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U bent vandaag bij de oratie van de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking:
Psychopathologie en behandeling en de leerstoel Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Twee afzonderlijke leerstoelen op het eerste oog. Echter, bij een nadere analyse zijn
het twee leerstoelen die beide gericht zijn op het optimaliseren van kwaliteit van zorg,
kwaliteit van hulpverlening en dus kwaliteit van leven van tijdelijk of langdurig kwetsbare
medemensen, soms cliënten, en soms patiënten genoemd. De wijze waarop we als mens
naar andere mensen kijken bepaalt in belangrijke mate hoe we ons opstellen, of we ons
door hen laten raken, en wat onze beweegredenen zijn in de omgang. In de hulpverlening
is het niet anders; onze kijk op mensen met hulpvragen bepaalt in belangrijke mate de
manier waarop vorm wordt gegeven aan hulp en ondersteuning. Een opvatting over hulpverlening zonder dat er echt goed wordt gezien, zonder dat men zich echt wil laten raken
door de behoeften van zowel de cliënt als de hulpverlener, zal niet resulteren in beweging.
Ik hoop U met mijn betoog duidelijk te maken dat beweging een gevolg is van het geraakt
zijn door eerst en vooral in medemenselijke relatie met elkaar te staan als basis voor groei
en ontwikkeling, als basis voor het nieuwe en zo gewenste perspectief van de hulpvrager
en zijn hulpverlener. De kwaliteit van de hulpverlening aan kwetsbare medemensen meer
laten zijn dan de som der delen kan realiteit worden door op verschillende manieren verbinding te zoeken: de verbinding tussen hulpverleners, cliënten en cliëntsystemen, maar
ook de verbinding tussen praktijk, opleiden en onderzoek. Vanuit het perspectief van beide leerstoelen betekent dit het ontwikkelen en delen van kennis ten dienste van het zien,
het bewogen worden en in beweging komen van hulpverleners, opleiders en onderzoekers.
Ik wil u in mijn betoog vandaag meenemen in deze zienswijze.

Zien

Kwaliteit van zorg vindt in zijn meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle, goede relatie tussen de cliënt en de hulpverlener. Dit uitgangspunt wordt onderbouwd
door de resultaten van een onderzoek dat we onlangs uit hebben gevoerd bij mensen
met een licht verstandelijke beperking.1 Centraal stond de vraag aan de cliënt: Wat vind jij
belangrijk aan een hulpverlener? Mensen met een verstandelijke beperking benadrukken
het belang van interesse tonen, complimenten geven, grenzen accepteren, aandachtig
luisteren, de cliënt vertrouwen geven en de cliënt accepteren en respecteren. ‘Even bijkletsen’ om te weten wat er speelt in het leven van een cliënt laat volgens mensen met een
licht verstandelijke beperking zien dat een hulpverlener geïnteresseerd is. Maar interesse
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tonen is alleen van waarde als de hulpverlener tijd en ruimte vrijmaakt om aandachtig
naar een verhaal te luisteren. Mensen met een verstandelijke beperking geven in dit onderzoek aan dat acceptatie en respect zichtbaar wordt wanneer zij persoonlijk benaderd
worden; “niet zakelijk of vanuit een boekje”. Ze willen als mens gezien worden: “niet dat
verstandelijk gehandicapt gedoe. Ik ben mens”. Ook ouders van mensen met een ernstig
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen vinden het belangrijk dat de begeleider hun kind als mens ziet, “dat hij zich echt inleeft en dat hij mijn kind niet als een
object ziet, maar hem als mens beschouwt.” Ouders willen vooral sámen met begeleiders
de zorg voor hun kind vormgeven. Informatie-uitwisseling, betrokkenheid en oprechte
dialoog lijken hierin dé bouwstenen om optimale afstemming te realiseren.2 De ander als
mens zien, dat is wat ook hulpverleners zelf erg belangrijk vinden.3 Hulpverleners willen er
zijn voor een cliënt, hetgeen volgens henzelf inhoudt dat cliënten bij de hulpverlener terecht kunnen, dat de hulpverlener aandacht geeft en dat cliënten een onbevooroordeeld,
luisterend oor bij de hulpverlener vinden. De betrokkenheid van hulpverleners is groot
en men wil vaak iets voor anderen betekenen, mensen helpen of terzijde staan. Of zoals
een hulpverlener zegt: “Ik ben absoluut geen type dat de hele dag op kantoor gaat zitten.
Ik ben heel graag met mensen bezig, help mensen graag, maar voel me daar ook geen
Florence Nightingale in of zo. Dat is overdreven. Ik voel me wel heel verwant met mensen,
ik wil iets voor hen betekenen”.
Cliënten en hun hulpverleners willen dus met elkaar in medemenselijke relatie staan. Dit
zou goed moeten kunnen aansluiten bij het gegeven dat de laatste tien jaar de zorg meer
en meer is ingericht vanuit de maatschappelijke opvatting dat zorg en ondersteuning beter
moeten worden afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de cliënten. Geheel in lijn
met deze veranderingen in opvattingen over zorg(relaties) zien we dat cliënten met een
verstandelijke beperking ‘burger’ zijn gaan heten, die als gelijkwaardig worden gezien, die
het recht hebben om te kiezen en die gebruik moeten kunnen maken van gemeenschappelijke voorzieningen. 4 Het burgerschapsparadigma is leidend geworden in de huidige
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het proces van empowerment van
mensen met een beperking wordt als gevolg hiervan sterk gestimuleerd. Empowerment
heeft niet alleen betekenis voor cliënten, maar is tevens van directe invloed op de rolopvatting van de professional. Empowerment van cliënten betekent het ontwikkelen van
vaardigheden die leiden tot een toename van zelfbewustzijn en zelfbepaling bij cliënten
zelf. Uitgaan van dromen en wensen van cliënten, uitgaan van partnerschap en gelijkwaardigheid betekent echter ook een verandering in rolopvatting van hulpverleners en de
wijze waarop de relatie vorm krijgt (zie Figuur 1). Van Regenmortel definieert empowerment als een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen
greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving door het verwerven van controle,
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het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie. 5 Bij empowerende hulpverlening wordt de ‘menselijke maat’ ingebracht en wordt gestreefd naar volwaardig burgerschap voor iedereen. 6 Samenwerking en partnerschap tussen cliënten en
hulpverleners zijn sleutelwoorden in het empoweren van cliënten die tijdelijk of langdurig
afhankelijk zijn van hulpverleners. Meestal wordt een driedeling gemaakt in persoonlijke
of psychologische empowerment, sociale of organisatie empowerment en politieke of
structurele empowerment.7,8 Bij persoonlijke empowerment gaat het om het ontwikkelen
van vaardigheden die leiden tot een toename van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en zelfbepaling. De persoon dient zijn eigen kwaliteiten aan te spreken. Jacobs, Braakman en
Houweling spreken in dit verband van ‘power from within’ (kracht van binnenuit).9 Sociale
empowerment, ook wel het niveau van de organisatie genoemd, richt zich op het collectief.10 Het gaat om het aanwenden van krachtbronnen uit de eigen omgeving. Hierbij is te
denken aan sociale steun van familie, vrienden en buren, maar ook aan maatschappelijke
diensten als kerkelijke instanties. Jacobs e.a. spreken hier van ‘power with’.9 Samen met
anderen wordt naar bepaalde doelen gestreefd. Bij politieke of structurele empowerment
gaat het om het door willen voeren van veranderingen op gebieden die niet alleen over
het eigen leven gaan, maar veel breder zijn dan dat, zoals het willen veranderen van vooroordelen. Jacobs e.a. spreken hier van ‘power to’.9 Belangrijk is dat deze drie niveaus met
elkaar verbonden zijn, hetgeen de interactieve aard van empowerment laat zien; personen, netwerken en samenlevingen worden bekeken in hun context. Hierin is een parallel
te zien met de theoretische stroming van Positive Behavior Support (PBS), die in de uitwerking concreet aandacht heeft voor (a) wie het proces bewaakt, (b) wie aanwezig is bij
de planning, (c) de tijd die genomen wordt om te luisteren naar en bouwen aan prestaties,
sterke punten en visie, (d) het proces om te achterhalen wat belangrijk is voor de vorm en
uitkomsten van de ondersteuning, en (e) de ontwikkeling van een actieplan dat leidt tot
echte veranderingen in het leven van de persoon die de ondersteuning krijgt. Ook benadrukken de grondleggers van PBS het belang van samenwerking om wensen en dromen
van clienten te realiseren waarbij het natuurlijke netwerk van de cliënt (ouders, vrienden,
broers, zussen) als partner wordt gezien.11 De wensen en dromen van cliënten, naast het
principe van gelijkwaardigheid, zouden het uitgangspunt moeten zijn in de interactie tussen hulpverlener en cliënt. Is dat ook zo? Onderzoekers kunnen een bijdrage leveren aan
het beantwoorden van deze vraag door de kwaliteit en het verloop van interacties tussen
cliënten en hulpverleners te bestuderen. Promovenda Ellen Reuzel gaat bijvoorbeeld na in
welke mate cliënten en hulpverleners in een gesprek op elkaar afstemmen, zodat een zo
goed mogelijk beeld wordt verkregen van ondersteuningsvragen van cliënten. Zij maakt
onder andere gebruik van video-analyses. De resultaten van een eerste studie maken
duidelijk dat begeleiders over het algemeen dominanter zijn dan cliënten, maar dat dit verschil gering is. Wel blijken ze andere strategieen te hanteren om invloed te houden op het
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gesprek. Begeleiders stellen veel vragen en houden monologen. Het houden van monologen is tegelijkertijd ook een strategie van cliënten om invloed te houden op het gesprek,
evenals het negeren van hetgeen de begeleider heeft gezegd.12 Deze bevindingen zijn van
belang voor de ontwikkeling van trainingsprogramma’s om cliënten en hulpverleners op
meer adequate wijze met elkaar in verbinding te laten komen opdat ondersteuning daadwerkelijk afgestemd gaat worden op de wensen en mogelijkheden van cliënten.
We zien dat het burgerschapsparadigma niet alleen heeft geleid tot ingrijpende veranderingen in de organisatie van zorg (zo nemen ambulant wonen en begeleid wonen in de
wijk een hoge vlucht), maar dus ook tot veranderingen in de rolopvatting van hulpverleners.13 Een van de meer nadrukkelijke taken van een hulpverlener is het ondersteunen en
stimuleren van de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en het betrekken
van de sociale omgeving van de cliënt. De hulpverlener moet in staat zijn een sociaal
netwerk op te bouwen en er mee samen te werken, waardoor de cliënt minder afhankelijk
wordt van het professionele circuit,14 en ook op sociaal niveau empowerment plaatsvindt.
Ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die sinds 2007 van kracht is, zet
sterk in op informele zorg vanuit het sociale netwerk van de cliënt en vrijwilligerswerk;
pas als de eigen oplossingen ontoereikend zijn en het persoonlijke sociale netwerk onvoldoende ondersteuning kan bieden bij het zelf vorm en inhoud geven aan het bestaan,
kunnen mensen met een zorgvraag een beroep doen op hulpverleners.15,16 Dit vraagt van
hulpverleners dat zij, naast het luisteren naar de wens en vraag van cliënten ten aanzien
van het netwerk, ook signaleren wat de cliënt nodig heeft op dit gebied. Zeker wanneer er
sprake is van een meervoudige problematiek (licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen of psychopathologie) blijkt het in de praktijk complex om hier ook vorm aan
te geven. Promovenda Ida van Asselt-Goverts richt zich op dit onderwerp en is nagegaan
op welke manier professionals op dit moment de sociale netwerken van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in kaart brengen, betrekken, versterken en
uitbreiden. Uit haar eerste deelonderzoek blijkt dat licht verstandelijk beperkte cliënten
met gedragsproblemen of psychopathologie anders aankijken tegen het belang en de
mogelijkheden van hun netwerk.17 Dit levert soms een spanningsveld op tussen terughoudendheid en ingrijpen, maar wijst ons ook op het belang aan te sluiten bij een cliënt
en hem of haar vanuit partnerschap te motiveren voor dat wat nodig is voor zijn of haar
welzijn. 4 Ook blijkt uit de resultaten dat hulpmiddelen voor het in kaart brengen van sociale netwerken weliswaar bekend zijn, maar op meer systematische wijze in kaart kunnen
worden gebracht.
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Bewogen worden

Graag wil ik mijn beide leeropdrachten beschouwen in het
perspectief van het “in beweging komen”. Wat brengt mensen nu eigenlijk in beweging?
Behalve dat we zien dat de context van zorg- en hulpverlening is veranderd, is ook de rolopvatting en de opstelling van de hulpverlener veranderd. Een noodzakelijke beweging,
maar is het “een in beweging komen” doordat men “bewogen is geraakt”? Hoe verankeren
we bewogenheid in beweging? Daartoe wil ik de medemenselijke relatie als uitgangspunt
van zorg achtereenvolgens vanuit de zorgethiek, het onderzoek en het opleiden belichten
(zie figuur 1). De mogelijkheden om deze bevindingen uit te bouwen door kennis te ontwikkelen en te delen, worden nader toe gelicht onder het kopje In beweging komen.
Het “zien” van hulpvragers als burgers die recht hebben op volwaardig burgerschap en
de geconstateerde behoefte om vanuit een gelijkwaardige relatie zorg te bieden, heeft
er inderdaad toe geleid dat de taken en verantwoordelijkheden van (toekomstige) hulpverleners in beweging komen. De afgelopen jaren wordt expliciet de vraag gesteld welke
competenties nodig zijn om aan de veranderende hulpvraag van cliënten te beantwoorden.14,18,19,20 Tot nu toe wordt een antwoord op deze vraag vooral gegeven in de oprichting
van beroepsregisters met hoge eisen voor alle beroepsbeoefenaren, in het opstellen van
duidelijke richtlijnen en protocollen, maar ook in het formuleren van opleidings- en competentieprofielen. Deze profielen zijn sterk functioneel en kunnen worden omschreven in
werkopdrachten en taaklasten. Opleidingen hebben criteria geformuleerd in termen van
toetsbaar, meetbaar en objectief waarneembaar kerngedrag. De richtlijnen en procedures
dienen de professionalisering van interventies, maar hangen ook samen met het inperken
van aansprakelijkheid en willekeur en met de noodzaak om transparant te werken. 21
Binnen de zorgethiek zijn signalen zichtbaar om te komen tot een beweging, die de professionele zorgbeoefening juist niet wil baseren op zorgverrichtingen maar juist op zorgrelaties, vanuit het kader van menslievendheid.13,22,23,24 In de theorie van menslievende
zorg is het versterken van relationele banden constitutief voor goede zorg. Een menslievende houding wordt gekenmerkt door vakkundigheid, ingebed in medemenselijke betrokkenheid. Verrichtingen als diagnoses stellen en behandelen gebeurt in een ruimer
kader van de menselijke betrekking waarin de professional probeert iemand bij te staan.
Dit laatste gebeurt vanuit menslievendheid en aandachtige betrokkenheid: betrokkenheid
en bereidheid om kennis en kunde iedere dag opnieuw aan te wenden voor wie dan ook.23
Professionaliteit op basis van menslievendheid is zorgen voor de ander op basis van een
medemenselijke betrekking; het is praktisch inspelen op iemands afhankelijkheid. Vanuit de zorgethiek is de laatste jaren gewezen op de schijnbare autonomie van mensen
die afhankelijk zijn van zorg, maar als klant worden aangesproken. Het is de vraag of de
term zorg- of hulpvraag niet misleidend is: mensen met een zorg- of hulpvraag hebben
een zorgbehoefte, omdat ze afhankelijk zijn. Iemand die zorgafhankelijk is, is een kwetsZien, bewogen worden, in beweging komen 7

bare medemens en geen autonome klant. Professionals lijken te worden geïnstrueerd om
louter op hulpvragen te reageren. En precies daar zit m.i. een probleem, want alleen een
verbale, cognitief te beredeneren hulpvraag wordt vaak als geldig erkend. Maar vaak is
een ‘goed gesprek’ onvoldoende en dient het aflezen plaats te vinden in de relatie. Om
de zorgsituatie in alle helderheid te analyseren, is het tijd voor minder aandacht voor
beheersbaarheid en meer aandacht voor het hulpverleningsproces. We kunnen in deze
zorgsituatie onderscheid maken in: aandacht (om zorg te ‘zien’), verantwoordelijkheid
(om zich aangesproken te voelen en bewogen te worden), en competentie (om in beweging te kunnen komen). Aandacht voor de medemenselijke relatie binnen de hulpverlening kan door zorgethiek toe te passen. Dit betekent dat we patronen van betrokkenheid
onderzoeken, interacties onder de loep nemen, de betekenis van gevoelsmatige binding
meewegen en niet uitzonderlijke situaties aangrijpen voor nieuwe regelgeving of beleid.
Menslievende professionaliteit is gebouwd op het mededogen van een hulpverlener die
geraakt is en in beweging komt, en op de interesse en het plezier van mensen in mensen.25 Niet alleen de ander zien, maar dus ook geraakt en bewogen worden. Die innerlijke
motivatie en gedrevenheid van hulpverleners, ingegeven door het verbindende karakter
van de zorgrelatie, komt ten gevolge van de verzakelijking in de zorg en de individualisering in onze cultuur steeds verder onder druk te staan.22,23,26 Ook bestaat het risico dat
er voor de morele en existentiële kenmerken van de hulpverlener zélf, zoals inventiviteit,
creativiteit en eigen beslissingsruimte, steeds minder ruimte is, wat verlies van motivatie
en afname van arbeidssatisfactie tot gevolg heeft.27 Creatief denken, flexibel en inventief
zijn en handelen baseren op intuïtie en gevoel, zijn voor de begeleiders juist manieren om
op hun eigen manier invulling te geven aan menslievende zorg en om te ontsnappen aan
de aanspraak van transparantie die op de moderne professional wordt gedaan.3

Figuur 1. Verbinding praktijk, opleiden en onderzoek
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Wat betekent dit voor de beroepsuitoefening van hulpverleners in de zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking? In Nederland werken hulpverleners vanuit veel verschillende beroepsgroepen: verpleegkundigen, begeleiders, maatschappelijk werkenden,
therapeuten, artsen, orthopedagogen en GZ-psychologen. Van deze hulpverleners wordt
bekwaam en betrokken handelen verwacht. Het is van belang de vraag te stellen of we tot
een goede hulpverlener iemand rekenen die louter vaktechnische kwaliteiten laat zien of
juist iemand die ook zijn persoonlijke kwaliteiten in kan zetten? Kennis en vaardigheden
kunnen we toetsen en op relatief eenvoudige wijze trainen; attitude en persoonlijkheidskenmerken zijn lastiger te evalueren en te beïnvloeden. Echter, wanneer we uitgaan van
de relatie en de persoonlijke betrekking tussen de hulpverlener en een mens die zorgafhankelijk is, dan zijn het vooral deze kwaliteiten die van invloed zijn op contact maken,
afstemmen op de ander, een betrekking of relatie aangaan en deze onderhouden. De
competente hulpverlener zal van alle competentiegebieden gebruik moeten maken om uit
te groeien tot een bekwaam en betrokken hulpverlener. Graag licht ik dit toe aan de hand
van twee belangrijke beroepsgroepen in de zorg- en hulpverlening. Allereerst ga ik in op
de begeleiders of ondersteuners in het primaire proces en daarna op de behandelaren,
GZ-psychologen, de cultuurdragers van een organisatie. Het is evident dat het in de eerste plaats begeleiders zijn die voor cliënten en hun verwanten het gezicht van de hulpverlening zijn; met hen hebben zij in het dagelijks leven te maken. De wijze waarop zij vorm
geven aan hun relatie met de cliënt is van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van de
zorg en de beleving van die zorg. Bijzonder in mijn aandachtsgebied staan begeleiders en
behandelaren die omgaan met mensen met verstandelijke beperking en complexe hulpvragen; van hen worden specifieke kwaliteiten en vaardigheden gevraagd teneinde zowel
in medemenselijke relatie met de cliënt te staan als intentioneel te handelen om een beter
perspectief voor deze cliënten te realiseren.
Deze hulpverleners staan voor een grote uitdaging. Mensen met een verstandelijke beperking lopen immers een groter risico op de ontwikkeling van psychopathologie en gedragsproblemen dan hun niet verstandelijk beperkte leeftijdsgenoten; veelal wordt gesproken
over een kans die drie tot vier keer zo groot is.28 Longitudinaal onderzoek van Einfeld
e.a. maakt tevens duidelijk dat de kans dat deze problemen spontaan verminderen niet
groot is.28 Kinderen die op jonge leeftijd problemen hadden, hadden dat veelal ook nog
op volwassen leeftijd. Er is sprake van psychopathologie als de intensiteit en frequentie
van bepaalde, met elkaar optredende gedrags- en emotionele problemen afwijkend zijn.
Het dagelijks functioneren van de persoon wordt hierdoor aanzienlijk belemmerd. 29 De
complexe hulpvragen van mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen spelen zich vaak af op het grensvlak van psychiatrie, justitie, verslavingszorg en
gehandicaptenzorg en kunnen slechts moeizaam in ons bestaande zorgaanbod beantwoord worden.30 De groep die het niet redt zijn mensen met, naast het lagere IQ, ernstige,
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bijkomende problemen, zoals verslaving en criminaliteit. Vaak hebben zij geen aangepast
werk of dagbesteding en doen zij minder snel een beroep op hulp uit angst voor bemoeizucht. Daarnaast veroorzaakt deze doelgroep veel maatschappelijke overlast. Een andere
beweging zal nodig zijn om te komen tot een meer preventieve aanpak van problemen
van deze groep kwetsbare mensen, gericht op het voorkomen en verminderen van (beginnende) psychische- en gedragsproblemen en de verlichting van de (maatschappelijke)
gevolgen van bestaande problematiek. Meta-analyses binnen de GGZ tonen aan dat met
een preventieve aanpak een afname van symptomen op het gebied van depressie, angst,
stress en probleemgedrag bereikt kan worden van 25%. Dit effect is vergelijkbaar met de
resultaten van psychologische, educatieve en gedragsmatige behandelingen.31 Preventieonderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren in het kader van de verhoogde prevalentie,
de complexer wordende maatschappij en het zoeken naar aansluitende hulpvormen. Preventie betekent dus ook meer samenwerking tussen sectoren die allen met mensen met
een licht verstandelijke beperking te maken hebben.
Om te werken aan preventieve interventies is het van belang zicht te hebben op factoren
die verantwoordelijk zijn voor dit verhoogde risico op psychopathologie. Naast biologische factoren, zijn er ook risicofactoren te onderscheiden die buiten het individu liggen.
Wanneer er binnen een gezin veel problemen zijn, ouderlijke stress of dysfunctioneren, of
wanneer een licht verstandelijk beperkte jongere ingrijpende levensgebeurtenissen meemaakt, verhoogt dit eveneens de kans op psychopathologie. 29,32 En ook de plaats waar
iemand woont heeft invloed op het ontwikkelen van psychopathologie:33 Wanneer een
persoon niet in een gezinssituatie woont, maar bijvoorbeeld in een woongroep, heeft hij
een groter risico op het ontwikkelen van psychopathologie dan wanneer hij thuis, of in een
vergelijkbare situatie, zou wonen. De belangrijke rol die de hulpverleners in het primaire
proces, de begeleiders of ondersteuners, hierin kunnen spelen is evident en wordt ook
door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderkend.34 Zij zouden de gevraagde ondersteuning moeten bieden en zorgorganisaties moeten hiertoe voorwaarden scheppen en
eisen aan het handelen stellen: wordt er wel gehandeld conform de richtlijnen? Uiteraard
zijn dit aspecten die de kwaliteit van zorg bepalen, maar er is meer onderzoek nodig om
na te gaan hoe we juist bij deze doelgroep een betekenisvolle, goede relatie tussen de
cliënt en de hulpverlener kunnen realiseren, daar waar gezien de complexiteit van zorgvragen ook zeer intentioneel gehandeld moet worden door hulpverleners. Graag richt ik
me in dit deel van mijn oratie op onderzoek dat zich hier mee bezig houdt.
We kunnen allereerst onderzoek onderscheiden dat zich gefocust heeft op daadwerkelijk
gedrag van begeleiders. Zo is er onderzoek dat duidelijk maakt dat de manier waarop
begeleiders omgaan met behandelafspraken, hun houding en de wijze waarop zij com10 Zien, bewogen worden, in beweging komen

municeren met mensen met een verstandelijke beperking van invloed is op de ontwikkeling en het voortduren van gedragsproblemen.35,36 Binnen de theoretische stroming van
het Organisational Behavior Management zijn verschillende procedures ontwikkeld om
gedrag en handelen van begeleiders effectief te beïnvloeden. Deze procedures zijn onder te verdelen in antecedente en consequente procedures, zelfmanagement procedures en combinaties van deze procedures. Antecedente procedures, zoals instructie en
rollenspel, bestaan uit het geven van informatie en worden uitgevoerd voordat gedrag
kan optreden. Hierbij kunnen we denken aan een duidelijke beschrijving van taken en
verantwoordelijkheden, zodat iedere professional weet wat van hem verwacht wordt. De
professional krijgt eerst uitleg en wordt geïnstrueerd in de uitvoering van bijvoorbeeld
een sociale vaardigheidstraining en/of hij oefent in een rollenspel voordat de training
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Consequente procedures worden juist uitgevoerd na het
vertonen van bepaald gedrag, bijvoorbeeld het geven van complimenten of corrigerende
feedback. Bij zelfmanagement, ten slotte, wordt gedrag van begeleiders beïnvloed door
procedures waarbij de begeleider zijn of haar eigen gedrag identificeert en controleert.
Zelfmanagement vindt bijvoorbeeld plaats wanneer de professional zelfregistratielijsten
invult over bepaalde handelingen na afronding van een dienst. Het is van belang dat er
gebruik wordt gemaakt van interactieve technieken. Actieve deelname door studenten
of begeleiders aan een training resulteert namelijk in grotere gedragsveranderingen dan
passieve deelname.37 Gedragsverandering bij begeleiders is het grootst gebleken wanneer
antecedente technieken gecombineerd worden met consequente technieken als inhoudelijke, directe of videofeedback.38 Met name het geven van feedback aan begeleiders is zeer
effectief in het realiseren van gedragsveranderingen. Het gebruik van feedback hebben we
in een reeks van onderzoeken uitgewerkt door begeleiders videofeedback te geven over
hun begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking.39,40,41 Door op interactieve wijze met begeleiders naar video-opnamen te kijken en deze te bespreken, werd
er adequater gehandeld. Uit het onderzoek van Embregts bleek echter ook dat er met
betrekking tot effectiviteit van de interventie grote individuele verschillen bestaan. 40 Begeleiders profiteerden niet allemaal evenveel van een videofeedbacktraining. Niet iedereen
kwam evenveel in beweging zou je kunnen zeggen. De vraag die ik me heb gesteld was
waarom we niet meer mensen in beweging konden krijgen. Hoe kwam het dat niet meer
mensen bewogen raakten? Een van onze veronderstellingen was dat persoonlijke kenmerken invloed hadden op de effectiviteit van een dergelijke training. Het concept van emotionele intelligentie is een belangrijk construct dat niet eerder is meegenomen in trainingen
die gericht zijn op de verbetering van het gedrag van begeleiders. Emotionele intelligentie
wordt beschreven als emotionele, persoonlijke en sociale capaciteiten en vaardigheden
die de manier waarop individuen met eisen en druk vanuit de omgeving omgaan beïnvloeden. 42 Het gaat bij emotionele intelligentie vooral om een persoonlijke stijl, een bepaalde
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manier waarop individuen over het algemeen geneigd zijn te reageren. Een veel gebruikt,
betrouwbaar en valide instrument om emotionele intelligentie mee in kaart te brengen
is de Bar-On EQ-i. 43 De EQ-i brengt vijf gebieden in kaart, namelijk intrapersoonlijke capaciteiten, interpersoonlijke vaardigheden, aanpassingsvermogen, vaardigheden om met
stress om te gaan en algemene stemming. Gerits, Derksen en Verbruggen toonden aan
dat begeleiders met een hogere emotionele intelligentie effectievere copingstrategieën
hanteerden in het omgaan met stressvolle situaties en minder burn-out klachten rapporteerden dan begeleiders met een lagere emotionele intelligentie. 44 In het promotieonderzoek van Linda Zijlmans proberen we dan ookde effectiviteit van videofeedback te
optimaliseren door deze te verbinden met de emotionele intelligentie van de begeleider.
Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de training Begeleiders in Beeld; deze wordt
in samenwerking met Cello, De Borg, het VOBC en deelnemende praktijkinstellingen uitgevoerd en getoetst op effectiviteit. De training Begeleiders in Beeld bestaat uit twee onderdelen: het eerste gedeelte richt zich op de emotionele intelligentie van de begeleiders,
de stijl die ze hanteren in hun werk en de impact die de gedragsproblemen op hen heeft.
Het tweede gedeelte richt zich op het handelen van de begeleiders waarbij door middel
van videofeedback wordt gekeken naar de manier waarop begeleidingsafspraken worden
uitgevoerd en hoe de cliënt hierop reageert. Een belangrijk element van de training is
het koppelen van het emotioneel intelligentie (EQ) profiel van een begeleider aan het
concrete handelen van deze begeleider. Concreet geformuleerd: welke aspecten uit het
EQ-profiel maken dat een begeleider moeite heeft met het uitvoeren van een bepaalde
begeleidingsafspraak, of deze juist op een zeer soepele en natuurlijke wijze uitvoert. In de
lopende deelstudies uit dit promotieproject richten we ons op het effect van Begeleiders
in Beeld op daadwerkelijk gedrag van begeleiders en het welzijn van cliënten. 45 Onderzoek
van promovendus Arno Willems gaat niet alleen in op de invloed die de emotionele inteligentie van begeleiders heeft op hun handelen. Ook de relaties met andere factoren als
zelfvertrouwen, executief functioneren, persoonlijke motivatie, steun van het team en de
dagelijkse variaties in interactiepatronen van een begeleider worden nader onderzocht
opdat de interacties tussen begeleiders en mensen met complexe problematiek geoptimaliseerd kan worden. Om zicht te krijgen op deze interactiestijlen van begeleiders, is
de SIG-B ontwikkeld. 46 Het tweede perspectief van veel onderzoek bij begeleiders van
mensen met een verstandelijke beperking is het zoeken van verklaringen voor gedrag
van begeleiders. Juist het begrijpen van gedrag van begeleiders is erg belangrijk. Zij zijn
belangrijke personen in het netwerk van cliënten met een verstandelijke beperking, 47 zij
hebben een grote verantwoordelijkheid om in beweging te komen. Echter Rose, Jones
en Fletcher maken duidelijk dat deze beweging soms gehinderd wordt door de ervaren
stress. 48 Uit hun onderzoek komt naar voren dat het aantal interacties in de vorm van
assistentie en positieve aandacht tussen begeleiders en cliënten het hoogst was wan12 Zien, bewogen worden, in beweging komen

neer het stressniveau van begeleiders laag was. De ander oprecht zien wordt dus lastig
wanneer men stress ervaart. Begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking blijken een relatief hoge mate van stress te ervaren. Werkdruk, onduidelijke
taakomschrijving en een negatieve teamsfeer worden regelmatig als belangrijke stressbronnen gerapporteerd. 49 Begeleiders van cliënten die gedragsproblemen vertonen, blijken met extra bronnen van stress geconfronteerd te worden.50,51 Whittington en Burns
vatten de moeilijkheid voor deze begeleiders op pakkende wijze samen door te stellen
dat het moeilijk is om op een menselijke, maar ook effectieve wijze te handelen (p. 73).52
Het ongewenste effect van stress op begeleiders is uitgebreid beschreven in de literatuur.
Negatieve emotionele reacties en een hoge mate van stress vergroten bijvoorbeeld het
risico dat begeleiders gedrag gaan vertonen dat de gedragsproblemen van de cliënt op de
lange termijn in stand houdt. Wanneer een begeleider inadequaat reageert op gedragsproblemen van een cliënt, bijvoorbeeld door negatieve aandacht te geven aan gedrag
dat onder controle staat van aandacht, houdt de begeleider onbewust het gedrag van de
cliënt in stand. De gedragsproblemen nemen dan eerder toe dan af.53 Bovendien blijken
negatieve emotionele reacties een cumulatief effect te hebben op werkgerelateerd welzijn
van begeleiders.54
Wanneer reacties van begeleiders inadequaat zijn, dan kunnen hier drie factoren aan ten
grondslag liggen.19 Allereerst kan er sprake zijn van een gebrek aan kennis bij begeleiders
over het gedrag van cliënten. Ten tweede komt het voor dat begeleiders inaccurate opvattingen hebben over de oorzaken van het gedrag van cliënten. Ten slotte speelt de mate
van negatieve emoties bij begeleiders, zoals angst en ergernis, een rol in hun handelen.
Een zeer recent voorbeeld is de jongen Brandon, waarvan begeleiders aangaven de jongen
iedere dag opnieuw met angst tegemoet te treden. Zowel in de wetenschappelijke literatuur als in het werkveld wordt inmiddels algemeen erkend dat begeleiders behoefte hebben aan specifieke en intensieve scholing wanneer zij in hun werk geconfronteerd worden
met gedragsproblemen van cliënten. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat
begeleiders onvoldoende kennis hebben ten aanzien van de oorsprong en het verloop van
gedragsproblemen. Bovendien zouden zij beschikken over een beperkte set van attributies (d.w.z. hoe wordt het gedrag verklaard in termen van oorzaak en gevolg) en een gebrek aan zelfvertrouwen.55,56 In het promotieonderzoek van Wietske van Oorsouw, getiteld
Conscious care for complex clients, worden interventiestudies uitgevoerd die hierop gebaseerd zijn. In samenwerking met Amarant zijn diverse trainingsmodules ontwikkeld die
gebaseerd zijn op praktijkervaring en wetenschappelijke kennis. In een interventiestudie
naar de effectiviteit van een agressiemanagementtraining van Van Oorsouw, Embregts,
Bosman en Jahoda is beschreven dat het volgen van het scholingsprogramma kan leiden
tot een toename van kennis over gedragsproblemen en een verbetering in de kwaliteit van
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de uitvoering van fysieke interventietechnieken.57 Een verbetering in professionaliteit zou
echter niet beperkt moeten blijven tot het verbeteren van kennis over gedragsprincipes,
attributies en eenvoudige fysieke vaardigheden.58 Diverse onderzoekers ondersteunen de
behoefte aan aanvullende scholing met als doel om negatieve emoties en stressniveaus
te doen afnemen.59,60 Het is dus van belang een stressmanagementtraining te ontwikkelen waarin informatie over stress en angst en de invloed hiervan op begeleiders centraal
staat. Dit is binnen het project van Wietske van Oorsouw gebeurd in een 4-daagse stressmanagementtraining voor begeleiders. Onderzoek laat zien dat er binnen de experimentele groep sprake was van een verandering in de wijze waarop begeleiders reflecteerden
over hun eigen stressmanagement, terwijl dit niet het geval was in de controlegroep.61
Reflecties van de experimentele groep werden uitvoeriger en er kwam relatief meer aandacht voor interventiestrategieën die men kan inzetten om stress te voorkomen of te
verminderen.
De interesse naar de kwaliteit van training en coaching van begeleiders is de afgelopen
jaren gegroeid. In de praktijk zien we een groeiend aanbod aan workshops en cursussen
die door instellingen zelf of door externe bedrijven worden georganiseerd. Binnen wetenschappelijk onderzoek komt met name de doelgerichtheid en effectiviteit van trainingen
steeds vaker aan de orde.62 Wanneer de scholing voor begeleiders wordt geëvalueerd, is
er relatief veel aandacht voor de beoordeling door de deelnemers zelf. De vraag of een
training ook daadwerkelijk verbetering oplevert ten aanzien van concreet gedrag van de
begeleider of het welzijn van de cliënt wordt minder vaak gesteld.63 Ook is het nog lang
niet duidelijk wat de basisingrediënten voor een effectieve training zijn. Gezien de essentie van scholing, is het noodzaak om dit helder te krijgen. Uit een meta-analyse wordt
duidelijk dat de effectiviteit van een training het grootst is wanneer het trainingsformat en
de trainingstechnieken specifiek aansluiten bij het trainingsdoel.64 Specifiek werd hierbij
gewezen op het toepassen van de combinatie van in-service training met coaching-onthe-job. Wanneer het einddoel van een training gericht is op afname van probleemgedrag
of toename van adequaat gedrag van de cliënt, is deze combinatie zeer aanbevelenswaardig te noemen. In studies waarin de combinatie van in-service training met coaching-onthe-job werd toegepast was namelijk de grootste vooruitgang zichtbaar in vaardigheden
van de begeleider die direct gerelateerd waren aan het gedrag van de cliënt. Wanneer
programma-ontwikkelaars er beter in slagen om een brug te slaan tussen eenvoudige
kennis en vaardigheden uit klassikale trainingen naar het dagelijks toepassen van deze
vaardigheden, zal de effectiviteit van trainingsprogramma’s ongetwijfeld toenemen. Het
gevolg hiervan is dat ook de klinische waarde van trainingsprogramma’s toeneemt, omdat
begeleiders een grotere vooruitgang boeken in het toepassen van de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om het gedrag van de cliënt adequaat te begeleiden.
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Een combinatie van in-service training en coaching-on-the-job staat centraal in het project Competentiegericht Werken van promovenda Cécile Huitink. Dit project wordt in samenwerking met Pluryn ontwikkeld en uitgevoerd. In de visie van het competentiemodel
is iemand competent als hij de bij zijn ontwikkelingsniveau en omstandigheden passende
levenstaken ‘aankan’ met de vaardigheden die hij heeft. Levenstaken worden verzwaard
door interne stressoren of risicofactoren, en verlicht door veerkracht en beschermende
factoren.65 Er zijn verschillende interventies op basis van het competentiemodel mogelijk,
namelijk: het aanleren van vaardigheden, het verlichten of verrijken van taken, het wegnemen of reduceren van de invloed van risicofactoren en interne stressoren en het activeren
en benutten van (veer)krachten. Hierbij is het van groot belang dat wordt aangesloten bij
de hulpvraag van de cliënt zelf en dat empowerment plaatsvindt van de cliënt ten aanzien
van het eigen hulpverleningsproces. Een groot deel van de technieken die worden aangewend bij het competentiegericht werken, zijn gebaseerd op gedragstherapeutische (veranderings)principes. De scholing is teamgericht, bevat een door de praktijk aangeleverde
casus, laat deelnemers opgedane kennis oefenen in praktische activiteiten en assisteert
hen in het generaliseren van vaardigheden. Ook is de scholing gericht op het organisatiebreed opbouwen van een omgeving rondom de cliënt waarin de methodiek wordt
toegepast. Om de coaching vorm te geven is gekozen voor coaching op basis van het
pyramide-model.66 De supervisor (teamleider of gedragskundige) wordt gecoacht door
een expert (coach) om de supervisees (begeleiders) te trainen in het toepassen van kennis en vaardigheden. De coaching is met name gericht op het verwerven van supervisorvaardigheden zoals het geven van feedback. De nadruk ligt op een snelle implementatie
van de opgedane kennis en vaardigheden van begeleiders in de hulpverleningspraktijk.67
Binnen drie organisatieonderdelen van Pluryn voor jeugdigen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking is een scholings- en begeleidingsprogramma ontwikkeld
voor begeleiders om competentiegericht werken te implementeren. In samenwerking zijn
drie interventies ontwikkeld die tot doel hebben begeleiders competentiegericht te laten
werken: de kennistraining, de vaardigheidstraining en de coaching-on-the-job. Er zijn door
Pluryn basisprincipes opgesteld die de basishouding van een competentiegerichte begeleider beschrijven, waaronder: 1) sluit aan bij de hulpvraag van de cliënt, 2) richt je op wat
goed gaat, 3) werk van probleem naar doelgedrag, en 4) werk doelgericht en stapsgewijs.
Deze basisprincipes komen in alle interventies terug. Een 3-daagse kennistraining voor
begeleiders, teamleiders en gedragskundigen is gericht op het overbrengen van kennis
over competentiegericht werken en het leren gebruiken van middelen om competentiegericht te werken in de praktijk (o.a. competentieananalyses maken, activerende technieken
gebruiken, SMART formuleren van doelen). De 2-daagse vaardigheidstraining voor begeleiders, teamleiders en gedragskundigen is gericht op het aanleren van vaardigheden om
competentiegericht te werken in situaties waarin de begeleider directe interactie met de
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cliënt heeft (o.a. sturend instrueren, corrigerend instrueren en een compliment geven).
De coaching-on-the-job is een begeleidingstraject dat is ontwikkeld met als doel dat begeleiders de vaardigheden uit het scholingstraject gaan toepassen in de praktijk. Er wordt
aandacht besteed aan gedrag van begeleiders dat wenselijk is gezien de hulpvraag van de
cliënt en gedrag dat begeleiders daadwerkelijk laten zien door het geven van videofeedback. Ook wordt stilgestaan bij de wijze waarop dit gedrag beïnvloed wordt door de gedragsproblemen van de cliënt.68 Het coachingstraject vindt plaats in het gedeelte van de
teamvergaderingen waarin de behandeling/begeleiding van de cliënten wordt besproken.
Tijdens de coaching-on-the-job-bijeenkomsten coachen teamleiders en gedragskundigen
hun begeleiders in competentiegericht werken op de leefgroep. Zij krijgen hierbij ondersteuning van coaches en hebben intervisiebijeenkomsten met collega’s. Zowel begeleiders als cliënten nemen deel aan het onderzoek om antwoorden te vinden op de vragen:
Gaan begeleiders competentiegericht werken na het scholings- en begeleidingstraject, en
zo ja, heeft dit invloed op het functioneren en de empowerment van cliënten?
Ik heb u kort kennis laten maken met promotieprojecten die zich allen richten op het trainen
en coachen van begeleiders en het onderzoeken van de effectiviteit van deze interventies
op zowel gedrag van begeleiders als dat van cliënten. Een tweede groep professionals
waar ik graag op in wil gaan zijn de behandelaren, de GZ-psychologen, cultuurdragers
van veel zorg- en hulpverleningsorganisaties. De GZ-psycholoog is een breed opgeleide
professional en kan werkzaam zijn in vele settingen met cliënten met diverse problematiek. Ongeveer de helft van de GZ-psychologen werkt in de geestelijke gezondheidszorg,
de andere helft in de somatische zorg, de forensische instellingen, de verslavingszorg,
de jeugdzorg en de zorg voor mensen met een beperking. Tot het takenpakket van de
GZ-psycholoog behoren onder meer het verrichten van psychologische en orthopedagogische diagnostiek om de problematiek van de cliënt of het cliëntsysteem in kaart te
brengen, te begrijpen en een adequate aanpak te formuleren. Daarnaast indiceert de GZpsycholoog de cliënt voor de meest geschikte behandeling of begeleiding en voert hij of
zij vaak ook die behandelingen en begeleiding uit. Een aantal van deze behandelingen is
in protocollen en richtlijnen beschreven en is evidence-based. Maar ook het aansturen
van anderen in het uitvoeren van (delen van) behandelingen behoort tot de taken, evenals het leidinggeven aan behandelteams. Diagnostiek, indicatiestelling en behandeling
richt zich op uiteenlopende problematiek die kan variëren van enkelvoudig tot complex,
die de gehele levensloop omvat. Het ontstaan van deze beroepsgroep valt samen met
de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), die is aangenomen in 1998.
Deze wet is door de overheid (i.c. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
ter handhaving van de kwaliteit voor allerlei beroepsgroepen in de gezondheidszorg ingevoerd. GZ-psychologen in opleiding zijn veelal jonge professionals die, na afronding
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van een academische vooropleiding op masterniveau op het terrein van de psychologie,
orthopedagogiek of geestelijke gezondheidskunde, de behoefte hebben zich verder te
ontwikkelen. Evenzo positief is het gegeven dat de zorg- en hulpverleningsorganisaties
willen investeren in de kwaliteit van jonge professionals en een praktijkopleidingsplaats
aanbieden. Wanneer we een competentie definiëren als de bekwaamheid om een professionele activiteit in een specifieke beroepscontext adequaat uit te voeren door de geïntegreerde aanwezigheid van kennis, vaardigheden en professionele gedragskenmerken
(werkgroep ‘Onderwijsvernieuwing GZ-psycholoog’), dan is een krachtige verbinding
tussen de opleidingsplaats in de praktijk en het cursorisch deel van de opleiding van
wezenijk belang. Evenzo belangrijk is het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. De
Commission on Education of Health Professionals for the 21st Century stelt dat de professional van de toekomst in staat moet zijn tot transformationeel leren en werken.69 Met
transformationeel leren wordt bedoeld dat een opleiding niet zo zeer gericht is op het
uitputtend en volledig bestrijken van het deskundigheidsgebied van de professional als
wel op het verwerven van de professionele competenties die nodig zijn om flexibel op de
zorg- en hulpvragen van patiënten en cliënten te kunnen inspelen. Deze professional is
iemand die niet alleen zijn vak beheerst, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Voor het begeleiden en behandelen van cliënten zijn vaardigheden nodig als:
proactief denken en handelen, goed kunnen communiceren, de taal van de cliënt spreken
en de context van de cliënt niet uit het oog verliezen. Feitelijk zijn dit randvoorwaarden
om te komen tot wat, ik eerder in deze redehet werken vanuit de medemenselijke relatie
noemde. Het belang van dit werken vanuit de medemenselijke relatie wordt ook onderkend binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van zorg- en hulpverlening. Uit onderzoek blijkt dat het niet de objectief waarneembare interventies zijn
die invloed hebben op het gedrag van cliënten, maar dat juist de relatie tussen cliënt en
hulpverlener een belangrijk deel van de effectiviteit van de hulpverlening bepaalt: “A high
quality relationship between professionals and their clients is crucial for quality of care. This
relationship generates the positive interaction that enables professionals to gain adequate
insight in the needs of their clients” (p.28).70 Een goede hulpverlener combineert professionele vaardigheden, zoals doelen stellen, evidence-based werken en evalueren, met een
aantal persoonlijke kwaliteiten, zoals betrouwbaar en geïnteresseerd zijn. Ten aanzien
van de werkrelatie worden persoonlijke kenmerken van de hulpverlener onderscheiden
van de toepassing van technieken. Hulpverleners die flexibel, eerlijk, respectvol, betrouwbaar, geïnteresseerd, alert en vriendelijk zijn weten een kwalitatief goede werkrelatie op
te bouwen. De door hulpverleners toegepaste technieken om tot een dergelijke relatie te
komen, hebben vooral te maken met gesprekstechnieken, zoals exploreren, reflecteren,
actief luisteren, bevestigen, begrip tonen en aandacht hebben voor ervaringen van cliënten.71 Dit betekent dat het resultaat van een specifieke interventie gericht op het aanleren
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van vaardigheden bij de cliënt mede bepaald wordt door de manier waarop de hulpverlener met de cliënt omgaat en de wijze waarop hechting tussen cliënt en hulpverlener
plaats kan vinden. Onderzoek binnen de psychotherapie maakt duidelijk dat de persoon
van de hulpverlener een grotere invloed op de uitkomst van behandeling heeft dan welke
specifieke behandeling dan ook.72,73,74
Wordt het belang te werken vanuit de medemenselijke relatie ook binnen de GZ-opleiding
onderkend? Worden jonge professionals gecoacht om professionele vaardigheden te leren, maar deze ook te leren combineren met persoonlijke kwaliteiten? Om hier een antwoord op te geven is het nodig iets te vertellen over de competentieprofielen voor een
GZ-psycholoog. De werkgroep ‘Onderwijsvernieuwing GZ-psycholoog’, geïnitieerd door
de Kamer Gezondheidszorgpsychologen (KGzP), legt de laatste hand aan de competentieprofielen voor een GZ-psycholoog. Opleiden aan de hand van competentieprofielen
maakt het mogelijk de verbinding tussen praktijk en cursorisch deel te versterken. Kennis
kan men binnen het cursorisch deel verkrijgen; het oefenen en reflecteren op eigen professionaliteit en attitude vindt m.n. plaats binnen de praktijkopleiding. Op basis van deze
uitgangspunten en analoog aan de medische opleidingen heeft men ook ten behoeve van
de opleiding tot GZ-psycholoog de competentiegebieden van het CanMEDS-model gehanteerd: medisch handelen (voor de GZ-psycholoog vervangen door ‘psychologisch handelen’), communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen,
organisatie en professionaliteit. Deze CanMEDS rollen zijn in Canada ontwikkeld en laten
een verschuiving zien van intellectuele vorming naar de uitoefening van of de voorbereiding op het vak.75 Uitgangspunt is dat de GZ-psycholoog wetenschappelijk gefundeerde
psychologische en pedagogische kennis, specifieke vaardigheden en professionele attitudes inzet om te komen tot doelmatige diagnostiek, indicatiestelling en psychologische
interventies. Dat betekent dus dat hij/zij zoveel mogelijk gebruik maakt van (multi-) disciplinaire richtlijnen, gebruik maakt van psychometrisch onderbouwde tests, vragenlijsten en/of (semi)-gestructureerde interviews en zijn/haar handelen onderbouwt op grond
van wetenschappelijke kennis. Echter, niet alleen deze vaktechnische bekwaamheden
zijn opgenomen in de competentieprofielen, ook het reflecteren op houding en verantwoordelijkheden heeft een belangrijke plaats. Korthagen betoogt dat het verschil tussen
een beginnende, gevorderde en uitmuntende hulpverlener niet zozeer zit in de mate van
beheersing van competenties, maar vooral in de manier waarop mensen zich bewust
zijn van de verschillende niveaus die competent handelen beïnvloeden: betrokkenheid,
identiteit, overtuigingen, bekwaamheden, gedrag en de omgeving.76 Wanneer gedrag niet
overeenstemt met innerlijke overtuigingen, betrokkenheid of wat de omgeving verwacht,
zal dat het functioneren van de professional negatief beïnvloeden. Wanneer we in staat
zijn de ander en zijn omgeving te zien, dan zien we ook daadwerkelijk de hulpvraag en zal
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ons handelen optimaal aan kunnen sluiten bij die hulpvraag van een cliënt of patiënt. In
een onderzoek dat onlangs is uit gevoerd door Hermsen en Embregts naar leer- en trainbaarheid van menslievendheid, komt naar voren dat (zelf)reflectie een belangrijke voorwaarde is voor het ontwikkelen van een menslievende houding van beroepskrachten
op mbo en hbo-niveau.77 Hierin is volgens de respondenten uit de zorgpraktijk een rol
weggelegd voor de opleiding. De opvatting dat reflectieonderwijs van belang is voor het
ontwikkelen van professioneel gedrag kent veel pleitbezorgers,78,79 maar is tegelijkertijd
nog nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest. Ook het effect van reflectie op het
ontwikkelen van professioneel gedrag is nog onontgonnen terrein. Boenink ontwikkelde een model en een meetinstrument om het proces en de uitkomst van ‘reflectie op
professioneel gedrag’ te beschrijven en te meten.80 Het bleek mogelijk om ‘reflectie op
professioneel gedrag’ op een betrouwbare en valide manier te meten bij vierde- en zesdejaars studenten geneeskunde. Het is interessant om na te gaan of het door Boenink
ontwikkelde meetinstrument ook toepasbaar is op het meten van het effect van reflectie op professioneel, menslievend gedrag bij deelnemers van de GZ-opleiding. Leer- en
trainbaarheid van een menslievende houding had volgens respondenten ook te maken
met een uitnodigende context, met inbedding in een uitnodigende organisatie- en teamcultuur. Hier ligt een uitdaging in de verbinding met de praktijkinstellingen waar deelnemers van de GZ-opleiding een deel van hun opleiding vormgeven. Werkbegeleiders en
supervisoren dragen hier ieder op hun eigen manier aan bij. Met name binnen supervisietrajecten reflecteren deelnemers op de wijze waarop zij professionele vaardigheden
combineren met persoonlijke kwaliteiten. Echter, niet alleen de cultuur van een zorginstelling en de inzet van supervisietrajecten, maar ook de opleidingsinstelling zelf kan in
het curriculum uitdragen dat reflectie een belangrijk middel is voor het ontwikkelen van
een menslievende houding met als doel het handelen van toekomstige beroepsprofessionals te optimaliseren. Zo is binnen RINO Zuid een reflectief practicum ingesteld, waar
opleidingsdeelnemers stilstaan bij de wijze waarop men kennis en vaardigheden op een
persoonlijke en deskundige manier inzet. Het gaat dan om het ontwikkelen van een eigen
attitude als GZ-psycholoog. Een uitnodigende context, cursorisch danwel in de praktijk,
is een omgeving waarin deelnemers zelf kunnen ervaren en meemaken wat respectvolle
bejegening, empathie en ‘vraaggericht werken’ betekent, waarin ze in contact komen met
cliënten en naasten en kunnen oefenen in het maken van verbinding. Een inspirerend
voorbeeld is voor mij het experiential learning of empathy.81,82 Experiential learning is één
van de manieren om bijvoorbeeld ethische reflectie te stimuleren. Aansluiting zoeken bij
de oorspronkelijke motivatie van opleidingsdeelnemers is van belang om ook binnen de
GZ-opleiding een fundament te creëren voor een professionele zorguitoefening op basis
van menslievendheid. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg benadrukte onlangs in
haar adviesrapport aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het belang om
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die competenties te verwerven die nodig zijn om flexibel op de zorgvragen van patiënten
te kunnen inspelen.83 Competentiegericht opleiden kan een middel zijn om zorgprofessionals te leren om die flexibiliteit in zorg voor een cliënt te bieden. Competentiegericht
opleiden kan echter ook resulteren in flexibiliteit binnen opleidingstrajecten en op maat
afgestemde leerprocessen.

In beweging komen Voor hulpverleners kan een innerlijke motivatie tot
verandering, “in beweging komen”, zijn dat men bewogen raakt door de interactie met
de hulpvrager. Of dat men persoonlijke effectiviteit ervaart in het professioneel handelen.
Wanneer een hulpverlener leert “zien” dat algemene menselijke waarden en behoeften
voor een cliënt dezelfde zijn als voor hemzelf, kan een hulpverlener “bewogen raken”. De
menselijke behoeften zijn vergelijkbaar, maar door goed te kijken kunnen we ons realiseren dat de hulpvragende mens wellicht meer aanvaarding en erkenning van zijn of haar
persoon nodig heeft en niet alleen erkenning van de beperking. Dit gebeurt binnen de
medemenselijke relatie tussen hulpvrager en hulpverlener. Ik heb deze relatie beschreven
vanuit het perspectief van de zorgethiek, het onderzoek en het opleiden. Toekomstige en
huidige hulpverleners leren aldus te “zien” en “worden bewogen”. In de wisselwerking
tussen praktijk, onderzoek en opleiden kunnen de bevindingen zich uitbreiden en kunnen opvattingen veranderen in de richting van de beweging die we voor staan. Centraal
uitgangspunt is de medemenselijke relatie tussen hulpverlener en hulpvrager. Hoe kunnen we aldus onderzoek initiëren dat rekening houdt met kwaliteit van de (zorg)relatie,
kwaliteit van de interventies, de veranderende maatschappelijke omgeving en de mogelijkheden van cliënt en hulpverleners? Empowerment, Positive Behavior Support en
Menslievendheid zijn belangrijke theoretische kaders van waaruit onderzoeksprojecten
vorm kunnen krijgen om mensen in beweging te laten komen. Motivatie, een afgeleide
van het Latijnse werkwoord ‘movere’, betekent ‘in beweging brengen’. We zullen hulpverleners alsook hulpvragers proberen te motiveren om in beweging te komen om respectievelijk hun rolopvatting danwel hun levenswijze te optimaliseren. De recent veel besproken
methode LEAP (Listen, Empathize, Agree, Partner), die reeds postieve effecten laat zien
bij mensen met schizofreniekan aanknopingspunten bieden.84 Ook toepassing van motiverende gespreksvoering (promotieonderzoek Noud Frielink) kan ingevoegd worden in te
ontwikkelen behandelingen. Op deze wijze lokken we motivatie bij de cliënt uit en wordt
deze niet van buitenaf opgelegd, waarbij de cliënt zich bewust wordt van zijn gedrag en
de eventuele ambivalentie daarin. Je zou kunnen zeggen dat de relatie tussen hulpverlener
en cliënt binnen de motiverende gespreksvoering gekenmerkt wordt door samenwerking
en partnerschap.
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De verbinding tussen onderzoek,
praktijk en opleiden In het voorafgaande heb ik u meegenomen in een aantal evidence based interventies, die geschikt zijn om belangrijke personen in de omgeving
van mensen met een verstandelijke beperking, hun hulpverleners, te trainen en te coachen in het omgaan met complex gedrag. Ook zijn ingrediënten aangereikt om opleidingen in te richten vanuit het “zien, bewogen worden en in beweging komen”. Onderzoek
in de praktijk staat centraal in het in 2011 op te richten Kennisn@ van Dichterbij Specialistische Zorg. De taak van dit Kennisn@ is het stimuleren van innovatie, het uitvoeren
van onderzoek, het delen van kennis en het borgen hiervan. In Kennisn@ werken onderzoekers en behandelaren samen aan de ontwikkeling van evidence based behandelprogramma’s en diagnostiek voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en
ernstige gedragsproblemen en/of psychopathologie. Uitvoering van modules gaat hand
in hand met dataverzameling, waardoor verfijning en bijstelling van programma’s plaats
kan vinden en differentiatie naar hulpvragen mogelijk wordt. Tevens zal worden gewerkt
aan het borgen en beschikbaar stellen van deze kennis. Op dit moment wordt gewerkt
aan de volgende thema’s: problematisch middelengebruik, seksueel grensoverschrijdend
gedrag en agressie.
Een brug slaan tussen wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en hulpverlening aan
mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen en/of psychopathologie gebeurt bij Kennis@, maar ook bij Tranzo. In het onderzoeksinstituut Tranzo
werkt Tilburg University namelijk structureel samen met instellingen uit het veld die willen fungeren als koploper in hun sector op het gebied van innovatie en academisering.
Dit gebeurt door samen te werken in een academische werkplaats; dit is een duurzaam
samenwerkingsverband met als doel wetenschappelijke kennisontwikkeling en innovatie
van het zorgaanbod in de betrokken sector (Jaarverslag Tranzo, 2010). 85 Vanuit de zorg
voor mensen met een verstandelijke beperking is hiertoe een geformaliseerde samenwerking gestart tussen Tilburg University, zorgaanbieders en Stichting MEE. De samenwerking vindt plaats op basis van een gemeenschappelijk door Tilburg University en betrokken instellingen overeengekomen langlopend onderzoeksprogramma, gelieerd aan de
leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling. Dit programma omvat innovatieprojecten waarin wetenschappelijke inzichten worden (door)ontwikkeld, toegepast en bijgesteld op basis van evaluatie. Het betreft zowel fundamenteel
als toegepast onderzoek. Naast de uitvoering van het onderzoeksprogramma zal gezamenlijk gewerkt worden aan de kennisinfrastructuur en academisering van de betrokken
instellingen. Kennis, ervaringen en initiatieven worden uitgewisseld. Voorbeelden van uit
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te voeren activiteiten zijn het verrichten van (promotie)onderzoek door science practitioners, promovendi, afstudeerstages en opdrachten van studenten van Tilburg University,
het organiseren van symposia en studiedagen en het publiceren van rapporten en wetenschappelijke artikelen. Een aantal onderwerpen staat centraal voor heel Tranzo, te weten:
kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg, het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod in de
zorg, effectevaluaties en het vertalen van onderzoeksresultaten naar de zorg- en beleidspraktijk. De academische werkplaats Mensen met een verstandelijke beperking zal inhoudelijke dwarsverbanden leggen met andere academische werkplaatsen (zoals de werkplaats
Verslaving, Chronische Zorg en Geestdrift (GGZ)) door te werken aan werkplaatsoverstijgende projecten. Er zijn reeds twee thema’s die ingevuld worden: ‘empowerment’ en
‘staff interventions’. Binnen het thema empowerment wordt momenteel gewerkt aan een
opleiding ervaringsdeskundigheid; deze opleiding is ontstaan uit de Stichting Regie over
Eigen Leven voor mensen met een verstandelijke beperking. De inhoud van de opleiding
is gebaseerd op wensen van mensen met een verstandelijke beperking zelf, belemmeringen en mogelijkheden die professionals ervaren in de huidige situatie om te komen tot
empowerment en de bestaande opleiding die Fontys samen met GGzE heeft ontwikkeld
voor mensen met psychiatrische problematiek. Vanuit Fontys zal de opleiding worden
verzorgd; vanuit de academische werkplaats Mensen met een verstandelijke beperking zal
onderzoek plaatsvinden naar de resultaten van de opleiding. Het tweede thema dat reeds
uitgewerkt wordt is het thema ‘staff interventions’. Hierin worden de promotieonderzoeken die reeds eerder beschreven zijn op het gebied van scholing en coaching van hulpverleners gebundeld. Er zal een vertaling plaatsvinden van de resultaten naar het werkveld
en nog te onderzoeken thema’s op dit gebied zullen uitgewerkt worden.

Kennis ontwikkelen
dromen
ervaringen

R
Cliënt
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wensen

vragen

Kennis delen

Figuur 2. Samenhang klinische praktijk, academische en professionele werkplaats.
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Deze themagroep Staff Interventions is tevens een pilot om de samenwerking met een
tweede werkplaats vorm te geven, te weten de professionele werkplaats vanuit de leerstoel Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Door deze samenwerking kan er een
daadwerkelijke beweging ontstaan. De academische werkplaats en de professionele werkplaats vullen elkaar aan: de eerste gaat immers met name over kennisontwikkeling en de
tweede over kennisdeling en de ambachtelijke toepassing van deze kennis: ´hoe doe jij
het?’. RINO Zuid heeft als stichting de doelstelling bij te dragen aan de deskundigheid en
bekwaamheid van professionals in de zorg en zo bij te dragen aan de kwaliteit van deze
zorg. In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd dit geduid als scholing en deskundigheidsbevordering. Ik zou voor de toekomst graag willen spreken van kennisdeling. We hebben
immers de taak om professionals te stimuleren tot levenlang leren, waarbij zij ook kunnen
leren van elkaar. Vanuit die gedachte kan een professionele werkplaats ingericht worden,
om vorm te geven aan het laten samenkomen van professionals, actuele wetenschappelijke ontwikkelingen en praktijkkennis in relatie tot de kennisbehoefte in het veld. In Figuur
2 wordt als voorbeeld de samenhang met de academische werkplaats Mensen met een
verstandelijke beperking weergegeven, doch ook samenwerking met andere academische
werkplaatsen van Tranzo zal op deze manier nagestreefd worden. De doelstelling van een
professionele werkplaats is te komen tot kennisdeling. Voorwaarden daarbij zijn:
• systematisch nagaan van wetenschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de
professionals in de zorg;
• systematisch nagaan van de behoeften in het werkveld en bij de professionals;
• organiseren van toegang tot actuele nieuwe kennis, zowel wetenschappelijke als praktijkkennis;
• organiseren van communities of platforms waar deze kennis gedeeld kan worden en
waar professionals nagaan hoe deze kennis ook daadwerkelijk toegepast kan worden
in de hulpverleningspraktijk.
Hierdoor wordt het mogelijk dat professionals elkaar ontmoeten, met hun vak bezig zijn,
kennis op doen en kennis delen. Input voor deze professionele werkplaats wordt gegenereerd uit de wetenschap, zoals een academische werkplaats, maar ook uit de zorgpraktijk,
zoals best practices.
Kennisdelen en kennis toepasbaar maken zijn daarbij activiteiten die op vele manieren
vorm kunnen krijgen geven. Opleiden is er één van, maar ook kenniskringen, intervisiebijeenkomsten en workshops zijn vormen om professionals die in de praktijk werken
hun levenlang te laten leren. Wanneer we ons richten op de GZ-opleiding dan kunnen
de professionele bekwaamheden van opleidingsdeelnemers worden vergroot en kan evidence based werken geoptimaliseerd worden. De onderzoeken die bijvoorbeeld binnen
het thema staff interventions van de academische werkplaats zijn uitgevoerd kunnen als
input dienen voor de professionele werkplaats, waar nagedacht zal worden over concrete
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producten die gebruikt kunnen worden in de praktijk. De deelnemers van deze professionele werkplaats richten zich op de behoefte vanuit de praktijk, hoe hier aan voldaan kan
worden, welke producten men graag ontwikkeld zou zien en hoe deze geïmplementeerd
kunnen worden binnen de GZ-opleiding. Maar ook zullen deelnemers uit de zorgpraktijk
meedenken om praktijkkennis toe te voegen en stil te staan bij toepassing in de praktijk. De deelnemers aan de werkplaats komen dus deels uit de zorgpraktijk en deels uit
de opleidingspraktijk en het onderzoek. Zij kenmerken zich door creativiteit, buiten de
bestaande kaders kunnen denken en inzicht hebben in de behoeftes van de praktijk. Per
activiteit kan beschreven worden voor wie het bedoeld is, wat de bijdrage er van is aan de
zorg- of opleidingspraktijk en waarom dit nodig is.

Tot slot

Aan het begin van mijn oratie van de leerstoel Mensen met een verstandelijke
beperking: Psychopathologie en behandeling en de leerstoel Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog heb ik de hoop uitgesproken dat deze oratie meer zou zijn, dan louter de
optelsom van deze twee bijzondere leerstoelen. Vanwege de verbinding tussen deze leerstoelen, maar ook tussen hulpverleners, cliënten en cliëntsystemen, en tussen praktijk,
opleiden en onderzoek. Verbinding als resultaat van het zien, het bewogen worden en
het in beweging komen van hulpverleners, opleiders en onderzoekers. Een ideaal dat de
basis is van alle activiteiten die ik vanuit verbinding met u probeer vorm te geven. Een
dankwoord is dan ook meer dan op zijn plaats.
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Dankwoord
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Dankwoord

Mijn bijzondere dank gaat uit naar het College van Bestuur van
de Universiteit van Tilburg, het college van Toezicht op de leerstoel Mensen met een
verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling en het college van toezicht op de
leerstoel Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, de raad van Bestuur van Dichterbij en het Bestuur van het Rino Zuid voor het in mij gestelde vertrouwen. Jullie creativiteit
en enthousiasme om samen vorm te geven aan deze combinatie van leerstoelen is inspirerend. De Raad van Bestuur van Dichterbij, Jan van der Kruis en Wim van der Jagt,
en later Frank Holtman, voor het initiatief tot het instellen van de eerste leerstoel. Het
bestuur en de directie van Rino-zuid, met name Piet Verbraak, Claire Griffioen en Erica
Hehenkamp voor mijn voordracht bij de tweede leerstoel. Jullie zijn unieke, authentieke
bestuurders die openstaan voor vernieuwingen met een groot hart voor de zorg aan
kwetsbare mensen. Ik prijs me oprecht gelukkig met jullie te mogen samenwerken en
van jullie te mogen leren.
Theo Verhallen, Diederik Stapel, Marrie Bekker en Henk Garritsen dank ik voor hun gastvrij onthaal binnen Tilburg University, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences,
Departement Ontwikkelingspsychologie en Klinische Psychologie en Tranzo. Ik voel me
thuis op deze stimulerende Universiteit!

Dank aan de Beweging van barmhartigheid voor bijzondere woorden die mij inspireren
en die de titel mochten vormen van mijn oratie.
De Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland, en in het bijzonder Jos Nauts, wil ik oprecht
danken voor het nemen van een bijzondere initiatief: het instellen van een jaarlijkse scriptieprijs vanaf 2011. Deze scriptieprijs wordt gefinancierd door de Stichting Vrienden van
Nieuw Spraeland, in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en Dichterbij Specialistische Zorg. De prijs is bedoeld om onderzoek ten behoeve van mensen met een
verstandelijke beperking en psychopathologie en/of gedragsproblemen te stimuleren.
Om tot de naamvoerder van deze prijs te komen, hoefden Jos en ik elkaar alleen maar
aan te kijken. Natuurlijk is de prijs vernoemd naar Prof.dr. Anton Došen. Beste Anton, jij
bent immers een van de eersten in Nederland die vasthoudend en met oog op gezonde
ontwikkeling van mensen, de zo noodzakelijke zorg voor de geestelijke gezondheid van
mensen met een verstandelijke beperking voor het voetlicht bracht. Door onderzoek,
diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen met complexe problematiek
vanuit verschillende invalshoeken te belichten, resulterend in een model voor integratieve diagnose en behandeling, ben je nog steeds een bron van inspiratie voor velen.
Dank aan de collega’s werkzaam op verschillende plaatsen in of nabij de zorg – binnen
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opleidingsinstellingen, zorginstellingen, hogescholen en universiteiten – waarmee ik verbinding voel in hetzelfde doel. Lieve allemaal, jullie vormen mijn virtueel netwerk van
wijze collega’s, door jullie wordt ontwikkeling als vanzelfsprekend. Een paar collega’s
dank ik in het bijzonder: Marleen Grimbel du Bois voor je vermogen mij telkens weer aan
te zetten tot de nodige zelfreflectie, je bevlogenheid, je vasthoudendheid en creativiteit.
Anna Bosman, voor de inspirerende samenwerking in het wetenschappelijk vormgeven
van praktijkprojecten met de werkelijkheid van mensen als uitgangspunt. Jouw creativiteit
kent geen grenzen. Hanneke Wentink, betrouwbaar maatje, constructief kritisch, bedachtzaam en met de juiste woorden altijd weer op het juiste moment. Lex Hendriks, methodologisch brein en groot voorbeeld in collegialiteit. Paul Trommelen, onze verbinding in
idealen is inspirerend, zonder jou zou innoveren en bouwen bij Dichterbij SZ onmogelijk
zijn. Carry van Leest, voor je humor en bereidheid om altijd weer mee te denken en naar
oplossingen te zoeken. En Claire Griffioen, mijn maatje in gedachten, ik hoop dat je soms
even meekijkt, tevreden bent en hartelijk meelacht zoals je zo heerlijk kon doen.

moment dat we in Udenhout zijn gaan wonen. Met ieder van jullie heb ik een speciale,
unieke verbinding. Zonder die verbinding had ik hier nooit kunnen staan. Oprecht dank
dat jullie er altijd, en ook nu weer zijn! En mijn grootouders en Hylke, jullie zijn in gedachten bij mij, ik voel dat jullie trots zijn.

Promovendi Cecile Huitink, Wietske van Oorsouw, Linda Zijlmans, Ida van Asselt, Ellen
Reuzel en Arno Willems dank voor jullie volhardendheid en gedeeld enthousiasme voor
praktijkonderzoek: het is een bron van energie om jullie te mogen coachen, wat een kwaliteit die jullie leveren! Noud Frielink en Kim van den Bogaard, we hebben de afgelopen
jaren intensief samengewerkt en een fundament gelegd voor een vervolgstap: jullie zullen spoedig starten met ieder een eigen promotieonderzoek. Ik kijk daar met plezier en
vertrouwen naar uit. Dat geldt ook voor de onderzoeksmedewerkers van Dichterbij SZ:
Annemarieke Negenman, Annemarie Kroon, Ivonne Vossen en Kim van den Bogaard, wat
een humor, optimisme, deskundigheid en toewijding. Ik ben oprecht trots op dat wat we
in gezamenlijkheid op hebben gebouwd, het is een plezier met jullie te mogen werken. Zo
ook met jullie Rachel Sistermans, Frouwke Ebben en Paul Soons, mijn directe collega’s
van Rino Zuid: we zijn dit jaar een mooi team geworden, waarin visie en betrokkenheid
onze verbinding vormen! En betrokkenheid, inzet enenthousiasme zijn ook de woorden
die bij mij opkomen als ik aan de samenwerking met jullie denk, onderzoekers en collega’s van mijn lectoraat: Lex Hendriks, Ellen Roeleveld, Maaike Hermsen, Joke van der
Meer, Noud Frielink, Kim van den Bogaard, Carola Verbrugge en Steffi Geenen. Jullie zijn
dierbare collega’s geworden!

Nelleke, Hannah en Jonas, ik hoop dat papa en ik ons liefdevolle fundament aan jullie
doorgeven opdat jullie in openheid, met zelfvertrouwen, met eigen ideeen en oog voor
je medemens de wereld op je eigen manier gaan ontdekken. Jullie zijn mijn bronnen van
inspiratie, mijn bronnen van groot geluk, dank!

Lieve ouders, jullie weten dat ik met warmte terugdenk aan de liefdevolle basis en alle kansen die jullie mij hebben gegeven. Ik ben erg dankbaar dat we dit moment samen mogen
vieren. Door jullie ben ik immers gestimuleerd mijn eigen ideeen te vormen, nieuwsgierig
te blijven, mijn eigen verantwoordelijkheid te dragen, met respect voor de ander en met
oog voor kwetsbaren. Door jullie liefde is dit mijn fundament geworden. Zo veel dank!
Jelle, mijn lief, mijn maatje. Zo veel dank voor je liefde, zo veel jaren lang, om me mee te
nemen in het geluksgevoel, me soms even af te remmen, rust te geven, je vermogen te
volgen van nabij en je stimulans bewust te blijven kiezen voor het wezenlijke.

							

Ik heb gezegd.

Veel dank ook aan mijn lieve familie en vrienden, samen met jullie is het leven een feest.
Enkelen wil ik speciaal noemen, omdat we elkaar al zo lang in verwantschap en vriendschap volgen: mijn broertjes Jurgen en Leon al mijn leven lang; Marja, Jolanda, Harriët en
Miek al vanaf de basisschool en begin middelbare school; Camilla, Ton, Chretienne, Jan,
Hanneke en Lo’tje vanaf mijn studenten- en promotietijd; Ingrid, Maria en Els vanaf het
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