik dat ik vooral erg veel bezig 
was met het bekend raken in niet alleen het 
werkveld van een psycholoog, maar ook in 
het werkveld binnen detentie. Doordat ik me 
uiteindelijk steeds meer gericht heb op wie ik 
ben als een tp-er, heb ik veel kunnen toepas-
sen vanuit mijn opleiding. Ik beschikte daarom 
al over een goede basis van kennis omtrent 
psychopathologie. Mijn vaardigheden omtrent 
gespreksvoering heb ik uiteindelijk ook goed toe 
kunnen passen. Ik merkte dat de verschillende 
tools, die we vanuit de opleiding meekrijgen, 
inzetbaar zijn tijdens de gesprekken.

Ik had nooit verwacht dat mijn ontwikkeling 
door een stage zo snel zou gaan. Dit merkte ik 
niet alleen op het vlak als TP’er,  maar ook op 
persoonlijk vlak. Ik ben namelijk tijdens de stage 
met meerdere ethische vraagstukken in aan-

merking gekomen en heb hier goed naar kunnen 
handelen. Hier heb ik vanuit mijn omgeving 
positieve feedback op gekregen. Door de stage 
heb ik inzicht gekregen hoe een TP’er werkzaam 
kan zijn binnen detentie en hoe we van beteke-
nis kunnen zijn voor dit mooie werkveld.

Om terug te komen op fase 4 en 5 kan ik con-
cluderen dat ik, na het doorlopen van de stage, 
niet volledig deze fases heb kunnen doorlopen. 
Deze stage heeft mij daarentegen wel een 
accuraat beeld gegeven hoe de organisatie 
in elkaar zit binnen het werkveld detentie. Er 
wordt door veel verschillende professionals met 
elkaar samengewerkt om het proces binnen 
detentie te waarborgen. Echter was een half 
schooljaar in mijn optiek te weinig om volledig 
onafhankelijkheid te creëren in dit werkveld en 
op de afdeling waar ik werkzaam was. Dit wil 
niet zeggen dat dit werkveld niet geschikt is 
voor een toegepast psycholoog in opleiding. De 
organisatie biedt een unieke ervaring waar je in 
contact komt met een speciale doelgroep waar 
het leerproces al een sneltrein gaat.”

Renzo de Groot (26 jaar), loopt stage bij Neos
Fleur van Herwaarden (22 jaar), loopt stage bij 
de Penitentiaire Inrichting Dordrecht
Lars Broekhuizen (25 jaar), loopt stage bij de 
Penitentiaire Inrichting Torentijd in Middelburg
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Reactie van stagecoördinator Toegepaste 
Psychologie Eindhoven, Polien Taks:
 “Ik heb de ontwikkeling van deze drie top-
pers vanaf de zijlijn mogen meemaken, zowel 
vanuit hun begeleidend docent Irma Goldsmid 
(coach en supervisor in hart en nieren) als van-
uit de positieve feedback van de stageplekken 
zelf. Het geeft aan dat onze professionals in 
verschillende werkvelden met hun basiskennis 
en aangeleerde skills een mooie praktijkerva-
ring kunnen opdoen en dat het proces en de 
reflectie hierop belangrijk voor ze is geweest. 
Om te kunnen groeien als professional is 
het belangrijk dat je jezelf in het diepe durft 
te gooien en jezelf durft over te geven aan 
de situatie, leert van deze situaties en naar 
jezelf toe nieuwsgierig kunt blijven. De fasen 
doorlopen zoals hierboven beschreven is een 
natuurlijke manier van omgaan met situaties 
waar je aan het begin staat van een groei en 
leerproces. Zowel Lars als Fleur geven aan zich 
in de verschillende stadia te hebben begeven, 
maar daar ook op een natuurlijke manier door-
heen te zijn gerold, met steeds aandacht voor 
hun eigen groei en ontwikkelproces. Dank 
voor jullie inzichten!”

Reactie vanuit  het werkveld door Sharon 
Bezembinder, algemeen bestuurslid NBTP en 
Toegepast Psycholoog in de Jeugdhulpverle-
ning:
“Een mooi stuk over een heel mooi proces en 
naar mijn mening interessante en leuke stage-
plekken! Wat ik vooral mooi vind om te zien, is 
de ontwikkeling die de studenten doormaken 
tijdens de stage en hoe bewust Fleur en Lars 
zich zijn van die ontwikkeling. Een goede zet 
om dit te bekijken aan de hand van de theorie 
Stages of Concern. Ik denk dat dit goed aan-
sluit bij hoe er stage wordt gelopen tijdens de 
opleidingen. Ik vind het mooi om te zien hoe 
je kunt groeien tijdens een stageperiode, hoe 
je van wat afwachtend en onderzoekend kan 
gaan naar iemand die veel heeft geleerd over 
het vak en zijn/haar werkvermogen. Fijn om 
te zien ook dat de opgedane kennis vanuit de 
opleiding wordt gewaardeerd en kan worden 
uitgebouwd naar een hoger niveau. Wat ik ook 
interessant vind, is dat je aan de hand van de 
theorie kan zien dat er niet alleen tijdens een 
stage, maar ook bij intreding in het werkveld 
nog een aantal fases worden doorlopen. Het 
zou heel goed zijn om dit zowel als beginnend 
werknemer maar ook als werkgever dit in het 
achterhoofd te houden. Elke nieuwe werk-
nemer doorloopt deze fases opnieuw, want 
je maakt kennis met een nieuw bedrijf en dus 
bijbehorende jargon en gedragingen. Fase 4 
en 5 zullen eerder bereikt worden en met de 
goede begeleiding zullen deze ook succesvol 
worden. Ik wil echt mijn waardering uitspreken 
voor de teams die Fleur en Lars hebben bege-
leid, want zoals ik het lees is deze begeleiding 
erg waardevol geweest. Hoe mooi zou het zijn 
als deze stijgende lijn zou worden doorgezet 
en je daardoor deze competente professionals  
in het werkveld kan laten opereren?” █
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Column

Nele Jacobs

Schuren geeft glans
The only way is up! Tenminste zo lijkt het, vooral als we elkaars sociale media mogen geloven. 
Een promotie, een volgende baan, een nieuwe woning: we laten het graag zien.  In met filters 
bewerkte plaatjes laten we onze volgers delen in ons drukke, gepolijste leven. Ondertussen 
verliezen we gemakkelijk uit het oog dat ook rust en zelfs tegenslag nodig zijn voor groei.
Het lijkt alsof iedereen druk bezig is met leuke, spannende dingen en voortdurend op zoek is 
naar opwinding, uitdaging en nieuwigheden. En natuurlijk, nieuwe ervaringen opdoen, de wereld 
en anderen willen verkennen: het is een goede motivator die aanzet tot actie, tot beweging en 
zo ook tot persoonlijke groei. We ontdekken onszelf in relatie tot de wereld en in relatie tot 
anderen. Hierdoor ontwikkelen we ons en groeien we. Maar er liggen ook gevaren op de loer als 
je altijd maar op zoek bent naar the next big thing. 

Het recentste World Happiness Report van de Verenigde Naties bevat voor het eerst een 
hoofdstuk getiteld Balans en Harmonie.  In dit rapport, sinds 2012 jaarlijks uitgegeven, worden 
mensen in meer dan 150 landen gevraagd naar hun geluk en factoren die daarmee samenhan-
gen. Voor het eerst werd daarbij de vraag gesteld ‘in welke mate leid je een leven dat in balans, 
in harmonie is en in welke mate prefereer je een dergelijk leven?’. Deze vraag appelleert sterk 
aan low arousal positieve gevoelens zoals (innerlijke) rust, (innerlijke) vrede, kalmte, sereni-
teit en ontspannenheid. De antwoorden van al die mensen lieten zien dat een evenwichtig en 
harmonieus leven, overal ter wereld bijdraagt aan geluk, aan het gevoel van tevreden te zijn met 
het leven. Bovendien gaf het merendeel van de bevraagden in de meeste landen ook sterk aan 
een dergelijk leven te verkiezen boven een ‘opwindend’ leven.  Onder de gedragslaag van ‘altijd 
bezig zijn’ ligt een verlangen naar een balans tussen enerzijds opwinding en actie en anderzijds 
kalmte en rust. We willen niet constant bezig zijn met een volgende verwezenlijking, met een 
volgend hoogtepunt, maar verlangen ook om gewoon eens stil te staan en te genieten van de 
rust en de harmonie. Meer nog, we hebben deze rustmomenten nodig om ons goed te voelen, 
om gelukkig te zijn. 

Er ligt nóg een gevaar verscholen in de nadruk op het delen van enkel de leuke dingen en de 
successen: we negeren dat tegenslag, pijn en verdriet ook deel uitmaken van het leven. Niet 
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alles lukt. Niet alles is leuk. En soms val je, letterlijk en figuurlijk. Maar ook dat is nodig om te 
groeien. Het mag best eens schuren, en zelfs voor een langere tijd. Schuren geeft glans, niet-
waar? Volgens de levenslooppsychologie wisselen in het leven periodes van stabiliteit (die we 
dus dienen te koesteren) en periodes van verandering elkaar af. Er doen zich een gebeurtenissen 
voor die het leven opschudden en ontregelen. Soms is de impact van zo’n gebeurtenis zo groot 
dat deze fundamentele gevolgen heeft voor hoe we verder in het leven staan. Binnen de levens-
looppsychologie wordt er dan gesproken van transities. Zulke transities kunnen de natuurlijke 
patronen in het verloop van het leven volgen, zoals het krijgen van een kind of het verliezen van 
een ouder. Maar transities kunnen zich ook onverwacht aandienen zoals bij het verliezen van 
een baan of een confrontatie met een pandemie. Dergelijke gebeurtenissen markeren dan een 
kantelpunt in iemands leven. De bekende, vertrouwde levenspatronen worden uitgedaagd. Wat 
voordien zeker was, is dat niet meer. De wereld is veranderd en staat mogelijk op zijn kop. Dat is 
schrikken en kan gepaard gaan met onrust, angst en zelfs paniek. 

Natuurlijk ervaren we dergelijke negatieve emoties liever niet. Maar ze zijn wel nuttig en zelfs 
nodig. Ze zetten ons immers aan tot actie. Ze dwingen om iets te ondernemen. Hierdoor ont-
staat er ruimte voor psychologische ontwikkeling en persoonlijke groei. We leren om te gaan 
met de veranderde realiteit. Dat is zoeken, uitproberen, vallen en opstaan. Maar gaandeweg 
maken we keuzes die de basis vormen voor de volgende periode van stabiliteit. Relaties, rollen 
en patronen zullen dan veranderd zijn en we zijn als persoon gegroeid. Meer dan voorheen zijn 
we ons bewust van onze krachten en talenten. Ons leven en onze relaties zijn betekenisvoller 
en rijker geworden. Bovendien ervaren we dat we veerkrachtig zijn, vaak zelfs veerkrachtiger 
dan we zelf hadden gedacht. En dat laatste is natuurlijk goed om te weten. Want zonder twijfel 
zullen zich later in de levensloop weer nieuwe veranderingen en uitdagingen aandienen.

The only way is up? Nee hoor, iedereen heeft ups and downs. 
Geniet dus ook vooral van het even stilstaan in het leven. Wees mild voor jezelf. Omarm tegen-
slag en de irritaties, want ook die gaan weer voorbij. Vertrouw daarbij op jouw veerkracht, op 
jouw groeivermogen. En voor je het weet ben je weer onderweg, op zoek naar the next big thing.
Ik zie je daar ;-) █

Nele Jacobs, is hoogleraar Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit.

Column
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TP’er in beeld

Esther Otto

“Na een opmerking van een collega ben ik een loopbaan-
traject in gegaan en zo uitgekomen bij de destijds nieuwe 

studie hbo Toegepaste Psychologie. Ik heb eerst gewerkt 
met jongeren met een grote afstand tot werk en school. Een 

jeugdreclasseerder had dit project opgestartm met een beken-
de kickbox-trainer. ‘s Ochtends was er een training, in de middag 

was er een sociaal thema en aan het einde van de dag was er nog een 
teamsport. Nu heet dat psychosociale training. Toch begon het therapie-kantje te kriebelen en 
kreeg ik een kans bij de Viersprong. Zij werken met MST, dit is een Amerikaanse methodiek.”

Hoe ziet jouw dag / werk er uit?
“Hoe ik het wil, want als MST-therapeut heb je enorm veel vrijheid. Ik heb een caseload van 4 
gezinnen, maar er wordt ook wel verwacht dat ik bij elk gezin 2 à 3 keer per week thuis kom. We 
werken niet op kantoor, we werken altijd in het gezin, zodat we de dynamiek goed kunnen zien. 
Het is vaak lastig om, 20 weken lang 2 à 3 keer per week, midden op de dag therapie te volgen, 
bijvoorbeeld door het werk van de ouders. Door compromissen te sluiten proberen we om het 
werk van de ouders te plannen. Dus ik deel mijn eigen tijd in.”

Op welke manier pas je psychologie toe?
“De basis ligt in de gedragstherapie, ook wel vanuit de cognitieve gedragstherapie. Het is heel 
pragmatisch, waar nodig maak je ook wel uitstapjes. Doordat de methodiek wetenschappelijk 
is onderzocht, hebben we ook een hoge slagingspercentage. Maar liefst 97% van de jongeren 
komt de eerste twee jaar na MST niet opnieuw met politie in aanraking,  96% woont thuis of op 
zichzelf (en is niet uit huis geplaatst) en 84% zit op school of heeft een baan. Na het analyti-
sche proces ga ik systemisch kijken, om na te gaan waar het gedrag vandaan komt. Door naar de 
drivers te kijken, gaan we het gedrag veranderen, zodat het gezin dit na de 20 weken zelf kan. 
Voordat we het gezin loslaten maken we een terugvalpreventieplan, een jaar nadien krijgt het 
gezin nog nazorg en kunnen dan eventuele boosters krijgen.”

Wat vind je het leukste onderdeel van je werk?
“De huisbezoeken, wanneer er bijvoorbeeld 1-op-1 gesprekken plaatsvinden, omdat ik dan 
nieuwe dingen krijg te leren. Ik hou wel van het randje, je komt in dit werk van alles tegen. Maar 
de methodiek is goed en zorgt dat je gefocust, op de rit blijft en dat je blijft cirkelen tot je alles 
behandeld hebt. Daarnaast heb ik één keer per week intervisie en daarna nog een call met de 
expert. Dit zorgt voor een vangnet waar je op terug kan vallen en het kwaliteitssysteem dat 
erachter zit is fijn. De feedback die gezinnen geven, dat ze eindelijk voorbeelden krijgen van wat 
en hoe ze iets kunnen doen in plaats van alleen maar te praten, dat werkt goed.”
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Binnenkort begint Timon Gerritsen bij EIFFEL 
aan zijn nieuwe rol, waarin hij verantwoor-
delijk is voor alle starters; het aannemen van 
talent. Zijn achtergrond als Toegepast Psycho-
loog zal hierbij heel nuttig zijn.

Het koesteren en ontwikkelen van talenten 
vraagt tegenwoordig een andere aanpak dan 
voorheen. De generatie Z, die nu de arbeids-
markt op komt, heeft andere ambities en 
wensen dan de generatie(s) hiervoor. Dat 
vraagt van werkgevers een passend aanbod 
om deze talenten met hun eigen behoeften te 
laten groeien. Ons gesprek gaat over de wis-
selwerking tussen de wensen van werkgevers 
en de behoeften van deze groep starters. Het 
is goed om hier aandacht voor te hebben, om-
dat de juiste omstandigheden ervoor zorgen 
dat er ruimte is voor groei. 

Generatie Z en een passende 
organisatiestructuur
Starters van nu willen gezien worden, willen 
een mensgerichte benadering. Niet alleen hun 
manager moet dit uitdragen, maar de hele 
cultuur van de organisatie moet dit als het 
ware uitademen. Voor EIFFEL betekent dit dat 
de organisatie is opgebouwd vanuit een net-
werkstructuur. Er wordt meer gewerkt vanuit 
rollen en competenties, niet meer vanuit de 
(hiërarchische) vaste structuur die je voorheen 
zag. Timon geeft als voorbeeld zijn nieuwe 
rol van Teamlead Campus. Vanuit deze rol is 
hij betrokken bij diverse netwerken binnen 
de organisatie. Zo zorgt hij voor een warm 
welkom voor nieuwe mensen waarbij van alles 
komt kijken: van het wegwijs maken binnen de 
organisatie, tot en met uitleggen hoe de slag-
boom bij de ingang werkt. Tegelijkertijd denkt 

█  Auteur: Rian van Son

Groei in de praktijk: 
werken met talent
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hij strategieën uit voor de werving op cam-
pussen, gaat hij partnerships aan en verzorgt 
hij de ‘candidate journey’. 

Het werken vanuit een netwerk structuur 
draagt bij aan het goed laten landen van de 
Generatie Z. Belangrijk, want dit is best een 
kwetsbare groep.  Ze zijn ambitieus, doortas-
tend en ongeduldig. Ze vergelijken zichzelf 
voortdurend met elkaar. Je ‘peers’ zijn erg be-
langrijk. Er wordt erg veel gedeeld, veel meer 
dan in voorgaande generaties. Het is de gene-
ratie die van huis uit met liefde is opgevoed 
en ook hoorde dat je levensgeluk maakbaar 
is; succesvol zijn bereik je zelf, en als je faalt 
heb je dit ook zelf veroorzaakt. Dat legt druk, 
geeft onzekerheid. Dit maakt het ontwikkelen 
van talenten tot een precair proces. 

Wat is jouw identiteit?
Dit betekent dat ook een organisatie zich 
heel bewust moet zijn van haar identiteit, van 
waar je voor staat, wat het grotere plaatje is. 
Volgens Timon is EIFFEL er goed in geslaagd 
om vanuit deze duidelijke identiteit com-
munities te bouwen, die voelen als ‘klein’ 
en persoonlijk, maar met de slagkracht van 
een grote organisatie. Je kiest voor EIFFEL 
(de naam, de cultuur), en ook voor een team 
binnen een vakgebied waar je wil werken. 
Vanuit dat kleine team (community) richt je je 
op een bepaalde groep klanten en vanuit dat 
team zorg je ook dat je met elkaar compact 
en persoonlijk samenwerkt, dus bijvoorbeeld 
ook weet wanneer iemand jarig is. Of, zoals de 
CEO zegt: ‘Het moet bbq proof zijn’. 

De organisatie gaat ook heel bewust om met 
de behoefte aan de ‘quick fix’, de korte termijn 
focus van de huidige generatie. De tijd die 
starters zichzelf geven om doelen te bereiken 

is tamelijk kort. Starten bij een organisatie 
is dus best een spannende fase. Om toch te 
borgen dat er sprake is van blijvende groei en 
ontwikkeling zet de werkgever in op ‘perspec-
tief’ en ‘een pad hebben’. Je kunt dat doen 
in een aantal fases van een opleidingspro-
gramma, of middels opdrachten bij klanten, of 
bijvoorbeeld in een aantal salarisstappen. Je 
leidt op, coacht je starters op perspectief en 
je zorgt dat het ongemak van vandaag getac-
keld wordt voor de toekomst. Zo voorkom je 
dat door ongeduld en emotie te snelle keuzes 
worden gemaakt. Daarbij is het van belang 
om meer ervaren mensen te koppelen aan 
starters. Zij zijn de coaches en trainers die dit 

Rian van Son is verbonden als hoofddocent 
aan de opleiding Toegepaste Psychologie 
aan de Han in Nijmegen. Na ruim 25 jaar 
ervaring als psycholoog in de praktijk van 
arbeid gerelateerde problematiek (indivi-
duele coaching, team trainingen, manage-
ment advies) maakte zij de overstap naar 
het Hoger Beroeps Onderwijs. Met veel 
plezier werkt zij dagelijks aan het optimaal 
startklaar maken van de huidige TP profes-
sionals.
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coacht worden door een topsporter. Daar-
naast vinden er ook inspiratiesessies plaats en 
Q+R sessies.
Vorig jaar zijn de ‘Eiffelympics’ georganiseerd, 
want als je topsporters betrekt bij je organi-
satie, dan moet je dat tot in de kleinste vezels 
doorvoeren, beleven en voorleven. Het bedrijf 
werd opgedeeld in negen teams. Deze teams 
deden allerlei challenges, opdrachten en leuke 
dingen met en tegen elkaar, waarvoor het hele 
kantoor werd omgebouwd tot wedstrijdbaan. 
Dit heeft (uiteraard) ook weer versterkend 
gewerkt voor het community gevoel. 

Snelle start
Timon legt uit dat kandidaten van tevoren 
goed worden geïnformeerd over wat werken 
bij EIFFEL inhoudt. Er is een relatief korte sol-
licitatieprocedure: 2 gesprekken, gevolgd door 
een aanbod en een snelle start. Dus geen 
eindeloze assessments. Als het goed voelt, 
dan gaan ze ervoor, omdat je het toch nooit 
echt zeker weet. Dit past uitstekend bij de 
generatie Z. Je werkt bij EIFFEL omdat je het 
leuk vindt om daar te werken. Flexibel zijn en 
jobhoppen wordt juist aangemoedigd. Bij bin-
nenkomst probeer je de starter iets te bieden 
wat aanspreekt. Op deze manier creëer je een 
community waarin je nauw met elkaar samen-
werkt. En zo gauw je ergens op uitgekeken 
bent, is er weer een volgende opdracht. 

Er is een Accellerator program dat je vanaf dag 
één volgt gedurende twee jaar. Daarin heb je 
de mogelijkheid tot coaching. Je start in een 
groep van 24 trainees, met twee trainers en 
een hoofd trainer. En die groep is twee jaar 
lang bij elkaar (community). Je doorloopt 2 jaar 
lang een traject van persoonlijke ontwikkeling 
en leiderschap, omgaan met weerstanden, dat 
soort onderwerpen. Je werkt veel aan je per-

proces kunnen managen. Het is interessant 
om goed te kijken naar hoe de verschillen-
de werk- en levenservaring zo ingezet kan 
worden dat iedereen er beter van wordt. Dit 
kan door het creëren van wederzijds, onder-
ling respect, mentorschap, kijken waar mensen 
goed in zijn en ze daar op inzetten. Daar moet 
iedereen zich voor in willen zetten. Ouderen 
moeten voor zichzelf ook groei ontdekken in 
het leren begrijpen van de generatie Z. Dus 
niet denken: ‘Ik ben de meer ervarene hier, 
kom jij maar naar mij toe’, maar elkaar willen 
begrijpen en van elkaar willen leren. Van de 
oudere generaties mag je verwachten dat ze 
achterom kunnen kijken, dat ze terug kunnen 
kijken naar hoe zij ooit waren. Tegelijkertijd 
bestaat generatie Z uit versnellers. Die kennen 
de leuke nieuwe dingen, zijn vaak sneller dan 
de ouderen. Dit vertaalt zich in de dagelijkse 
praktijk in het gezamenlijk doen van projec-
ten. Dat is voor beide erg leerzaam en inspi-
rerend. Je krijgt verfrissende invalshoeken. De 
oudere weet inhoudelijk ontzettend veel en 
dat is voor de jongere erg leerzaam. De jonge-
re heeft vaak goede ideeën om dit gedachten-
goed om te zetten in producten en diensten 
van deze tijd. Dit soort dingen kunnen ont-
staan als je werkt vanuit de community. Dat is 
de grote drijvende kracht. 

Kijken naar rolmodellen
EIFFEL werkt ook met partnerships. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de inzet van topspor-
ters; leren van rolmodellen. Bijvoorbeeld over 
hoe je een goede leider bent, of hoe je kunt 
omgaan met tegenvallers en klappen kunt 
incasseren. Hoe zorg je dan toch dat je verder 
komt? Dit zijn mooie inspiratiebronnen voor 
de starters. ‘Een wedstrijd win je niet in de 
arena, die win je op het trainingsveld’, zoals 
Timon het mooi zegt. Starters kunnen ge-
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soonlijke en professionele ontwikkeling. Met 
natuurlijk ook een inhoudelijk deel. Je doet 
ervaring op bij zeer verschillende klanten. Dit 
is een interessante combinatie voor een star-
ter. Je kunt jezelf positioneren en neerzetten. 
Een kickstart van je carrière met persoonlijke 
ontwikkeling, inhoud, en ervaring bij verschil-
lende bedrijven. Dat is wat veel jonge mensen 
willen, in ieder geval de starters bij EIFFEL en 
aan die vraag wordt voldaan.

Groeien als bedrijf en als persoon
Toen Timon bij EIFFEL ging werken was net 
de ambitie uitgesproken om als organisatie te 
willen groeien. Dit past goed bij Timon: ‘Ik ben 
een bouwer’. Hij vindt het gaaf om dingen op 
te zetten, strategieën neer te zetten, teams 
te bouwen en een bedrijf helpen groeien. In 
zo’n proces concludeer je op een gegeven 
moment: ‘de bloem staat’ en is uit goeie grond 
gegroeid. Timon vindt het vooral ‘vet’ om de 
eerste bloem te laten groeien. Het liefst stapt 
hij dan weer in een nieuw kaal veldje om te 
zorgen dat hij weer de eerste bloem maakt die 
boven komt. De drive zit in de uitdaging voor 
jezelf. 

Door ergens te gaan werken kom je er pas 
echt achter of de cultuur goed bij je past. Bij 
EIFFEL betekent dit dat je zeker ook hard 
moet willen werken. Het bedrijf wil voor-
blijven, niet alleen bijblijven. Dat moet bij je 
passen. Het werk zelf functioneert dus ook 
als een selectieproces. Maar er is veel te leren, 
te groeien en te ontdekken. Natuurlijk horen 
er momenten bij dat het echt moeilijk wordt. 
Dat je echt niet weet hoe je verder moet. Dat 
heeft Timon ook meegemaakt; ‘Soms lukt het 
niet, dat frustreert je, je geeft de schuld aan 

jezelf, de organisatie, en soms zou je eigenlijk 
willen stoppen. Maar als je juist dan doorgaat, 
zonder dat je zeker weet of het gaat lukken, 
dan groei je. Het gaat om leren durven om 
door te gaan, gas te geven, ook al aarzel je en 
zou je willen remmen’. Op dat moment is het 
erg prettig om te kunnen praten en sparren 
met iemand. Dat heeft Timon ook ervaren. 
En dat was iemand uit de oudere generatie, 
die er al geweest is, het al heeft meegemaakt. 
De ervaring van oudere medewerkers wordt, 
zoals hierboven al beschreven, heel bewust 
ingezet als middel om de jongere generatie te 
laten groeien. En dat is niet voor niets: cijfers 
laten zien dat deze aanpak werkt. Het verloop 
neemt af, en mensen blijven langer werken. 
Mensen komen ook terug, vaak omdat ze de 
community missen, en dat is natuurlijk een 
goed teken. 

Groei: natuurlijk niet alleen voor 
starters
In dit artikel is vooral ingezoomd op de star-
ters. Maar ook voor de medewerkers die ou-
der worden is bij EIFFEL aandacht en blijvende 
ruimte voor ontplooiing: 
• Er is een Leadership programma voor de 

mensen die de ambitie hebben om leader 
te worden, 

• Er is de EIFFEL Academy met opleidingen, 
vakinhoudelijk en voor blijvende persoon-
lijke en professionele ontwikkeling.

• Iedereen heeft een performance mana-
ger, die samen met jou blijft kijken hoe jij 
goed bezig blijft. Er wordt aangesloten bij 
de natuurlijke levensfasen van mensen en 
van daaruit aansluiting gezocht en inzet 
verzorgd in het bedrijf. █
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Groeien kent 
geen leeftijdsgrens

Vaak wordt het thema ‘groei’ gekoppeld aan 
jonge mensen en niet zo direct aan ouder 
wordende mensen. Onterecht, want ook ouder 
wordende mensen kunnen een grote behoef-
te aan groei en ontwikkeling hebben. Uit een 
onderzoek onder ouderen (een groep van 100 
Mensaleden van 60 jaar en ouder) geven res-
pondenten desgevraagd zelf aan dat ze maat-
schappelijk actief willen zijn en ook nog willen 
leren (Bouwman & Geertsma, 2015). 
De auteurs hebben in diverse rollen regelmatig 

contact met ouderen die zich herkennen in de 
kenmerken van hoogbegaafdheid en delen in 
deze bijdrage hun ervaringen.

Ook voor ouderen blijkt het weldegelijk moge-
lijk om te groeien maar net als bij jongeren en 
volwassenen is daarbij soms enige (professione-
le) steun wenselijk, prettig of soms zelfs nodig. 
Toegepast psychologen kunnen daarin een be-
langrijke rol van betekenis spelen. Nu mensen 
steeds ouder worden en ook langer doorwer-

█  Auteurs: Noks Nauta & Monique Luyendijk 
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ken lijkt het meer dan ooit belangrijk aandacht 
te hebben voor de behoefte aan groei als be-
langrijke factor van welbevinden. Steeds meer 
toegepast psychologen zullen in hun functie als 
HR-adviseur, coach, trainer en begeleider ou-
dere mensen als gesprekspartner treffen. In dit 
artikel laten we aan de hand van een specifieke 
doelgroep, namelijk hoogbegaafde ouderen, 
zien dat verbetering van welbevinden mogelijk 
blijkt als er aandacht besteed wordt aan hun 
specifieke behoeften en wensen. 

Als voorbeeld beschrijven we een initiatief uit 
Den Haag, zogenaamde Studiegroepen, waar 
ouderen met beginnende cognitieve stoornis-
sen (zoals de ziekte van Alzheimer) uitgedaagd 
worden en zich – binnen de beperkingen van 
de dementie - te ontwikkelen. Nu eerst kort 
aandacht voor wat hoogbegaafdheid is, hoe je 
als professional, mantelzorger of naaste hoog-
begaafdheid herkent en waarom aandacht voor 
hoogbegaafdheid bij deze leeftijdsgroep zo 
nodig is. 

Wat is hoogbegaafdheid?
In Nederland is sinds een jaar of 40 aandacht 
voor hoogbegaafde kinderen (al kan die aan-
dacht nog altijd beter). Sinds 2000 ongeveer 
kwam er heel geleidelijk wat aandacht voor 
hoogbegaafde volwassenen en inmiddels komt 
ook de aandacht voor hoogbegaafde ouderen 
voorzichtig op gang. Mogelijk als bijeffect van 
het feit dat er steeds meer aandacht is voor 
welbevinden en dan met name zingeving, en 
het effect daarvan op onze (mentale en fysieke) 
gezondheid (Huber, 2011). Er is geen enkele 
aanwijzing dat dit effect afhankelijk is van leef-
tijd en dat maakt dat er ook bij ouderen meer 
aandacht is onder professionals voor zingeving, 
voor wat mensen van waarde vinden en voor 
de doelen die ze zichzelf stellen. 

Stop even met lezen…… 
en neem even de tijd om de volgende vraag 
te beantwoorden. Welk beeld komt er in je op 
als je denkt aan iemand van 75 jaar? Aan ie-
mand die in een verpleeghuis woont, veel zorg 
behoeft en stilletjes wat voor zich uit kijkt of 
aan iemand die in een huis met een grote tuin 
woont, wetenschappelijke literatuur leest, 
zelf met enige regelmaat boeken publiceert 
en een groot sociaal netwerk heeft? Helaas is 
er als het om ouderen gaat veelvuldig sprake 
van discriminatie, stereotypen en vooroor-
delen. ‘Ageism’ is een sociale constructie die 
de ouderen systematisch op een stereoty-
pe en negatieve manier portretteert. Het 
werd in 1969 voor het eerst beschreven door 
Robert Butler (https://en.wikipedia.org/wiki/
Ageism). In het Nederlands is er nog steeds 
geen woord voor. Ageism verwijst vaak naar 
leeftijdsdiscriminatie maar gaat ook over het 
stereotype denken en de vooroordelen over 
een bepaalde leeftijdsgroep (https://sociaal.
net/achtergrond/ageism/). 

Maar niet iedereen van 67 jaar of ouder 
verlangt naar pensionering en niets doen. De 
werkelijkheid is dat velen na hun pensioen-
gerechtigde leeftijd met evenveel passie als 
voorheen zich blijven verdiepen in hun vakge-
bied of juist nieuwe vaardigheden en/of kennis 
willen verwerven. 

Theorieën en modellen over 
hoogbegaafdheid
Er zijn vele definities en modellen van hoog-
begaafdheid in omloop, de meeste daarvan 
gaan over kinderen. Er zijn smallere definities 
waarin het vooral gaat over gemeten intelli-
gentie en bredere omschrijvingen waarin naast 
intelligentie ook andere aspecten als kenmer-
kend gezien worden.   
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Het hoofdkenmerk van hoogbegaafdheid is in 
elk geval een hoge intelligentie. Intelligentie 
wordt gedefinieerd als het vermogen om te 
leren, te redeneren en complexe ideeën te 
begrijpen (Warne, 2020). Intelligentie kan wor-
den gemeten met intelligentietesten waarbij 
in Nederland vooral gebruik wordt gemaakt 
van de WISC voor kinderen en de WAIS voor 
volwassenen. Statistisch gezien is er sprake 
van een hoge score wanneer iemand twee of 
meer standaarddeviaties boven het gemiddelde 
scoort, bij de meeste testen gaat het dan om 
een score van 130 of hoger.  

Naast intelligentie worden er in de literatuur 
meer kenmerken van hoogbegaafdheid ge-
noemd. De omschrijving van Kooijman – van 
Thiel uit 2008, het Delphimodel Hoogbegaafd-
heid, is een zogenaamd existentieel model. In 
dit model gaat een hoge intelligentie samen 
met autonomie (zijn), hoge sensitiviteit (waar-
nemen), een rijk geschakeerd gevoelsleven 
(voelen), gedrevenheid, nieuwsgierigheid (wil-
len) en scheppingsgericht zijn (doen). Regel-
matig worden hoog intelligent en hoogbegaafd 
als synoniem gebruikt, maar in feite is het een 
andere beschrijving: de ene is smal, de andere 
is breder.      

Een lastig punt is dat nogal wat mensen (oude-
ren en jongeren) geen intelligentietest willen 
doen, bijvoorbeeld vanwege faalangst of slech-
te ervaringen eerder in het leven. Het kan ook 
zijn dat mensen te laag scoren op een test, bij-
voorbeeld bij psychische klachten, bij medicijn-
gebruik of vermoeidheid. Feitelijk kan zonder 
een officiële testuitslag niet gesproken worden 
van hoog intelligent en ook niet van hoogbe-
gaafd, omdat een hoge intelligentie onderdeel 
van hoogbegaafdheid is. In de praktijk blijkt dat 
een bredere omschrijving van hoogbegaafd-

heid voor mensen heel behulpzaam kan zijn 
om zichzelf beter te leren kennen. Zij kunnen 
vanuit de knelpunten die ze tegenkomen, juist 
hun sterke eigenschappen terugvinden. Denk 
aan mensen die vastlopen in te veel routine-
matig werk en er dan achter komen dat ze veel 
meer afwisseling en uitdaging nodig hebben. Ze 
kunnen dit dan voor zichzelf nader gaan onder-
zoeken en dit dan bijvoorbeeld bespreken met 
hun leidinggevende, eventueel ander werk en/
of andere hobby’s gaan zoeken.

Overigens ervaren lang niet alle hoogbegaafden 
knelpunten. Sommigen doen het zoals ver-
wacht prima, anderen weten van zichzelf niet 
dat ze hoogbegaafd zijn of wijten de lastighe-
den die ze tegenkomen in eerste instantie aan 
andere zaken. Er is een grote diversiteit, net 
zoals bij hen die niet hoogbegaafd zijn. 

Waarom aandacht voor 
hoogbegaafde senioren?
Hoogbegaafde senioren weten lang niet altijd 
van hun hoogbegaafdheid. Waarschijnlijk zal 
dit in de loop van de tijd veranderen omdat 
er al langere tijd veel meer aandacht voor 
hoogbegaafdheid bij kinderen is en dat leidt 
er nogal eens toe dat hun ouders en grootou-
ders zichzelf herkennen in het verhaal van hun 
kleinzoon of -dochter en zo op het idee komen 
zelf ook hoogbegaafd te zijn. Een enkele keer 

Hoge intelligentie is niet 
het enige kenmerk van 

hoogbegaafdheid
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zijn ouderen als kind wel getest, maar zijn aan 
het hebben van een hoge score geen conse-
quenties verbonden. Een interessant artikel 
vanuit haar eigen perspectief (een zogenaamd 
egodocument) is geschreven door Annemarie 
Roeper, die scholen voor hoogbegaafden in de 
USA heeft opgericht en als 80-plusser heeft 
opgeschreven hoe zij die leeftijd en levensfase 
als hoogbegaafde zelf ervaarde (Roeper, 2007). 
Een citaat uit het artikel:
“I have lived on this planet for 87 years but 
have not come any closer to the questions I 
have been asking every day of my life. “What 
is this life, this universe all about ? Now I really 
know deep in my heart that I will never know 
the answer. I’m trying to use or find a perspec-
tive that isn’t usually used – I think this older 
old age outlives our framework of definitions. 
I’ve always had this feeling that I don’t belong 
and that we can’t really interpret the mystery 
because we don’t have the capacity for thin-
king beyond the three familiar dimensions. 
With old age we no longer have the ability to 
look forward to an imagined future. We can’t 
fix it. And of course this is a definition of death, 
the ultimate finality of fate.” 
Wanneer een hoogbegaafde oudere verschijn-
selen krijgt van cognitieve achteruitgang, zoals 
bij dementie is extra alertheid geboden bij de 
omgeving. Deze mensen blijven nog heel lang 
de kenmerken van hoogbegaafdheid houden 
waardoor ze in de zorg lang niet altijd goed 
begrepen worden en geen passende zorg krij-

gen. Foute classificaties komen voor, zoals een 
autismespectrumstoornis. Soms wordt iemand 
somber, er wordt gedacht aan depressie, terwijl 
er dan vooral sprake is van onderstimulering. 
De natuurlijke nieuwsgierigheid van de hoog-
begaafde is dan vaak al langere tijd ingezakt. 
Ook is de aandacht voor de grote behoefte aan 
autonomie van de hoogbegaafde van belang. 
Wordt daar niet aan voldaan, dan kunnen ook 
conflicten ontstaan.              

Herkennen van hoogbegaafdheid 
bij senioren
Waarom is het belangrijk dat we hoogbegaafd-
heid bij ouderen herkennen en er iets van 
weten? Voor hoogbegaafden zelf en voor men-
sen in hun in hun naaste omgeving is het van 
belang om kenmerken van hoogbegaafdheid 
te herkennen. Daarmee kunnen de behoeften 
van de hoogbegaafde ouderen worden erkend 
en hun eigenschappen positief worden ingezet. 
Deze eigenschappen zoals ook in het Delphi-
model beschreven zijn helaas niet meer altijd 
zichtbaar.

Omdat wij (de auteurs van dit artikel) de 
kenmerken van hoogbegaafdheid vaak wel 
herkennen, zien we ook hoe het komt dat ze 
lang niet altijd meer zichtbaar zijn. In het boek 
‘Hoogbegaafde senioren’ staat een tabel van 
de kenmerken volgens het eerder genoemde 
Delphimodel en daarnaast hoe die bij een aan-
tal ouderen totaal scheef gegroeid kunnen zijn 
(Nauta & Schouwstra, 2020, pagina 29). Het 
herkennen van de valkuilen kan helpen terug 
te zoeken naar de positieve kanten en die in 
te gaan zetten. Herken je de positieve kanten 
van hoogbegaafdheid, dan kun je tot op hoge 
leeftijd die op allerlei manieren gebruiken om 
een fijn en zinvol leven te leiden. 

Het is belangrijk dat 
we hoogbegaafdheid bij 
ouderen herkennen 
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Hoe kunnen hoogbegaafde senioren hun kwaliteiten gebruiken?
Hoogbegaafdheid bij senioren, kenmerken en mogelijkheden:  

Kenmerk 
(volgens Delphimodel, 
Kooijman – van Thiel, 2008)

Toelichting 
(uit Kooijman – van Thiel, 2008)

Mogelijkheden in latere 
levensfasen

Hoog intelligent (denken) Snel begrip; ziet patronen snel; 
groot associatievermogen; goed 
geheugen; metacognitie; kan di-
vergeren en convergeren. 

Oplossingen bieden.
Adviezen geven. 

Autonoom (zijn) Zelfstandig; wil eigen 
afwegingen maken, wil alles zelf 
uitzoeken.  

Kan eigen regie nemen 
bijvoorbeeld bij benodig-
de zorg. 

Rijk geschakeerd (voelen) Kan veel emoties tegelijk 
voelen, genuanceerd voelen. 

Genieten van muziek en 
andere kunst. 

Hoog sensitief (waarnemen) Neemt veel en gedetailleerd waar 
met alle zintuigen.

Kunnen kinderen leren 
en stimuleren om scher-
per waar te nemen.

Gedreven, nieuwsgierig 
(willen) 

Veel en brede belangstelling; bij-
zondere hobby’s; verzamelt veel 
feiten én dingen; leer-
gierig; wil actief blijven. 

Kan dit inzetten voor 
(nieuwe) hobby’s; kan les 
geven in groepjes of 
individueel.   

Scheppingsgericht (doen) Produceert (creatief, weten-
schappelijk of anders); wil verbe-
teren. 

Kan bijvoorbeeld gaan 
schrijven of schilderen.  
Verbeterbehoefte in te 
zetten in (belangen) or-
ganisaties, politiek. 

Evenals bij (jong) volwassenen die zich her-
kennen in de kenmerken van hoogbegaafd-
heid maken ook hoogbegaafde senioren 
allemaal op hun eigen manier gebruik van 
hun kwaliteiten. Sommigen zetten hun werk 
gewoon voort, ‘pensioen’ in de vorm van je te-
rugtrekken, kennen zij niet. Dat geldt bijvoor-
beeld nogal eens voor mensen die zelfstandig 
werkzaam zijn en een goed voorbeeld daarvan 
zijn kunstenaars. Zij kunnen vaak, als hun 
gezondheid dat toelaat, tot op hoge leeftijd 
scheppend bezig zijn. 

Er zijn ook hoogbegaafden die na hun for-
mele pensioen een nieuwe hobby oppakken 
waarin hun nieuwsgierigheid goed tot zijn 
recht komt. Voorbeelden daarvan zijn mensen 
die stamboomonderzoek gaan doen, Grieks 
gaan leren, pianoles nemen of boeken gaan 
schrijven om maar een paar voorbeelden te 
noemen.  

Met name ouderen die zelf weet hebben van 
hun kenmerken en kwaliteiten, weten door-
gaans waar ze behoefte aan hebben om zich 
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goed te voelen. Een belangrijk aandachtspunt 
is dat er mensen in hun omgeving zijn met wie 
ze op gelijkwaardig niveau gesprekken kunnen 
voeren. Het liefst mensen die belangstelling 
hebben voor dezelfde  inhoudelijke thema’s, 
dat werkt het beste, bijvoorbeeld bibliotheken 
waar themagroepen en leeskringen opgezet zijn 
blijken in een behoefte te voorzien. In som-
mige gevallen zetten ouderen zelfs iets op in 
hun eigen buurt en proberen zo mensen aan 
te trekken die een soortgelijke belangstelling 
hebben. Veel hoogbegaafden willen graag hun 
kennis en ervaring blijven inzetten, bijvoorbeeld 
in mentor- of adviesfuncties. Het zou mooi zijn 
als er meer mogelijkheden komen om hoogbe-
gaafde senioren, als ze dat willen, in te zetten in 
bijvoorbeeld (alle soorten) onderwijs waaronder 
taalonderwijs aan niet-Nederlandstaligen. 
 
Casus: Studiegroepen, een dag-
besteding voor hoogintelligente en 
hoogbegaafde ouderen 
Een gedeelte van de ouderen krijgt helaas te 
maken met cognitieve stoornissen. Hoogin-
telligente en hoogbegaafde ouderen vormen 
daarop geen uitzondering. De combinatie van 
intelligentie en cognitieve stoornissen kan 
extra lastig zijn, omdat deze achteruitgang door 
hulpverleners niet altijd tijdig wordt gezien. 
Het boek van Stella Braam (2007) over haar va-
der is een goed voorbeeld, ook hij functioneer-
de nog lang op gemiddeld niveau. De naaste 
omgeving signaleert de geleidelijke cognitieve 
achteruitgang dan vaak al wel. En wat dan? 
Zeker als de beperkingen toenemen blijven de 
kenmerken van hoogbegaafdheid. Hoe kunnen 
zij dan toch zinvolle bezigheden vinden? Hier 
een voorbeeld van één van de mogelijkheden 
om aan (mogelijk) hoogbegaafde ouderen met 
beginnende cognitieve beperkingen een pas-
sende dagbesteding aan te bieden.        

In Den Haag bestaat er sinds 2006 bij ‘Res-
pect - wonen zorg welzijn’ een unieke vorm 
van dagbesteding voor nog thuis wonende 
hoogopgeleide, hoogintelligente en hoog-
begaafde ouderen met beginnende neuro-
cognitieve stoornissen. De dagbesteding 
is ontwikkeld door geestelijk verzorgers in 
samenspraak met deze groep ouderen, waarbij 
de belangstellingen en de behoeften van de 
ouderen centraal staan. Met behulp van een 
presentatie die via een beamer wordt gepro-
jecteerd worden actualiteiten en persoon-
lijke gespreksonderwerpen behandeld. Er is 
aandacht voor verdieping van de individuele 
ervaringen waarbij zingeving en zinbeleving 
centraal staan. Ook is er ruimte voor de het 
bespreken van het huidige ziekteproces en 

Noks Nauta is arts (niet praktiserend) 
en psycholoog. Sinds 2001 publiceert en 
presenteert zij over hoogbegaafde volwas-
senen en sinds 2012 over hoogbegaafde 
senioren. Zij is medeoprichter en ere-be-
stuurslid van het IHBV (Instituut Hoogbe-
gaafdheid Volwassenen).   
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kunnen de deelnemers hun sociale netwerk 
verbreden door het ontmoeten van gelijkge-
stemden. Naast het uitwisselen van onderlin-
ge kennis en ervaring wordt het geheugen van 
de deelnemers gestimuleerd. 

Uit een kwalitatieve evaluatiestudie (Luyen-
dijk, 2021) bleek dat met de Studiegroepen 
uit Den Haag aan de behoefte aan autonomie, 
zelfontplooiing en verbondenheid met gelijk-
gestemden van de deelnemers lijkt te worden 
voldaan. Ook hun mantelzorgers zijn heel 
enthousiast over deze passende vorm van 
dagbesteding, omdat hun partner of ouder 
niet aan gewone dagbesteding wil deelnemen 
en wel met veel plezier naar de Studiegroe-
pen gaat. Zowel de geestelijk verzorgers, 
mantelzorgers als de deelnemers zelf hebben 
het idee dat de cognitieve achteruitgang van 
de deelnemers langzamer verloopt sinds hun 
deelname. De Studiegroepen zijn uitgegroeid 
tot een volwaardig dagprogramma met een 
enorme wachtlijst. 

Conclusie en aanbevelingen 
Ouderen kunnen net als jongeren de behoefte 
hebben om zich verder te ontwikkelen. Dit 
wordt met name gezien bij hoogbegaafde 
ouderen, een groep waarover nog niet zoveel 
bekend is. De laatste jaren ontstaat er meer 
aandacht voor hun welbevinden en het effect 
daarvan op de mentale en fysieke gezondheid.
Het is belangrijk om hoogbegaafdheid bij 
ouderen herkennen omdat daarmee hun 
eigenschappen en behoeften beter gezien 
en begrepen kunnen worden. Hoogbegaaf-
de senioren zijn vaak nieuwsgierig, hebben 
een grote mate van autonomie, blijven vaak 
maatschappelijk actief blijven na pensionering, 
ontwikkelen graag nieuwe vaardigheden en 
kennis en stellen prijs op contact met gelijk-

gestemden. Ze voldoen daarmee niet aan het 
standaardbeeld van ouderen als hulpbehoe-
vende, inactieve mensen. Door in het onder-
wijs aan jongeren aandacht te besteden aan 
de diversiteit die in elke levensfase voorkomt 
kan de kans op ‘ageism’ verkleind worden. 
Daarin lijkt ook een rol weggelegd voor social 
media en marketing want daar is vaker sprake 
van hulpbehoevende ouderen dan van oude-
ren die volop actief zijn in het maatschappelijk 
leven. 

Wanneer hoogbegaafde ouderen in een 
zorgtraject terecht komen vanwege fysieke of 
cognitieve beperkingen dan blijkt er behoefte 
aan afgestemde vormen van begeleiding. De 
Studiegroepen in Den Haag komen tegemoet 
aan de behoefte aan autonomie, zelfontplooi-

Monique Luyendijk is psycholoog en 
werkt in de verpleeghuiszorg. Zij is lid van 
de werkgroep Hoogbegaafde senioren 
van het IHBV. Haar expertise ligt op het 
gebied van hoogbegaafdheid, langdurige 
zorg en zingeving. 
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ing, de ontmoeting van leeftijdgenoten met 
vergelijkbare interesses en de aandacht voor 
zingeving in de laatste levensfase. We hopen 
dat dit soort initiatieven ook in andere regio’s 
navolging vindt en er meer en andersoortige 
activiteiten voor ouderen georganiseerd wor-
den naast de reguliere al bestaande vormen 
van dagbesteding die ook in een behoefte 
voorzien.

Toegepast psychologen kunnen een belangrij-
ke rol van betekenis spelen. Voorlichting, trai-
ning, coaching en begeleiding kan dan beter 
afgestemd worden op de specifieke behoefte 
van deze doelgroep. Het aanbieden van lessen 
op academisch niveau en dan speciaal voor 
ouderen zoals die op diverse locaties in Ne-
derland aangeboden worden door bv HOVO 
seniorenacademie (www.hovonederland.nl) en 
het hiervoor genoemde initiatief van ‘Respect 
- wonen zorg welzijn’ in en Haag zijn daarvan 
goede voorbeelden. 
Wellicht kunnen ouderen als ervaringsdes-
kundigen ingezet worden in het onderwijs aan 
jongeren en in bij- en nascholingsactiviteiten. 
Naast dat zij hun kennis kunnen delen blij-
ven zij op die manier ook zelf op de hoogte 
van nieuwe ontwikkelingen. Een oudere als 
taal-buddy of als coach kan voor anderstali-
gen grote meerwaarde hebben. Er zijn diverse 
voorbeelden bekend waar een student met 
een niet-Nederlandse achtergrond met hulp 
van een hoogbegaafde oudere werkt aan het 
verbeteren van de Nederlandse communica-
tieve vaardigheden en meteen ook leert over 
allerlei cultuurgebonden gewoontes en vice 
versa. Ook dit verlangt maatwerk omdat veel 
hoogbegaafde ouderen een druk sociaal leven 
hebben en zeer reislustig zijn en zich om die 
reden vaak niet voor langere tijd willen vast-
leggen. 

Kortom, hoogbegaafde senioren willen zich 
graag verder ontwikkelen en net als bij jonge-
ren en volwassenen is daarbij soms enige (pro-
fessionele) steun wenselijk, prettig of soms 
zelfs nodig. Wanneer de positieve kanten van 
hoogbegaafdheid worden herkend, kan on-
dersteuning en begeleiding worden geboden 
bij het verbeteren van de kwaliteit van (zinvol) 
leven dat laat niet alleen de hoogbegaafde zelf 
meer floreren maar door ouderen te blijven 
betrekken bij allerlei maatschappelijke initia-
tieven zijn zij daarbij ook nog eens van grote 
waarde door hun bijdrage aan de ontwikkeling 
en groei van anderen. █
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De ruimte 
van Laban

Het lichaam communiceert dagelijks met 
alles en iedereen om ons heen. Maar zien we 
het ook? Vaak voelen we wel dat er iets niet 
klopt, maar kunnen we niet achterhalen waar 
dat gevoel vandaan komt. Dit kan ontstaan 
als de verbale communicatie niet in lijn is met 
de lichaamscommunicatie. Als Labantrainers 
zien we dit fenomeen heel duidelijk overal om 

eens heen. Na jaren van oefening en ervaring 
ontdekten we ook een persoonlijke groei in 
ons dagelijks leven. Dat gold voor ons vak van 
theatermaker, trainer, acteur, maar ook in ons 
dagelijks leven. 

Daar waar kinderen nog een geheel vormen, 
zijn we als volwassenen vaak opgedeeld in drie 

█  Auteurs: Peter Meijer en Conny van der Heul
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Labans bewegingsanalyse 
is ontwikkeld vanuit de 
danswereld

Conny van der Heul (1967), Register Toe-
gepast Psycholoog, coach, relatiethera-
peut, ABA trainer i.o., (trainings-)actrice en 
regisseur. Sinds 2021 eigenaar van ConJa 
Psychologie. Ze is gespecialiseerd in het 
lezen van het lichaam tijdens de commu-
nicatie en geven van feedback vanuit de 
belevingswereld. In 2019 sloot zij bij Peter 
aan om de Labantraining samen verder te 
professionaliseren. 

delen: een fysiek lichaam, een denkraam vol 
overtuigingen en een set emotionele triggers. 
Die scheiding is in de visie van Laban behoor-
lijk manifest. Het kan een sterke beperking 
worden en zelfs een blokkade. Irma Bartenieff, 
een leerling van Laban die de methode heeft 
geïntegreerd binnen de fysiotherapie, zegt hier-
over: “Er bestaat niet zoiets als pure fysiothe-

rapie of pure mentale therapie. Ze zijn continu 
met elkaar verbonden.” Communicatie zien wij 
als een complex spel van deze drie delen. Het 
onderzoeken en bewust worden hiervan is een 
prachtige reis die kan leiden tot een nieuwe 
manier van omgaan met jezelf en de omgeving.  

Observatiemethode
Labans bewegingsanalyse (LMA) is de afgelo-
pen 90 jaar ontwikkeld vanuit de danswereld. 
Het is een effectieve methode voor het obser-
veren, beschrijven, noteren en interpreteren 
van menselijke bewegingen. Dit kan gebruikt 
worden voor communicatie en expressie in het 
dagelijkse en professionele leven. De metho-
de biedt een uitgebreide en waardevolle set 
parameters om gebaren te karakteriseren en 

Uit de praktijk:
Een dominee merkt dat hij niet vrij be-
weegt en vraagt om individuele coaching. 
In de eerste sessie blijkt dat hij geen 
contact kan maken met zijn omgeving. In 
de Laban-analyse zien we dat ‘de bewe-
ging naar voren’ vast zit. We werken aan 
zijn houding. We laten het lichaam de 
voorzijde van zijn kubus ontdekken. Bij 
de oefening ontdekt hij hoezeer de druk 
zijn leidsman-rol in de kerk hem letter-
lijk weerhoudt contact te maken. Samen 
oefenen we de bewegingen en langzaam 
maar zeker ontstaat er openheid en zelf-
vertrouwen. Na drie sessies is de schroom 
afgeworpen en herontdekt hij zijn lichaam. 
Hij bevrijdt zichzelf van zijn juk en daarbij 
komt zelfs zijn passie voor poëzie en de 
voordracht boven water. Iets dat hij jaren-
lang had weggestopt.
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noteren, waardoor het voor veel wetenschap-
pelijk onderzoek wordt gebruikt. Het is onder 
andere gebruikt bij onderzoek naar persoonlijk-
heid en bewegingsstijl (Levy e.a., 2003) waarin 
de correlatie tussen emotionele toestanden 
als depressie en angst met specifieke bewe-
gingsvariabelen werd aangetoond. Juist door 
de bruikbaarheid van de methode wordt ook 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de 
methode te automatiseren, om hiermee men-
sen feedback te geven op hun lichaamstaal en 
de emotionele boodschap die ze online willen 
overbrengen (Bernstein e.a., 2015).

Dansen
Alles om ons beweegt. Zonder beweging is er 
stilstand, geen ontwikkeling, geen groei. We 

leven in een wereld waarin we groei hebben 
opgedeeld in vele aparte vakken. We gaan naar 
de sportschool voor het lichaam, zoeken spi-
ritualiteit voor de geest en studeren voor ons 
denken. Laban werd wereldberoemd als dan-
schoreograaf, vooral omdat zijn dansbewegin-
gen niet uitgingen van patronen, maar van de 
onderliggende boodschap. In het brein lijkt ie-

Figuur 1. De kubus van Laban

Uit de praktijk:
In een groepstraining zit een vrouw die 
een fysiek probleem heeft. Ze heeft 
ongelijke beenlengtes en heeft al diverse 
operaties achter de rug. Ze volgt de trai-
ning en haar handicap speelt haar duidelijk 
parten. Ze blijkt zichzelf onzichtbaar te 
maken, ze is in Labantermen ‘smal’. Dit 
vertaalt zich naar een grote onzekerheid 
en een verkrampt lichaam. In de groep-
straining merkt ze wat het effect is van 
het onderzoek naar andere houdingen. 
Ze ontdekt ook hoe ze overkomt als ze 
andere houdingen uitprobeert. Hoewel 
ze aan het eind van de training al duidelijk 
vooruitgang boekt, is de verrassing des te 
groter als we haar een jaar later tegenko-
men bij straattheater. Haar handicap is ze 
niet kwijt, maar er is in haar houding niets 
meer van te zien. Ze straalt en is aanwezig. 
Haar reactie was veelzeggend: “Laban hè!”

Ervaringen:
Roos, 27 jaar, psycholoog
“Ik heb Laban ervaren als een metho-
de waarbij je direct feedback ontvangt. 
Feedback die je niet krijgt in het dagelijks 
leven. Conny en Peter kijken net even an-
ders naar hoe je beweegt, net een stapje 
verder, en dat gaf me meer inzichten dan 
ik van tevoren had gedacht. En ik heb het 
boek gelezen. Daarin viel me op dat het 
ook is ingebed in verschillende psycholo-
gische benaderingen. Dat vond ik heel erg 
tof om te lezen.”
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Met Laban check je bewust 
in op het onbewuste deel 
van je lichaam

dere emotie samen te hangen met een fysieke 
beweging, los van de culturele achtergrond. Uit 
een studie van Nummenmaa e.a.(2014) blijkt 
namelijk dat we het eens lijken te zijn over 
waar deze emoties zich opslaan in ons lijf. In vijf 
experimenten kregen in totaal 701 deelnemers 
uit verschillende culturen twee silhouetten van 
lichamen te zien naast emotionele woorden, 
verhalen, films of gezichtsuitdrukkingen. Ze 
werden vervolgens gevraagd om de plekken in 
het lijf die ze daardoor meer of minder bewust 
werden in te kleuren. Verschillende emoties 
werden consistent (onafhankelijk van cultuur 
of achtergrond) geassocieerd met dezelfde 
lichaamsdelen. De onderzoekers concluderen 
dan ook dat emotionele gevoelens geassoci-
eerd zijn met lichamelijke gewaarwordingen 
via het somatosensorische systeem. Laban 
bracht de emotie in de dans met zijn bekende 
icosaëder: een ruimtelijk figuur bestaande uit 
twintig vlakken die het menselijk lichaam met 
alle ledematen kan bereiken. Tot op de dag van 
vandaag is Laban bekend op dansscholen in de 
hele wereld. 

Kubus
In De ruimte van Laban vormt de kubus de 
basis: een denkbeeldige en tegelijkertijd echt 
aanwezige ruimte om je heen. Aan alle kan-
ten is er een richting die jou iets aanbiedt. 
Die richting kies je, of je vermijdt hem juist. Je 
kunt opzij, omhoog, omlaag, naar voren of juist 
naar achteren. Het kan ook zijn dat je eigenlijk 
elders bent in jouw ruimte dan waar je eigenlijk 
wil zijn. Tijdens het bewegen zijn er verschil-
len waarneembaar in kracht, in flexibiliteit, in 
tempo. Vanuit deze analyse komen we bij de 
emoties die zijn opgeslagen in het lichaam. Het 

Peter Meijer (1957), Labantrainer en 
-coach, regisseur, toneelschrijver, acteur 
en communicatieadviseur. Sinds 2006 
eigenaar van Eckstein maakwerk. Hij heeft 
ruime ervaring in het werken met grote en 
kleine groepen als regisseur en theater-
maker en geeft Labantrainingen en coa-
chings sinds 2016. In 2021 heeft hij samen 
met Conny het basisboek “De ruimte van 
Laban: Onderzoek naar de taal van het 
lichaam in de ruimte” uitgebracht.

Ervaringen:
Yvonne, 50 jaar, welzijnsadviseur
“Een fijn gevoel, een geruststelling. Mijzelf 
nog beter leren kennen en begrijpen waar-
om mijn lichaam zo reageert. Een stukje 
vrijheid teruggekregen.”
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is verbazingwekkend hoe diep dat verborgen 
en tegelijkertijd zo zichtbaar kan zijn. Daaruit 
volgt een manier van denken die rechtstreeks 
te maken heeft met de fysieke kenmerken 
die we in de loop van ons leven vastzetten. 
Vanuit de visie van Laban geldt dat groei als 
mens, als professional, begint bij ons bewe-
gingsapparaat. “De mens heeft een natuurlijke 
behoefte om te willen bewegen” stelde Laban 
zelf (1993). Die natuurlijke, onbewuste bewe-
gingen brengen we met De ruimte van Laban 
weer in balans met ons denken en voelen.

Ingang
Binnen de ggz zijn er patiënten die de bele-
ving van het eigen lichaam totaal missen, laat 
staan dat ze hun eigen ruimte ervaren. Ze 
voelen geen connectie met hun eigen lichaam, 
ervaren hun lichaam als vijand door trauma-
tische herinneringen, of voelen lichamelijke 
pijnen of paniekaanvallen die niet verklaarbaar 
zijn. Terwijl ons lichaam ons juist zoveel vertelt 
over wat er zich in ons afspeelt. Voor een suc-
cesvolle behandeling is het kunnen benoemen 
of herkennen van prikkels en gevoelens met 
alle lichamelijke reacties die daarop volgen van 
wezenlijk belang (Nicolai, 2020). 

Met de vertaling van de Labantechnieken 
naar het therapeutisch vakgebied is een extra 

ingang voor hulp en ontwikkeling ontstaan. 
In 2021 maakten we kennis met jongeren die 
op de terugweg zijn vanuit een psychiatrisch 
verleden. De oefeningen en analyses zorg-
den voor een doorbraak in hun eigen denken 
en voelen, vanuit hun nog vaak ‘haperende’ 
lichaam. Het leidde tot een groeispurt voor de 
jongeren en het gaf de begeleiders een extra 
handvat. Een mooie samenvatting aan het 
eind van de demonstratie van een deelnemer: 
“Met Laban check je bewust in op het onbe-
wuste deel van je lichaam”. Het fascinerende is 
en blijft dat het voor de trainers én de deelne-
mers een leertraject blijft. Zo is de ontmoeting 
tussen de kubussen van de cliënt en de the-
rapeut een intrigerend spel waarin we samen 
nog steeds veel kunnen leren. 

Ervaringen:
Heleen, 63 jaar, leerkracht basisschool
“Laban staat voor mij voor: Ga op ontdek-
kingsreis naar de verborgen hoekjes van 
jezelf en je staat versteld van jezelf. Met 
behulp van en dankzij de kubus van Laban. 
Ik heb de kubus van Laban als bevrijdend, 
leerzaam en prettig ervaren.”

Ervaringen:
Mario, 37 jaar, managementassistent UvU
“Wanneer je vast zit, het even lijkt dat je 
de antwoorden niet meer zelf kan vinden, 
je zoekende bent naar wie je nu eigen-
lijk echt bent en welk pad je moet gaan 
volgen, dan is je antwoord hierop: Laban. 
Het geeft je weer de tools om voor jezelf 
te beseffen waar je in bepaalde situaties 
staat, wat je er mee kan doen en waarom 
je je zo voelt of reageert.
Het geeft je eigen grenzen weer terug 
waardoor jezelf weer weet waar de grens 
voor jezelf te trekken. Het geeft je een les 
over jezelf, een spiegel wordt voorgehou-
den. Nee, dat is niet altijd makkelijk. Maar 
het lucht op en geeft je kracht. Kracht 
voor een volgende stap in jouw leven, op 
jouw eigen pad. Wie had ooit gedacht dat 
een Kubus je leven kan verrijken!”
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Meer informatie is te vinden op: 
www.labantraining.nl en 
www.deruimtevanlaban.nl █
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Column

Markus van Alphen

Hoop op meer
En wat kan de toegepaste psycholoog daarin betekenen?

Wat valt mij op? Verhalen van zowel hoop als wanhoop - op allerhande (social) media. Neem 
seksueel geweld, iets dat volgens onderzoek van Rutgers uit 2017 maar liefst 22% van de vrou-
wen en 6% van de mannen overkomt. Het is een gigantisch probleem. Iets als het Centrum 
Seksueel Geweld is wat mij betreft een fantastisch initiatief. Eindelijk komt seksueel geweld 
stukje bij beetje uit de taboesfeer en worden mensen die dit soort vreselijke praktijken hebben 
ondergaan echt geholpen. 

We mogen het hebben over victim blaming en hoe ontzettend schadelijk dat is. We mogen 
mensen bewustmaken van hoe zij vaak slachtoffers zelf de schuld in de schoenen schuiven voor 
de ellende die zij hebben meegemaakt en nog steeds meemaken, zoals Sunny Bergman zo pak-
kend in haar documentaire aantoont.
Ik hoop dat een initiatief zoals Centrum Seksueel Geweld de deur opent voor vele Toegepast 
Psychologen om hun bijdrage te leveren aan het verlichten van de pijn van allen die dit hebben 
meegemaakt. En dat doen we deels al. Een van de hulpverleners in de 2Doc documentaire “Wij 
praten niet” is een Toegepast Psycholoog: zij praat met jongeren die te maken hebben met 
seksueel geweld en uitbuiting.

Kortom, op het gebied van seksueel geweld zie ik toekomstperspectief voor en een belangrijke 
bijdrage van de Toegepast Psycholoog.   

Een andere trend is ook langzamerhand terug van weggeweest: de integrale aanpak. Centrum 
Seksueel Geweld is daar wederom een prachtig voorbeeld van, alsook het VIP team (Vroege 
Interventie Psychose) in Amsterdam en de zogenaamde dubbeldiagnoseklinieken binnen de 
verslavingszorg. Eén balie. Eén plek waar je je aanmeldt en waar een team met verschillende 
soorten expertise je verder helpt in je pad naar herstel.  
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Dan nog de vraag: hoe kan jij als Toegepast Psycholoog je verder ontwikkelen, groeien? Wij 
weten vanwege onze opleiding wat mensen drijft, motiveert, gelukkig maakt. Wij weten als geen 
ander dat geen twee mensen hetzelfde zijn. Nieuwe technieken komen er regelmatig bij; hoe 
kies je wat je je wel en wat je je niet aan wil leren? Mijn advies is tweeërlei: aan de basis van alles 
wat wij doen staat de interactie tussen ons en de ander – ik merk dat mijn gesprekstechnieken 
nog altijd work-in-progress zijn en daag je uit je steeds te verdiepen qua gesprekstechnieken. 
Kijk weer naar de documentaire “Wij praten niet” en zie bijvoorbeeld hoeveel geduld nodig 
is om een veilige plek te creëren. En als tweede advies: emotie is te lang het ondergeschoven 
kindje geweest in de psychologie. Kies daarom de technieken die de emoties van de ander als 
uitgangspunt hebben.

Ik zie kansen voor de Toegepast Psycholoog. En er komen steeds meer Toegepast Psychologen 
bij. Laat daarom je stem horen! Ik wacht op een olievlekbeweging waarin de mens en haar of zijn 
geluk vooropstaan. █

Markus van Alphen is thought leader en autoriteit op het vakgebied van de psychologie. Ook is 
hij keynote speaker op het NBTP-congres op 21 mei.

Column
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█  Auteur: Petra Kuiper-Idi Moto 

Deze quote van René Diekstra maakt meteen duidelijk hoe belangrijk 
psychologie in het onderwijs is. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat 

systematisch aandacht besteden aan sociaal emotionele vaardigheden 
in het onderwijs niet alleen gunstig is voor het sociaal welbevinden, 

maar ook een positief effect heeft op de cognitieve vaardigheden 
(leerresultaten) van de leerlingen. Het lectoraat Jeugd en Opvoeding 

publiceerde hier al over in 2008 (Diekstra e.a.). Voor psychologie in het 
onderwijs is echter lange tijd weinig aandacht geweest. Psycholoog Jakob 

Rigter vertelt hierover het volgende:

“René Diekstra en ik waren collega’s in het 
lectoraat Jeugd en Opvoeding aan de Haagse 
Hogeschool. Wij werden zo’n 13 jaar geleden 
benaderd door een directeur van een middel-
bare school of wij psychologielessen wilden 
ontwikkelen en geven aan leerlingen van die 
middelbare school. Het betrof onderwijs aan 

een groep hoogbegaafde leerlingen. Voor de 
eerste, tweede en derde klassen hebben wij 
toen lessen ontwikkeld en gegeven. Later 
werd dit ‘vertaald’ (niet meer door ons) naar 
lessen voor de leerlingen uit het reguliere 
onderwijs. 

De zin van 
psychologie in het 

onderwijs
“Naarmate kinderen en 
jongeren meer weten en 
begrijpen van hun eigen 

psychologische ontwikkeling 
en die van leeftijdsgenoten, 
ontwikkelen ze zich beter.”
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Ons trof de enorme interesse bij de leerlingen 
(en ook bij hun ouders) voor ‘psychologische 
onderwerpen’. De inhoud van onze lessen was 
ten dele geïnspireerd op internationale voor-
beelden. In de Verenigde Staten heeft APA 
bijvoorbeeld een curriculum voor high school 
ontwikkeld. Daarnaast haalden we veel inspi-
ratie uit de co-constructie met de leerlingen. 
Wij herhaalden namelijk een onderzoek (2009, 
De Kinder e.a.) dat eerder in Vlaanderen was 
uitgevoerd onder leerlingen van de hoogste 
klassen van de basisschool. Hierin werd onder-
zocht welke ‘psychologische vragen’ leerlingen 
hebben en of ze adequaat antwoord kregen 
op die vragen (van ouders, vrienden, TV of 
school). Wij herhaalden dat onderzoek onder 
leerlingen van de lagere klassen van meerdere 
middelbare scholen. Helaas zijn de resultaten 
van dat onderzoek nooit gepubliceerd maar de 
essentie was: er zijn heel veel vragen op het 
gebied van de psychologie onder leerlingen en 
over het algemeen genomen krijgen ze daar 
geen adequaat antwoord op en/of ze stellen 
de vragen niet. Dus alle reden om aandacht te 
besteden aan de onderwerpen waar zij vragen 
over hebben. 

Daarnaast zijn wij er heilig van overtuigd dat 
het zeer zinvol is (vanuit preventie overwegin-
gen) om middelbare scholieren (psychologische) 
kennis en natuurlijk ook (levens-)vaardigheden 

aan te bieden c.q. aan te leren waarmee zij in 
staat gesteld worden om hun eigen ontwikke-
ling en die van anderen te begrijpen en eventu-
eel (bij) te sturen. Het gaat ons daarbij om het 
vergroten van de psychologische weerbaarheid 
van deze leerlingen. Daartoe is het zinvol om 
structureel aandacht te besteden aan het ver-
werven van sociaal-emotionele vaardigheden in 
het onderwijs als ook aan kennis (in brede zin) 
over eigen ontwikkeling en die van anderen.
René en ik besloten al snel dat we het door 
ons ontwikkelde materiaal zouden uitwer-
ken en er een uitgever voor zouden zoeken. 
Door allerlei redenen lukte ons dat pas toen 
we met pensioen waren. Uitgeverij Coutinho 
was bereid de boeken uit te gaan geven. Het 
wordt een methode van drie delen. De eerste 
twee delen zijn inmiddels uit. Vanuit het idee 
dat je je eigen ontwikkeling kunt beïnvloe-
den hebben we in het eerste deel de nadruk 
gelegd op het plastische brein. Ons brein ont-
wikkelt zich onder allerlei invloeden en daar 
kun je als leerling weer invloed op uitoefenen. 
We bespreken daarom in dit eerste deel een 
paar onderwerpen die goed zijn te koppelen 
aan het brein zoals waarneming, emoties en 
geheugen. Uit het eerder genoemde onder-
zoek kwam als hoogst scorende vraag naar 
voren hoe je het beste een toets kon voor-
bereiden, of algemener hoe je het beste kon 
leren. Daarom besteden we in dit eerste deel 
zoveel aandacht aan geheugen, geheugenpro-
cessen en hoe je die (positief) kunt beïnvloe-
den.
 
Als je je ontwikkeling wil kunnen beïnvloe-
den, dan moet je natuurlijk ook iets weten 
over ontwikkelingsprocessen. Daarom is ‘ont-
wikkeling’ in de brede zin van het woord het 
onderwerp van ons tweede deel. In dit deel 
wordt in een thema vrij uitgebreid aandacht 

Het is belangrijk om meer 
te weten over je eigen 
ontwikkelingsprocessen
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graag docent psychologie in het middelbaar 
onderwijs wilde worden, maar dat dit beroep 
niet bleek te bestaan. Ze vond het vreemd dat 
niet iedereen leert over psychologie, omdat 
er zoveel wezenlijks over gedrag te leren valt. 
Kennis die nuttig is in het dagelijks leven. Op 
haar oude middelbare school kon ze starten 
met een pilot in 4, 5, en 6 vwo, met thema’s 
uit de sociale psychologie (zoals vooroordelen 
en groepsgedrag). Wat haar betreft helpt meer 
kennis van deze zaken om meer bewust te zijn 
van deze principes, zodat je daar als individu 
sneller op kunt ageren. Het zorgt voor meer 
compassie voor jezelf en voor de ander. Ze 
haalt een praktijkvoorbeeld aan, waarin ze 
tijdens de les uitleg gaf over selfhandicapping. 
Het was interessant om dit met leerlingen 
te bespreken aan de hand van herkenbare 
voorbeelden. Bijvoorbeeld dat je niet leert 
voor een toets, omdat je bang bent dat je de 
toets toch niet zal halen. Leerlingen vonden 
de lessen erg interessant: “Ik ben zelf best on-
zeker en dan is het goed om te zien hoe een 
zelfbeeld ontstaat en hoe ‘echt’ dat eigenlijk 
is.” En “Totaal anders dan ander lessen”. De 
pilot is daarna verder uitgerold richting andere 
middelbare scholen. Vaak wordt het gegeven 
als vrije keuze vak, maar soms ook als verplicht 
onderdeel. De ervaring is dat bij de eerste 
optie heel goed psychologen ingezet kunnen 
worden om het vak te geven, maar in de prak-
tijk blijkt dat bij het verplichte deel lastiger. 
De gemiddelde psycholoog mist daarvoor 
toch de didactische vaardigheden die een do-
cent wel heeft. Dit kan dus een knelpunt zijn. 

De betekenis van educatie
Lois Zijlstra is werkzaam bij de groeiende 
organisatie van Dominique Warmerdam, 
‘Psychologie in het Onderwijs’. Zij hebben 
als missie het dichten van de kloof tussen 

besteed aan suïcidaliteit (en daaraan gerela-
teerd depressiviteit). Waarom? Dit onderwerp 
scoorde in het onderzoek als tweede thema 
waarover de meeste vragen bestonden onder 
de leerlingen.”

Pioniers op de middelbare 
school
Naast Jakop Rigter en René Diekstra zijn er 
meer pioniers geweest op het gebied van 
psychologie in het onderwijs. Else Treffers 
bijvoorbeeld:
“In 2018 werd voor het eerst een succesvolle 
pilotreeks lessen psychologie gegeven aan een 
havo/vwo klas van een middelbare school in 
Culemborg. Initiatiefnemers van dit project, 
Paul Westerman (psycholoog, De Bron BV) 
en ik (destijds psychologie student, nu psy-
choloog bij GGzE), gaven hier tien lessen over 
uiteenlopende onderwerpen binnen de Psy-
chologie. Het project ontving veel aandacht 
vanuit het Nederlands Instituut van Psycholo-
gen (NIP), middelbare school docenten en ook 
de academische wereld. In 2020 waren meer 
dan tien scholen door heel Nederland bereid 
te starten met het vak psychologie, gegeven 
door een professional uit het werkveld en 
een student. De corona maatregelen gooiden 
echter roet in het eten, waardoor dit mooie 
project moest blijven wachten. Het project 
werd indertijd overgedragen aan Dominique 
Warmerdam, die met haar bedrijf modules 
psychologie verzorgt op diverse scholen.”

Inmiddels is het project ‘Psychologie op Mid-
delbare Scholen’ een terugkerend aandachts-
punt in het jaarplan van het NIP. 

De lessen in de praktijk 
Tijdens een webinar van het NIP (2020) ver-
telde Dominique Warmerdam dat ze vroeger 
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het huidige onderwijs en de volledige bete-
kenis van educatie. Als je in de Van Dale het 
woord ‘educatie’ opzoekt, krijg je de volgende 
betekenis: opvoeding, vorming. Geeft deze 
betekenis het Nederlandse onderwijs niet een 
bredere opdracht dan het curriculum dat nu 
de basis vormt? Een school is niet alleen een 
plek waar de overdracht van kennis en vaar-
digheden plaats vindt, het is een plek die je 
vormt en opvoedt. 

Lois: “Als ik voor de klas sta, maak ik kennis 
met de leerlingen of studenten en ik vertel ze 
kort over mijn werk. “Ik geef psychologieles, 
op middelbare scholen en op mbo’s. Weten 
jullie wat psychologie is?”. Meestal is het ant-
woord “nee” of blijft het kort met, “iets met je 
hoofd”, “als het niet goed met je gaat”. Lo-
gisch, want de meeste jongeren die iets weten 
over psychologie, weten dit omdat ze op die 
manier te maken hebben (gehad) met psycho-
logie. Maar het is veel meer dan “als het niet 
goed met je gaat”. Van basiskennis psychologie 
heb je je leven lang profijt. 
Onze mentale veerkracht is de afgelopen 
twee jaar flink op de proef gesteld, covid was 
en is een flinke hobbel om te nemen. Dit soort 
hobbels, ook wel tegenslagen, zullen er altijd 
zijn. Ze komen in verschillende soorten en 
maten en vaak komen ze als een verrassing. 
En hoe graag wij het ook willen, de controle 
zullen we er nooit over krijgen. Het enige wat 
we kunnen doen, is onszelf sterker maken en 
veerkrachtiger zijn op onder andere mentaal 
gebied. 
Scholen zijn uiteraard niet alleen maar bezig 
met het uitvoeren van het curriculum. Het 
vormen en opvoeden van leerlingen en stu-
denten krijgt een steeds bredere invulling bin-
nen het onderwijs. Er is meer aandacht voor 
de mentale gezondheid en covid heeft deze 

groeiende aandacht absoluut versterkt. Toch 
merk ik in de praktijk dat dit vaak niet iets 
structureels is en dat de mentale gezondheid 
niet aan de voorkant wordt versterkt maar 
eerder aan de achterkant wordt gerepareerd.  
De vraag naar opdrachten is vaak gebaseerd 
op een probleem dat de school opmerkt, zoals 
motivatie problemen of somberheid maar de 
intentie is meestal niet basiskennis psycholo-
gie verkrijgen.
En dat begrijp ik. Zo wordt psychologie 
namelijk door de meeste mensen nog steeds 
gezien. Je zet het in “als het niet zo goed met 
je gaat”. En daar missen we onze kans, want 
voorkomen is nog steeds beter dan genezen. 
Je emoties kunnen herkennen in je lichaam, 
begrijpen dat ze een functie hebben en je niet 
schamen voor de onzekerheden die je voelt 
maken dit soort thema’s bespreekbaar. Door 
te praten, zul je merken dat je niet de enige 
bent die zich zo voelt en sta je weer in verbin-
ding. Door niet te praten, neemt deze verbin-
ding af en kun je je uiteindelijk in toenemende 
mate alleen voelen. Met alle gevolgen van 
dien. 

De kijk hierop is de afgelopen twee jaar veran-
derd en het belang van onze mentale veer-
kracht is urgenter geworden dan ooit. Waar 
tijdens de tweede lockdown eind 2020 al 
onze opdrachten werden afgezegd, omdat de 
scholen weer sloten, kunnen wij de groei van 
Psychologie in het Onderwijs na lockdown 
nummer vier soms met moeite bijbenen. 
Aan de ene kant komt dat omdat het met een 
groeiende groep jongeren niet goed gaat. De 
situatie voelt soms uitzichtloos en de een-
zaamheid, somberheid en angst onder deze 
groep neemt toe. Ik ben blij dat wij iets voor 
hen kunnen betekenen, al valt dit natuurlijk 
nog steeds onder het ‘repareren’. 
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Aan de andere kant groeit het bewustzijn over 
‘voorkomen is beter dan genezen’ en norma-
liseert onze kijk op psychologie. Ons team 
van (toegepast) psychologen groeit en dat 
kan alleen omdat wij op steeds meer scholen 
actief mogen zijn. Verspreid door heel Neder-
land geven zij en ik les. Na mijn vraag over of 
ze weten wat het betekent, leg ik de leerlin-
gen of studenten graag uit hoe ik psychologie 
zie. “Het gaat over ons, over mensen. Waarom 
doen we zoals we doen? Denken we zoals we 
denken? En voelen we zoals we voelen?”. 
Dat bijbenen van onze groei geeft me op dit 
moment best wat groeipijn. En dat is niet de 
eerste keer. Afgelopen zomer zou je kunnen 
omschrijven als een blessure, ik was totaal uit-
geblust. En ik ben niet de enige. Dat weet ik, 
omdat ik er tijdig over ging praten. Maar wat 
vond ik dat spannend. Tijdens mijn ‘blessure’ 
draaide Dominique en ik nog met z’n tweeën 
de bedrijfsvoering. Aangeven dat ik eigenlijk 
niet meer kon, betekende dat zij op dat mo-

ment in haar eentje alles moest dragen. Het 
heeft heel wat tranen en pijn gekost, maar ik 
zou het voor geen goud gemist willen hebben. 
Want deze gesprekken, dat gevoel van in je 
nakie staan en dán vertrouwen en verbin-
ding voelen, dat vormt nu de basis van onze 
organisatie. Leren vertrouwen op je eigen 
kwetsbaarheid en op die van anderen, is het 
cadeau wat ik er voor terug heb gekregen. En 
dat cadeau geef ik graag door.” 

Hoe nu verder?
Inmiddels worden er op diverse scholen in 
Nederland lessen psychologie gegeven. Niet 
alleen op middelbare scholen, maar ook in het 
basisonderwijs. Het belang van deze lessen 
wordt inmiddels breed onderkend. Kijk bij-
voorbeeld naar de position paper van de ggz 
dat hierover onlangs verscheen en waarvan 
de inhoud werd onderschreven door onder 
meer MIND, stichting Kindertelefoon, 113 
Zelfmoordpreventie en UNICEF Nederland. 

Vlnr: Else Treffers, Jakop Rigter, Paul Westerman, Lois Zijlstra & René Diekstra
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Wat hen betreft moeten sociaal-emotionele 
vaardigheden verankerd worden in het onder-
wijs curriculum. Dit zou namelijk niet alleen 
leiden tot betere leerprestaties, maar ook tot 
meer kansengelijkheid, een beter welbevinden 
van leerlingen én leerkrachten en een veilige 
basis om in gesprek te gaan over andere soci-
aal-maatschappelijke en gezondheidsthema’s. 
Het lijkt dus meer dan de moeite waard om 
hier verder mee aan de slag te gaan. Wellicht 
is hier nog een mooie rol weggelegd voor Toe-
gepast Psychologen. Want wat is er nu mooier 
dan dat je door het overbrengen van jouw 
kennis een ander kan laten groeien? █
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TP’er in beeld

Magda Slimmens

Hoe ziet jouw werk er uit?
“Inmiddels heb ik meerdere banen. Ik werk als poh-ggz bij een huisartsenpraktijk en als consu-
lent mantelzorg (een soort maatschappelijk werker) bij MEE Mantelzorg. Daarnaast heb ik een 
eigen coaching praktijk in stress- en burn-outcoaching. Ik zal mijn werkzaamheden bij de huis-
arts er uit lichten. Bij de huisarts zie ik gemiddeld 10-12 patiënten per dag met diverse klachten 
(angst, depressie, burn-out, onzekerheid, etc.). Ik ga met hen in gesprek en kijk wat ze zouden 
willen bereiken. Soms betekent dit doorverwijzen naar een psychologenpraktijk en soms bete-
kent dit dat we zelf samen aan de slag gaan.”

Op welke manier pas je dan psychologie toe?
“Sowieso vraag ik altijd wat iemand wil bereiken. Daarna gaan we kijken hoe dat bereikt zou 
kunnen worden. Positieve psychologie speelt dus een grote rol. Daarnaast geef ik psycho-edu-
catie over de vermoedelijke diagnose. Dus als er paniekaanvallen spelen, dan kijken we samen 
wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn en dan leg ik uit wat het is, hoe het kan ontstaan en 
wat je zou kunnen doen om het te laten verminderen.”

Wat vind je het leukste onderdeel van je werk?
“De gesprekken zelf. De tijd vliegt altijd en het is een uitdaging om te zien hoe opgelucht men-
sen soms een spreekkamer uit kunnen stappen. Daarnaast is het bij elke nieuwe patiënt weer 
een uitdaging om te kijken of ik de verbinding aan kan gaan met een patiënt zodat de patiënt 
zich serieus genomen voelt en vertrouwen gaat krijgen in de gesprekken. Dan ben je al half op 
weg.”

Aan wie geef jij dit stokje door?  
Aan Jiska Duurkoop.
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De doorontwikkeling van 
Toegepaste Psychologie
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Interview met Mieke van Herk voorzitter NBTP 

Op 21 mei 2022 is het weer zover; dan vindt het jaarlijkse congres van de 
Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie (kortweg 
NBTP) plaats. Dit jaar staat het thema GROEI centraal. Een goede 
aanleiding om in gesprek te gaan met Mieke van Herk. Mieke loopt al 
vrijwel vanaf het begin mee en is nu ruim drie jaar voorzitter.
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█  Auteur: Fenneke Woertman

Vorig jaar, in 2021, vierde de NBTP haar 
10-jarig bestaan. Waarom is de NBTP destijds 
opgericht?
“Na een aanloop- en voorbereidingsperiode 
in 2010 is de NBTP officieel opgericht in 2011. 
Hiermee volgde de beroepsvereniging de ont-
wikkeling die in het hbo was ingezet met het 
aanbieden van de studie Toegepaste Psycho-
logie. De aanleiding voor de hogescholen om 
een TP-opleiding te ontwikkelen lag in de grote 
en nog steeds groeiende maatschappelijke 
interesse voor psychologie en de behoefte aan 
een entree van brede psychologie opleidin-
gen in het hoger beroepsonderwijs. De hbo 
bacheloropleidingen TP gingen van start in de 
jaren 2007 – 2009. Voor het nieuwe beroep 
Toegepast Psycholoog ontstond behoefte aan 
een nieuwe beroepsvereniging, onder meer om 
te kunnen voorzien in permanente educatie als 
kwaliteitsbevordering voor het nieuwe op men-
senwerk gerichte beroep. De NBTP heeft als 
doel de beroepsgroep te professionaliseren en 
kwaliteit van TP’ers te bewaken door bijscho-
ling en een kwaliteitsregister.”

Welke groei heeft de NBTP de afgelopen 10 
jaar doorgemaakt?
“De groei is met ups en downs gegaan. We zijn 
in ieder geval een financieel stabiele vereniging 
dus we hebben een goed fundament. Wat we 
gezien hebben is dat de groei wel gestaag is. 
Door de jaren heen is mijn indruk dat er tussen 
2014-2018 veel kleinere besturen zijn geweest 
en dan mis je slagkracht om grote groeislagen 
te kunnen maken. Sinds 2018 bouwen we rus-
tig maar constant; we proberen zo veel moge-
lijk leden actief te betrekken door het opzetten 
en bemensen van commissies, bestuur en 
regio’s. Zo proberen we op alle gebieden groei 
te bewerkstelligen. Die breedte maakt het dan 
sowieso al minder kwetsbaar.”

Wie is Mieke van Herk?
• Geboren en getogen in dorpje onder 

Rotterdam
• Tuindersdochter, hard werken was 

vanzelfsprekend, maar ook genieten 
met een open blik naar de wereld

• Gezin met man en 2 volwassen 
kinderen die nog thuis wonen

• Lang gewerkt in het sociale domein
• Op mijn 40e nog TP gaan studeren, 

voor de fun
• Op mijn 42e cum laude afgestudeerd 

en een eigen bedrijf gestart

Nu na 12 jaar
• Re-integratiebureau met eigen 

aanbesteding UWV 
• Voorliefde voor mensen met de 

grootste afstand tot de arbeidsmarkt, 
(bijstand, Wajong, WIA)

• Teamcoaching d.m.v. traningen “Van 
tevreden naar bevlogen”. 

• Werk ook nog voor een 
trainingsbureau, trainingen met ludieke, 
vooral humoristische insteek

• Ontwikkelaar Kansenprofiel. 
Inventarisatietool om jezelf beter te 
kunnen uitleggen 

• Sinds eind 2018 voorzitter van NBTP

Waarden
• Verantwoordelijkheid, is er altijd, kan ik 

niet uitzetten
• Humor, mijn soms zwartgallige humor 

wordt niet door iedereen gewaardeerd, 
maar houdt mij stabiel

• Onafhankelijke denker, durf alles ter 
discussie te stellen door open blik, niks 
is vanzelfsprekend
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Loopt dit parallel met de groei van het 
vakgebied?
“Deels. De beroepsvereniging is heel erg bezig 
geweest met het leggen van de fundamenten. 
Dat maakte dat er veel aandacht was voor het 
organiseren van de vereniging en haar struc-
tuur, voor het identificeren van de voor TP 
relevante thema’s en dossiers en het zoeken 
naar onze positie in het veld. Vanwege de 
veelheid aan zaken die - tegelijkertijd - gere-
geld moesten worden met weinig mensen en 
middelen, was er weinig ruimte voor focus en 
bezinning op de kern van het beroep.
Parallel daaraan zijn de opleidingen de laat-
ste jaren erg uitgewaaierd. Noodgedwongen. 
Ze hebben vooral trends in de samenleving 
gevolgd in de ontwikkeling van hun oplei-
dingsaanbod en inhoud van het curriculum. 
Er was immers nog geen volledig ontwikkelde 
beroepsvereniging die het voortouw nam in 
de ontwikkeling van het vakgebied en die kon 
daar toen ook nog niet een leidende positie in 
nemen. Dus voor de groei van het vakgebied 
is het goed geweest dat de opleidingen zo 
aanhoudend door zijn gegaan. 

Het uitblijven van de bekostiging door de 
GGZ, dat als het ware als een doorlopende 
rode draad door de hele ontwikkeling van het 
vakgebied heen loopt, heeft de opleidingen 
genoodzaakt om een breed palet aan uitstro-
omrichtingen aan te bieden die ook goed zijn 
voor de samenleving en waarmee afgestu-
deerden de arbeidsmarkt op kunnen. Maar die 
niet per se de kern van het beroep zijn zoals 
wij die nu voor ogen hebben.” 

Waar staat het vakgebied nu? Wat zie je als 
de kern van het beroep?
“Dat gaan we de komende twee jaar uitzoe-
ken. En dat zal ik nader toelichten. Tijdens de 

snelle groei van de opleidingen Toegepaste 
Psychologie was er nog geen gedegen uitge-
werkt beroepsprofiel van de NBTP. In 2013 is 
er een eerste profiel opgesteld dat nu nodig 
geactualiseerd moet worden. Destijds was er 
nog weinig informatie beschikbaar over hoe 
het beroep van TP er in de praktijk uit zou 
zien. Met de groei van het aantal studenten 
en afgestudeerden, hebben de TP’ers de 
afgelopen 10 jaar de arbeidsmarkt betreden 
en is het beeld verder ingevuld. We kunnen 
echter nog niet spreken van een concreet en 
uitgekristalliseerd profiel, dat representeert en 
ook richting geeft. Door de grote hoeveelheid 
uitstroomprofielen en daarmee de uitwaai-
ering is ons vakgebied niet echt afgebakend 
en is de kern van ons vakgebied niet goed 
duidelijk. Dit is overigens geen verwijt naar de 
opleidingen, integendeel. Ik heb begrip voor 
het uitwaaieren. Sterker nog, het was noodza-
kelijk om daarmee het bestaansrecht van Toe-
gepaste Psychologie in het hoger onderwijs te 
borgen. Nu is het tijd voor een volgende stap 
in de ontwikkeling van het vakgebied en de 
beroepsvereniging en dus om een traject in te 
gaan waarin met allerlei relevante stakehol-
ders gesproken gaat worden.

De afgelopen jaren hebben we in de praktijk 
veelal gewerkt met het landelijk Opleidings-
profiel Toegepaste Psychologie dat in 2018 is 
opgesteld door de in het landelijk opleidings-
overleg Toegepaste Psychologie samenwer-
kende bekostigde opleidingen. Over 1,5 jaar 
gaan de hogescholen het opleidingsprofiel 
weer vernieuwen. En dat ritme pakken wij nu 
ook op.
Het is de taak van de NBTP om ons Beroeps-
profiel goed neer te gaan zetten. Hierin staan 
vooral de missie en positionering, de morele 
en ethische uitgangspunten en grenzen van 
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Het wordt een open 
zoektocht, project- en 
procesmatig ingericht 

het beroep centraal. In het beroepsprofiel 
wordt dus de essentie van het beroep vastge-
legd. Het geeft een beeld van de inhoud van 
het beroep; kerntaken worden beschreven 
evenals het werkgebied en de ontwikkelin-
gen in het vakgebied. De kerntaken worden 
aangevuld met een beschrijving van de unieke 
expertise van de beroepsgroep. Zo wordt aan-
gegeven waarin dit beroep zich onderscheidt 
binnen de beroepenstructuur. Een onderdeel 
van het beroepsprofiel is het competentie-
profiel. Ons vakgebied vraagt om deskundige 
professionals die midden in de samenleving 
staan. Met het actualiseren van het beroeps-
profiel werken we aan het vergroten van de 
herkenbaarheid, aan de versteviging van de 
positionering van onze beroepsgroep en aan 
het stimuleren van onze beroepsontwikkeling.   

betaalbaar houden. Vanuit de visie dat ge-
zondheid vooral door je leefomgeving en je 
sociaaleconomische status wordt bepaald en 
slechts in beperkte mate door de zorg. Ge-
zondheid zit in de leefomgeving, het draait om 
preventie. Als je vanuit de zorg in preventie 
wilt investeren doe het dan dicht bij de men-
sen, in hun dagelijks leven.”

Hoe gaat de samenleving er uit zien? Hoe 
willen we dan dat onze professionals toege-
rust worden? Welke competenties zijn nodig 
over 5 jaar? Het wordt een open zoektocht, 
project- en procesmatig ingericht. Als voor-
zitter neemt Mieke deel aan allerlei landelijke 
overleggen van waaruit ze input krijgt alsook 
vanuit P3NL (de belangenorganisatie voor 
drie beroepsgroepen in de ggz: psychologen, 
psychotherapeuten en pedagogen). Die neemt 
zij mee naar het bestuur om vanuit dit meta 
niveau te gaan werken aan dat traject, naar 
die stip op de horizon. 

“Waar we precies op gaan uitkomen ligt nu 
natuurlijk nog niet vast. Maar waar ik wel voor 
sta is: duidelijke keuzes maken. We gaan denk 
ik wel richting een beperkter aantal maar wel 
duidelijker uitstroom profielen. Het beroep 
is momenteel nog niet duidelijk en herken-
baar genoeg. We willen werken aan wat in 
de toekomst het beste is voor het beroep. 
Hogescholen worden daar natuurlijk ook 
bij betrokken. Het gaat om actualiseren en 
toekomstbestendig maken. Cruciaal punt in 
de ontwikkeling is de bekostiging door de ggz. 
Wat ons betreft is het er tijd voor.”

Wat houdt groei in op het gebied van bijvoor-
beeld profileren en professionaliseren?
“Op het gebied van profileren is er de af-
gelopen tijd best veel tot stand gekomen. 

Dat wordt een groot, maar wel heel nodig, 
traject. Voor de groei van ons vakgebied is het 
vernieuwen van het Beroepsprofiel nu urgent. 
We starten met de vraag “Wat zijn de trends 
over 5 tot 10 jaar, in de maatschappij en in 
ons vakgebied?”. In dat kader heb ik onlangs 
een bijeenkomst bijgewoond van Health 
Holland met professor Nico van Meeteren. 
Health Holland is een denktank van burgers, 
overheid, onderzoekers en ondernemers. Het 
stimuleert kennis en innovatie met als missie: 
het verbeteren van de kwaliteit van leven 
(vitaliteit) en tegelijkertijd het zorgsysteem 
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Bijvoorbeeld de aansluiting bij P3NL. Hiermee 
oefenen we invloed uit op de Veldnorm 2023. 
Daarnaast werken we aan de gezamenlijke 
invulling van de hbo-beroepenstructuur en 
schetsen we scenario’s voor de toekomst 
van psychologische hulpverlening. Verder is 
natuurlijk het vakblad Toegepaste Psychologie 
verschenen en hebben we nu bijna landelij-
ke dekking van de Regiogroepen, die onder 
andere intervisie doen. Afgelopen zomer is 
het vernieuwde Kwaliteitsregister ingevoerd. 
Het doel van het Kwaliteitsregister NBTP is 
het vastleggen van vakbekwaamheid op het 
terrein van de toegepaste psychologie. Na 
registratie ontvang je de beschermde titel 
Register Toegepast Psycholoog NBTP. Cliënt, 
werk- of opdrachtgever mag hiermee ver-
wachten dat je dienstverlening van goede 
kwaliteit is, dat je aan deskundigheidsbevor-
dering doet en dat je de beroepscode voor 
toegepast psychologen onderschrijft. Het 
register stimuleert zodoende de professionele 
ontwikkeling van de deelnemers en biedt een 
vorm van kwaliteitsgarantie aan de klant. Zo 
gaat profilering dus ook vaak via professiona-
lisering. Tot slot heeft de NBTP sinds kort een 
commissie Externe Contacten, die contacten 
onderhoudt met onder andere de hogescho-
len inzake stagemarkten, diploma-uitreikingen 
enzovoorts en met studieverenigingen en 
alumniverenigingen. Daarmee krijgen we ook 
een steeds groter bereik.” 

Waar meet je groei aan af?
“Groei zit niet alleen maar in de cijfers. De 
afgelopen twee jaar zijn we qua ledenaantal 
onafgebroken gegroeid. En er is veel adminis-
tratieve vervuiling opgeschoond. Dat zijn de 
cijfers, kwantitatieve groei. Maar we zien ook 
kwalitatieve groei, de actieve betrokkenheid 
van de leden in allerlei activiteiten en werk-

zaamheden. Naast het werven van student-le-
den hebben we meer aandacht gericht op het 
werven van afgestudeerden/beroepsbeoe-
fenaars. Dat is een ander soort leden en dat 
brengt ook een interessant ander perspectief 
mee in de vereniging.”

Waar zit de groeipijn en wat is daarvoor de 
remedie? 
“Het blijft soms schipperen tussen wensen 
en haalbaarheid. Om stappen te maken heb 
je mensen nodig. Daarbij speelt altijd de af-
weging van inzet van middelen en het maken 
van slimme keuzes. Dat wat we als vrijwil-
ligers kunnen doen, doen we zelf. Maar we 
moeten ook niet bang zijn om professionals 
in te zetten als die grotere slagen kunnen 
maken. Dat kan in de praktijk wel eens een 
spanningsveld opleveren. Soms gaat de 
investering voor de baat uit. De lobby voor 
professionele erkenning is wel echt een seri-
euze investering, waarvan we hopen dat die 
ons ook iets essentieels gaat opleveren. Maar 
we moeten er hard aan blijven trekken. Zo’n 
80% van de studenten begint aan de oplei-
ding met de wens om in de ggz aan de slag 
te gaan. En in de ggz ligt er ook enorm veel 
werk: TP’ers zouden van grote toegevoegde 
waarde kunnen zijn in een eigen functie bin-
nen de ggz. Daar is ruimte voor en die zijn we 
aan het vormgeven.

Daarmee behartigen we ook de belangen van 
de studenten/professionals. En dat straalt 
trouwens ook af op de professionele erken-
ning van bijvoorbeeld A&O-ers. Veel (nieu-
we) leden komen vaak uit frustratie door 
gebrek aan erkenning en de wil om daar wat 
in te veranderen. Daarom ben ik zo actief 
in het strijden voor de bekostiging door de 
ggz. Zorgverzekeraars vergoeden die kosten 
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(nog) niet. Ook dit jaar zullen we gesprekken 
voeren over de Veldnorm. Waarbij wij weer 
pleiten voor het grootschaliger inzetten van 
(de praktijkervaring van) de hbo toegepast 
psycholoog binnen de ggz.  

Een andere groeipijn betreft het soms door 
ons als NBTP ervaren gemis van structurele 
en systematische inzet van ondersteuning 
vanuit de hogescholen. Ik vind het best 
jammer dat er betrekkelijk weinig kennis en 
kunde beschikbaar wordt gesteld. Dat was 
tot voor kort beter geregeld, maar is nu nog 
verder teruggebracht. Ook het lidmaat-
schapsaanbod voor afgestudeerden kan 
nog veel beter benut worden. Ik vind het zo 
jammer dat er TP’ers zijn die na al die jaren 
studeren vanuit de opleiding nog nooit van 
de NBTP gehoord hebben. We zouden struc-
tureel veel intensiever moeten samenwerken, 
niet alleen op persoonlijke contacten. Ook 
zonder structurele ondersteuning van de 
hogescholen groeien we door, maar geza-
menlijk zouden we veel sneller en succesvol-
ler kunnen zijn in het maken van groeislagen 
en verkrijgen van professionele erkenning 
als beroepsgroep. En daar zouden ook de 
TP-opleidingen (en dus ook de studenten) 
baat bij kunnen hebben. Ik verwacht echter 
zeker dat de hogescholen kennis en kunde 
beschikbaar gaan stellen bij het uitwerken 
van het nieuwe beroepsprofiel.”

Heeft de NBTP een groeiplan? Welke anker-
punten, mijlpalen en acties horen daarbij?
“Alles binnen de NBTP is uiteindelijk gericht 
op groei. Daarbij is onze grondhouding dat we 
altijd kijken naar “Hoe wel?”. Dus niet focussen 
op wat (nu nog) niet kan en daarin blijven han-
gen en zo de groei laten stagneren. We hoeven 
niet altijd een intercity te zijn, soms is het een 
boemeltreintje maar we gaan niet stilstaan, we 
gaan door! Door mijn werk als empowerment 
coach weet ik als geen ander dat het belang-
rijk is dat de zaak in beweging blijft. Zo blijven 
mensen er ook in geloven. Blijven kijken naar 
wat er wel loopt, doorgaat, opgepakt wordt 
en ga zo maar door. Binnen de NBTP maken 
we een plan om er eventueel vanaf te kunnen 

Er zijn TP’ers die nog 
nooit van de NBTP hebben 
gehoord 

Fenneke Woertman is als counsellor 
opgeleid aan de Universiteit Utrecht. 
Zij heeft zich ontwikkeld als innovatieve 
ondernemer op het gebied van toegepaste 
psychologie en sociaalmaatschappelijke 
dienstverlening. Ze is werkzaam als advi-
seur, opleider, supervisor en ze publiceert 
regelmatig.
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wijken op basis van agile werken. We werken 
met een actielijst, besluitenlijst en wensenlijst, 
om goede ideeën niet verloren te laten gaan. 
Nieuwe (bestuurs- en commissie) leden krijgen 
de vragen “Wat wil je doen? Waar ben je goed 
in, wat wil je leren of waar krijg je energie van?”. 
Vanuit bevlogenheid en gezien en gewaar-
deerd worden, presteren mensen zo veel meer. 
Durven dromen. Doen wat we willen bereiken. 
Kansen benutten als ze voorbijkomen. Kunnen 
schakelen. Kwaliteit leveren en ons netwerk 
goed op orde houden.

De kwaliteit kan ook geborgd worden door de 
nieuwe tijd en het nieuwe werken en leren. 
Blended learning biedt veel kansen. Zo heeft 
de NBTP het Landelijk Opleidingen Over-
leg-TP al in 2019 gewezen op het belang van 
specialiseren binnen dat opleidingen zodat 
afgestudeerden met een registratie het veld in 
kunnen. De ene opleiding biedt specialisatie/
registratie A en de andere B. Via blendend 
onderwijs kan een student dan ook buiten 
zijn/haar hogeschool of regio de betreffende 
specialisatie volgen.

Ook intervisie is een goed onderdeel van het 
groeiplan. Intervisie op methode of op vak-
specialisatie kan landelijk gaan via het NBTP 
platform dat we aan het ontwikkelen zijn. 
Dat kan regio-overstijgend plaatsvinden. En 
daarnaast blijft het  live bij elkaar komen in de 
Regiogroep ook bestaan.” 

Welke groei verwacht je de komende vijf jaar, 
waar staat TP bij het derde NBTP-lustrum?
“Stippen op de horizon voor ons zijn:
• De bekostiging van de ggz-functie is gere-

geld;

• Er is een duidelijk A&O uitstroomprofiel 
op de hogescholen;

• We hebben een verdubbeling van leden;
• Ons register is gevuld en bekend en wordt 

gesteld als voorwaarde voor kwaliteit van 
de TP’er, hogescholen hebben hun (post-
HBO)cursussen laten accrediteren;

• Het vakblad komt 4 x per jaar op papier 
uit;

• We hebben landelijke dekking met de re-
gio’s waarbij mensen elkaar live en online 
kunnen ontmoeten;

• Het Platform draait en is gevuld. Ook daar 
kun je digitaal van alles kwijt en ophalen;

• We hebben elk jaar enkele afstudeerop-
drachten klaarliggen;

• We hebben met alle hogescholen deals 
over lidmaatschap en gastlessen, zodat 
het voor startende professionals duidelijk 
is dat een lidmaatschap vanzelfsprekend is 
als je gaat werken;

• We staan op alle stagemarkten voor voor-
lichting;

• Hogescholen vinden het vanzelfsprekend 
om in klankbordgroepen te zitten van de 
NBTP en over en weer kijken we waar we 
elkaar kunnen betrekken;

• We hebben andere inkomstenbronnen 
zoals advertenties (van hogescholen en 
opleiders), vacatures van werkgevers, 
kortingsacties voor leden inzake verzeke-
ringen en ga zo maar door;

• We hebben een goed gevulde adviesraad.” 

En met deze ambitieuze en inspirerende wen-
senlijst voor de groei van ons vakgebied de 
komende jaren, sluiten we dit gesprek af. Op 
naar de toekomst! █
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TP’er in beeld

Stefanie Coors

 
Ik ben in 2016 begonnen met de deeltijdopleiding HBO 

Toegepaste Psychologie, bij Fontys in Tilburg. Aan het 
eind van de opleiding wilde ik qua werk graag een switch 

maken, zodat ik het geleerde in de praktijk kon brengen. Ik 
ben toen aangenomen bij IBN en daar werk ik nu al 1,5 jaar als 

consulent detacheringen. Bij IBN begeleiden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Ik ben tegelijk coach, begeleider, leidinggevende, werkgever, en voer HR-taken uit.  Mijn werk 
heeft voor mij een goede balans tussen aan de ene kant een sociaal maatschappelijke bijdrage 
leveren en aan de andere kant toch commercieel bezig kunnen zijn. Het is dankbaar en zinvol 
werk. Je hebt veel contact en je ziet letterlijk in de praktijk wat het doet.

Hoe ziet jouw dag / werk er uit?
Ik ben leidinggevende van een caseload. Daarin zitten 80 medewerkers en die zijn in dienst 
van IBN. Mensen met een indicatie worden door de gemeente aangemeld, die komen dan bij 
mij terecht. Deze mensen werken bij onze klanten en die begeleid ik op alle facetten. Mijn dag 
bestaat voornamelijk uit het bezoeken van de werkplekken, om te kijken naar mogelijkheden 
voor onze medewerkers, om in gesprek te gaan met klanten en  om te kijken of er aanpassingen 
nodig zijn voor medewerkers die daar werken. Ik denk toch wel dat ik 60% van de tijd in contact 
ben met mensen en de rest is dan toch wel administratie. 

Op welke manier pas je psychologie toe?
Toch wel in de gesprekstechnieken. Dit helpt me ook zeker in de praktijk, om gesprekken te 
sturen bijvoorbeeld. In de rol van coach, maar ook als trainer. Ik geef nu ook workshops bij klan-
ten over hoe je bijvoorbeeld omgaat met bepaalde gedragsstoornissen en psychische stoornis-
sen en wat kan je wel en niet verwachten. Ik heb ook wel goed leren luisteren en meebewegen 
met mensen.

Wat vind je het leukste onderdeel van je werk?
Absoluut het mensen gelukkig maken met werk. Door goed luisteren en analyseren mensen die 
een extra duwtje nodig hebben toch met een glimlach op het werk te zien staan. Daar doe je 
het uiteindelijk voor. Doordat de werknemers aan IBN gekoppeld zijn, zorgt dat voor een extra 
vangnet. Dit is voor beide partijen toch een zekerheid om aan de slag te gaan. Dat vind ik het 
mooiste; er zijn zo veel mensen die zo veel meer zouden kunnen als ze maar een beetje meer 
aandacht zouden krijgen. Het grote verschil met een uitzendbureau is dan werknemers bij IBN 
gewoon in vaste dienst komen. Ik had laatst iemand die zijn 40e jubileum vierde. Zulke dingen 
maken het werk de moeite waard. 
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“Mijn missie: 
dat mensen zich niet meer 
alleen voelen”

Interview met woordkunstenaar Luuk Harmsen 

“Ik zag laatst nog een filmpje van mezelf, dat ik voor gesprekvoering 
opgenomen had. Ik zag mezelf daar zitten als 17-jarige en ik had totaal 
geen idee waar ik mee bezig was.”
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Hoe ben je erbij gekomen om TP te gaan 
studeren?
“Ik was destijds erg slecht in keuzes maken 
en schoof het altijd voor me uit. Ik was al-
tijd de laatste. Door omstandigheden heb ik 
als kind al best veel meegemaakt en ben ik, 
vooral emotioneel, aandacht tekort gekomen: 
mijn vader is overleden, mijn moeder stond 
er alleen voor, mijn zus heeft een beperking. 
Ik moest er al vroeg over nadenken hoe het 
leven werkt. Toen ik moest kiezen was het 
Hogere Hotelschool, Commerciële Economie 
of Toegepaste Psychologie. Een van de motie-
ven voor TP was misschien wel dat ik het ge-
zin waarin ik ben opgegroeid wilde begrijpen 
en beter wilde helpen. En eigenlijk was het op 
basis van de voorlichting, van de energie die 
daarin zat, iets wat daarin zat heeft me het 
zetje gegeven. En mijn beste kameraad, Len-
nard, die ging het ook doen. Met hem had ik 
het er ook wel eens over gehad. Dat was niet 
doorslaggevend, maar het hielp wel. 

Ik ben altijd al anders geweest, dat was er al 
op de basisschool en op de middelbare school. 
Altijd met andere dingen bezig dan gebruike-
lijk. Ik hield van John Lennon, ik las boeken bij 
de vleet. En nu kan ik daar eindelijk een beetje 
fijn op terugkijken omdat ik wat ouder wordt 
en mezelf wat meer aan het ontdekken ben.”

Hoe kijk je terug op je opleiding TP?
“Ik begon heel erg perfectionistisch, was heel 
erg streng voor mezelf. Dat was geen chille 
tijd. Ik durfde bijvoorbeeld niet te oefenen 
voor gesprekvoering. Het belemmerde me 
echt tijdens de eerste helft van de opleiding. 
Totdat een boek, een training en mijn neef mij 
in een existentiële crisis brachten. Ik las een 

boek van Carol Dweck, over mindset (fixed 
mindset en growth mindset) en dat heeft 
mij geïnspireerd om echt kritisch naar mezelf 
te kijken. Ik kwam in aanraking met Tijmen 
Sissing, die zijn afstudeeronderzoek deed 
over de training ‘wakker je eigen vlam aan’. 
Die training heeft ervoor gezorgd dat ik van 
mijn extrinsieke naar mijn intrinsieke motiva-
tie gegaan ben. Ik heb oefeningen gedaan die 
mijn perspectief op mijn keuzes veranderd 
hebben, dingen als ‘hoe wil je later herinnerd 
worden?’, ‘wie komen er op je uitvaart spre-
ken en wat gaan ze over je zeggen?’, ‘wie is 
jouw grootste inspiratie, jouw ‘vadsige valk’ 
(je goed doorvoede voorbeeld)?’. Dat waren 
Tony Robbins en een neef van mij. Toen ben 
ik mijn neef gaan opzoeken en die heeft mij 
heel erg geholpen in het proces van persoon-
lijke ontwikkeling. Ik stond op het punt om 
te stoppen hoewel ik wel allemaal zevens en 
achten op mijn lijst had, omdat ik het niet 

█  Auteur: Johan van der Burgh
Dit is Luuk:
Als TP’er heb ik me gespecialiseerd 
in coaching, communicatie, training, 
arbeidspsychologie en klinische 
psychologie. Mijn grootste passie zit 
hem in gedragsverandering, mindset en 
lifestyle.

Als spreker sta ik regelmatig op het 
podium van Eigenzinnig en Tapschrift. 
Mooie mijlpalen zijn optreden 
namens Mensen Zeggen Dingen, Het 
Internationale Vrouwenfestival, Met 
Andere Woorden en het 9-tot-5-
mentaliteit-festival
www.luuksedingen.com
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voor mezelf deed. En toen dacht ik ‘ik kan het 
ook gewoon proberen, maar dan ga ik het wel 
anders doen, op mijn manier’. In plaats van 
strijden voor die acht of negen, in plaats van 
altijd maar aanwezig zijn bij dat hoorcollege, 
iedereen maar meetrekken, in plaats van hele 
strenge discipline gaf mijn neef mij het expe-
riment mee ‘doe maar eens niets en kijk wat 
er gebeurt’. Dat is natuurlijk ontzettend eng, 
maar het leerde mij wel dat ik niet altijd heel 
hard hoef te werken om toch goede cijfers 
te halen en om heel veel plezier te hebben. 
Sindsdien ben ik er verslaafd aan geraakt om 
uit mijn comfort zone te gaan, om constant in 
die groei mindset te zitten. Hij is er nog wel, 
die strenge en kritische Luuk, maar wel met 
een hele andere motivatie.
Ik maakte na deze ervaringen de keuze dat ik 
ook trainingen wilde geven zoals Tijmen, zoals 
mijn drama docent, zoals andere inspirerende 
docenten, en dan op mijn eigen manier. Dus 
toen ben ik saaie hoorcolleges gaan skippen 
en ben ik naast de opleiding trainingen gaan 
geven op mbo-scholen. Toen kwam er een 
visie en een drive. In plaats van ‘doen zoals 

het hoort’ kwam ‘ik mag het ook op mijn eigen 
manier doen’ en dan alsnog een negen halen.”

Wat heb je meegenomen uit de opleiding?
“Het is best lastig wat ik specifiek heb meege-
nomen. Ik ben echt heel breed opgeleid. Nu 
met mijn eigen onderneming kom ik erachter 
dat heel veel psychologische theorieën die ik 
geleerd heb gewoon echt werken. Maar ik pas 
niet meer de theorie vanuit mijn hoofd toe, 
maar meer vanuit mijn systeem, vanuit mijn 
hart. Theorieën en technieken zijn geïntegreerd 
in mijn systeem. Bij een opdrachtgever heb 
ik een jongen gecoacht, en daar heb ik al die 
dingen die ik heb geleerd toegepast, van een 
schaalvraag tot het g-schema. Ik zag het mezelf 
doen, eigenlijk tot mijn eigen verbazing. Ik 
dacht dat ik die modellen en theorieën wat aan 
de kant wilde schuiven omdat ik het niet zo-
veel vond, maar door het op mijn eigen manier 
te durven doen merkte ik dat ik die technieken 
prima kon gebruiken. 
Voor iedereen is TP een basis. Niet iedereen 
waagt de sprong. Ik heb er veel profijt van ge-
had dat ik die stap wel genomen heb. Ik vond 
trainingen geven altijd erg tof en heb er veel 
van geleerd.”

En hoe is het na je opleiding verder gegaan?
`Het afstuderen was best wel intens dus ik 
ben daarna even heel wat anders gaan doen. 
Ik ben in een café gaan werken. Ik dacht eerst 
voor drie maanden, maar het is uiteindelijk 
een jaar geworden. Daar leerde ik mens zijn op 
de werkvloer. Daarna heb ik, ook in de horeca, 
twee jaar gewerkt als zorgbegeleider/zorgco-
ordinator voor mensen met een beperking. 
Ik werkte daar een half jaar en toen kwam 
de lockdown. Toen kwam ik helemaal in mijn 
element, toen ging het horeca-deel eraf, dat 
interesseerde mij toch wat minder. Je moet 
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Ik ben geen 
zolderkamerdichter

je voorstellen, het zijn mensen van een jaar 
of 40 met een mentale leeftijd van 5. Ik was 
hun coach, dat was zo leuk. En ook trainingen 
geven, heel simpel, bijvoorbeeld Engels leren 
ofzo. Daar heb ik geleerd om commitment te 
hebben voor de opdracht die je aanpakt. Ge-
committeerd zijn aan wat je doet, ook al vind 
je het niet leuk.”

wildvreemden. In al mijn vrije tijd heb ik veel 
tijd besteed aan poëzie, aan dichten en voor-
dragen. Ik ben geen zolderkamerdichter, die 
altijd op zijn eigen kamertje zit en uiteindelijk 
een paar dichtbundels verkoopt. Ik heb op dat 
podium zoveel angsten doorstaan dat ik er nu 
aan gewend ben. Er zat zo’n kracht om dat te 
willen dat ik het gewoon ben gaan doen. Nu, 
na vier, vijf jaar ontwikkelen kan ik het profes-
sioneel doen. Ik zet het in voor bedrijven, voor 
organisaties. 
De vragen die ik aan mezelf stel, stel ik aan 
hen. Ik heb goed leren luisteren, door empa-
thisch te zijn, dingen aan te voelen en door 
goede vragen te stellen. Ik krijg dan materiaal 
voor wat ik wil schrijven en zij krijgen een 
inspiratie-sessie. Of het nou met vrijwilligers 
of met bedrijven is, het werkt op dezelfde 
manier. Ik kan mensen ‘zien’, intuïtief, maar 
ook, vanuit mijn kennis, begrijpen. Echt zien 
wie iemand is, wat er speelt, en dat vertalen in 
woorden. Maar soms is dat niet nodig.
Eén van de mooiste momenten was met de 
vrijwilligerscentrale Deventer. Zij vroegen mij 
om iets te schrijven voor vrijwilligers en samen 

Wat ben je verder gaan doen in het leven?
“Wat mijn leven het mooi maakt is het trai-
nerschap. Ik werk nu zo ontzettend veel. Ik 
ben een half jaar geleden begonnen als ZZP’er, 
met trainingen geven. Ik heb een aantal 
opdrachtgevers en geef ongeveer vier dagen 
in de week trainingen op middelbare scholen, 
mbo en hbo, over persoonlijke ontwikkeling. 
Dat is mijn core business, daar verdien ik mijn 
geld mee. Maar wat het aller-allermooiste is 
en echt van mij is dat is het schrijven. Dat is 
begonnen bij mijn persoonlijke ontwikkeling, 
dingen voor mezelf opschrijven, dingen voor 
de familie, kleine, grappige gedichtjes tot 
serieuzer tot hele odes, tot muziek erbij. En ze 
zeiden op een gegeven moment “Luuk, daar 
moet je wat mee gaan doen”. Op een gegeven 
moment ben ik ook daarmee uit mijn comfort 
zone gegaan, een open podium op, voor po-
ezie voor jongeren, en ik heb overal wel mijn 
kansen gegrepen om voor te dragen. Ik ben 
gewoon de straat op gegaan en heb mensen 
gevraagd ‘willen jullie wat horen’. Ja, dat heb ik 
gewoon gedaan, ik heb feedback gevraagd aan 
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op pad te gaan met een wethouder om dit aan 
vrijwilligers voor te gaan dragen. Ik heb, echt 
met dank aan de gesprekstechnieken die ik bij 
TP geleerd heb, interviews gehouden en heb 
geleerd hele goede, to-the-point vragen te 
stellen om tot de kern te komen. Ik heb een 
ode aan de vrijwilliger geschreven. En toen 
bleek dat ik met de burgemeester van Deven-
ter op pad mocht, met media erbij en alles. 
Het leverde ontroerende reacties op.”

heel hard mijn best om alles zo perfect te doen 
dat ik wel gezien werd. Ging bijvoorbeeld met 
elke gemaakte tekening naar mijn moeder, 
om maar aandacht te krijgen. Ik ben heel hard 
geweest. En het mooie aan de laatste tijd is dat 
ik ontdek dat ik ook heel zacht kan zijn, zacht 
van binnen. Door dat zachter worden heb ik 
het steeds minder nodig om gezien te worden. 
Eerder ging ik bij wijze van spreken met elk be-
richtje naar huis, zo van “mam, kijk eens, ik sta 
weer in de krant”. Maar ik zie steeds meer dat 
ik ook mooi ben zonder die tekening, ik vind 
mezelf steeds leuker. Ik kan mezelf steeds beter 
en completer zien, en dat maakt dat ik open 
en onbevangen de wereld in kan gaan. Dat is 
de uitdaging voor ieder mens; al die laagjes eraf 
halen (ervaringen, trauma’s), en terugkomen 
tot de kern van wie je bent. Ik denk dat de 
wereld het heel mooi vindt als je jezelf bent. 
Dan maakt het niet uit wat je doet of waar je 
bent. Ik wil me verder ontwikkelen als mens en 
quality time doorbrengen met mijn familie, mijn 
vriendin, mijn vrienden. Kunnen genieten.
En qua werk wil ik graag vaker meerdaagse 
trainingen gaan geven, om een (ontwikkel)
proces door te maken met mensen, een band 
op te bouwen en mensen echte persoonlijke 
doorbraken kunnen laten doormaken. En mijn 
ultieme droom is een theater vullen met een 
dagprogramma (of een meerdaags programma) 
rondom persoonlijke ontwikkeling, waarbij ik 
een training geef aan een groot publiek met 
veel positieve psychologie, ademwerk en ook 
een stuk theater. Die creatieve kant moet er 
ook echt in zitten. Een complete ervaring ge-
ven aan mensen.
Sinds ik de keuze heb gemaakt om echt voor 
mijn passie te gaan, om voor mezelf te be-
ginnen en meer te gaan doen van wat ik echt 
wil gaat het steeds beter met me. Sindsdien 
is mijn inkomen vervijfvoudigd, heb ik een 

Ik denk dat de wereld 
het heel mooi vindt als 
je jezelf bent

En hoe nu verder?
“Ik kom steeds dichter bij wie ik ben, ik kan 
mezelf steeds beter zien. Dat gevoel ‘niet 
gezien te worden’ is het grootste thema 
geweest in mijn leven, de rode draad. Ik deed 
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vriendin, er is overvloed, een achtbaan. Als het 
nu ophoud ben ik volstrekt tevreden, ik heb er 
alles uitgehaald. Je moet niet in de toekomst 
blijven staren, het moet echt in het hier en nu 
gebeuren. Het geldt ook voor veel mensen in 
de corona-tijd, de muren komen op je af. De 
vraag is “wil ik de rest van mijn leven doen wat 
ik nu doe?”, en wat houdt je dan tegen om nu 
te gaan doen wat je echt wilt doen? Begin nu 
met hoe je herinnerd wilt worden, elke dag. Ik 
wil een steentje bijdragen door er eentje van 
mijn eigen muur te halen. Je hoeft niks, je bent 
al af, en mocht je dat nog niet zo zien dan heb 
je nog wat werk te doen. Het is geen ‘als…, 
dan…’, het is nu!”

Filmpjes
• https://www.youtube.com/watch?v=114_

puH7ktU&t=49s&ab_channel=Stichtin-
gArtsenCovidCollectief 

• https://www.youtube.com/watch?v=EY-
qXV5D16VQ&t=26s&ab_channel=Jebent-
nietalleen 

• https://www.youtube.com/watch?v=9exx-
tYLYW5s&ab_channel=LuukHarmsen 

• https://www.youtube.com/watch?v=SY-
KoKdW2tck&ab_channel=LuukHarmsen █

Johan van der Burgh, opgeleid als 
klinisch psycholoog maar al meer dan 
20 jaar werkzaam in de arbeids- en 
organisatiepsychologie. Inmiddels geef 
ik mijn ervaring ook door in de rol van 
docent toegepaste psychologie bij Saxion 
Hogeschool. Mijn drive is om cliënten en 
studenten een stapje verder te helpen in 
hun (zelf)kennis en mate van impact in 
hun eigen leven en dat van anderen. Ik 
ben graag buiten en voel me thuis in het 
prachtige Twente.
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