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Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt het trainingspakket Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke 
beperking: 4 trainingen in werken met sociale netwerken en aansluiten bij cliënten en hun 
ouders.

Dit trainingspakket is ontwikkeld door het lectoraat ‘Zorg voor Mensen met 
een Verstandelijke Beperking’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in 
samenwerking met Dichterbij, Pluryn, JP van den Bent stichting, Siza, ’s Heeren Loo,  
De Driestroom en MEE Gelderse Poort.

Het pakket omvat 4 trainingen die ontwikkeld zijn voor het Hoger Beroepsonderwijs 
en de zorgpraktijk:

Werken met Sociale Netwerken 

Doel: (aankomende) professionals worden zich bewust van het belang en de 
structuur van sociale netwerken van cliënten. Ze krijgen handvatten om het 
sociale netwerk in kaart te brengen, te analyseren en uit te breiden/te versterken.
Bijbehorende materialen: trainershandleiding, handleiding MSNA-VB en 
handleiding bij de trainingsfilm.

Ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind

Doel: (aankomende) professionals worden zich bewust van de rol van ouders in 
de professionele relatie en krijgen handvatten om in gesprek te gaan en blijven 
met ouders.
Bijbehorende materialen: trainershandleiding.

Zie mij als mens

Doel: (aankomende) professionals worden zich bewust van de rol die macht 
kan spelen in de relatie tussen de begeleider en de cliënt en staan stil bij de 
competenties die belangrijk zijn om met deze machtspositie om te gaan.
Bijbehorende materialen: trainershandleiding.
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Menslievende professionalisering van (toekomstige) beroepskrachten 

Doel: (aankomende) professionals krijgen instrumenten in handen waarmee 
zij de menslievende professionalisering in hun eigen werkomgeving kunnen 
vormgeven en de interpersoonlijke dimensie van zorg (weer) kunnen 
benadrukken.
Bijbehorende materialen: trainershandleiding.

   

In dit pakket vindt u tevens een USB-stick. Op deze USB-stick zijn naast 
bovengenoemde handleidingen ook alle aanvullende materialen per training te vinden:

 de 4 onderzoeksrapporten waarop de trainingen gebaseerd zijn
 de werkmaterialen bij de trainingsbijeenkomsten
 de powerpointpresentaties 
 een trainingsfilm (hoort bij de module Werken met Sociale Netwerken)

Wij wensen u veel inspiratie toe bij het werken met deze materialen!

Prof. dr. Petri Embregts (lector)
Dr. Lex Hendriks (associate lector)
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1
Inleiding

Veranderingen in de zorg 

De tijd dat mensen met een intensieve zorgbehoefte vooral in residentiële 
zorginstellingen werden opgevangen is voorbij. Het beleid van overheid en 
zorginstellingen is erop gericht dat de zorg in de eigen woonomgeving kan worden 
verleend en dat mensen die zorg nodig hebben – zoals mensen met een verstandelijke 
of psychische beperking – zelfstandig kunnen wonen. In de eerste plaats is bij deze 
vermaatschappelijking een verschuiving aan de orde van intramurale opvang naar 
ondersteuning in de gewone woonwijk (extramuralisering). Cliënten leven niet meer 
in instellingen buiten de samenleving, maar krijgen een plek in de samenleving 
(vermaatschappelijking), hetzij zelfstandig wonend, hetzij in groepsverband in 
aangepaste woonvormen. Als gevolg van de extramuralisering wonen mensen met een 
verstandelijke beperking steeds vaker zelfstandig in de wijk, wat idealiter leidt tot meer 
keuzevrijheid en autonomie. Aan deze zelfstandigheid kleven echter ook nadelen. 
Zo hebben velen een beperkt sociaal netwerk en een laag inkomen. Hierdoor komt 
integratie in de samenleving niet volledig tot stand. Er is behoefte aan ondersteuning 
en begeleiding bij sociale participatie, het maken van keuzes en het zelfstandig leven. 

Het tweede kenmerk van vermaatschappelijking is ‘(re)integratie of rehabilitatie’. 
Cliënten dienen begeleid te worden om daadwerkelijk een plaats te krijgen in de 
samenleving. Deze begeleiding wordt de laatste jaren gekenmerkt door een grotere 
differentiatie aan zorgvragen, ingegeven door de maatschappelijke opvatting dat 
zorg en ondersteuning steeds beter moeten worden afgestemd op het individu. 
Voor het werk van beroepskrachten in de praktijk betekenen deze ontwikkelingen in 
meerdere opzichten een grote uitdaging. Aan hen worden andere competentie-eisen 
gesteld in een nieuwe extramurale werkomgeving. We staan voor de taak aldus Petri 
Embregts (2009) om vast te stellen welke nieuwe competenties voor deze gewijzigde 
taakstellingen nodig zijn en hoe medewerkers zo effectief mogelijk op hun nieuwe 
werkzaamheden kunnen worden voorbereid. Vernieuwingen op het gebied van verdere 
professionalisering dienen uitgewerkt te worden, maar niet zonder reflectie: hoe 
blijven we ons voldoende bewust van de mens achter de hulpvraag? (Embregts, 2009).
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Onderzoek menslievende professionalisering 

Binnen het Lectoraat ‘Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking’ zijn 
de afgelopen jaren een aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd rondom het thema 
menslievende zorg. In een eerste project De menselijke maat van de zorg. Menslievende 
zorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking (Hermsen, Embregts, Hendriks 
& Frielink, 2011) stond het bieden van menslievende zorg in de ogen van begeleiders 
centraal. Onderzoek heeft aangetoond dat begeleiders naar hun gevoel niet altijd 
voldoende kwaliteit van zorg kunnen bieden. Als oorzaak wordt vaak gewezen op de 
verzakelijking van de zorg. Regelmatig wordt de dreiging geuit dat standaardisering 
en het waarderen van kwaliteit in termen van meetbare uitkomstmaten, de 
interpersoonlijke dimensie van zorg zal overschaduwen. De theorie van menslievende 
zorg concentreert zich daarentegen op die waarden die essentieel zijn voor het 
versterken van het verbinteniskarakter van de zorgrelatie zoals verantwoordelijkheid, 
zorg en betrokkenheid. Volgens de theorie van menslievende zorg, die is ingebed in de 
traditie van de zorgethiek, heeft professionele kennis en kunde noodzakelijkerwijs een 
(inter)persoonlijke dimensie die voorwaarde vormt voor het bieden van goede zorg 
(van Heijst, 2005; 2008). 

Een menslievende houding wordt gekenmerkt door vakkundigheid ingebed in 
medemenselijke betrokkenheid die niet alleen betrokkenheid op de ander is maar 
tevens een betrokkenheid op de eigen drijfveren en motivatie (Hermsen, Embregts, 
Hendriks & Frielink, 2011). De innerlijke motivatie en gedrevenheid zijn vanuit 
menslievend gedachtegoed bepalend voor de arbeidsvreugde en de geboden 
kwaliteit van zorg (Clegg & Lansdall-Welfare, 2010; van Heijst, 2005; 2008; Wuertz & 
Reinders, 2009). In bovengenoemd onderzoek is het verband tussen verzakelijking 
en afname van motivatie en inkrimping van de ruimte voor menslievende zorg nader 
onderzocht door 28 begeleiders van mensen met een lichte verstandelijke beperking 
te interviewen. Thema’s als (veranderde) motivatie, belemmerende en bevorderende 
factoren bij het bieden van menslievende zorg en reflecties op de ideale zorg van 
morgen kwamen hierbij aan de orde.

Het tweede project is getiteld Je hebt ’t of je hebt ’t niet? Menslievende professio-
nalisering van toekomstige beroepskrachten van ROC en HBO (Hermsen & Embregts, 
2011). Hierin stond de vraag centraal of het mogelijk is een menslievende houding 
aan te leren of te ontwikkelen, of is het een kwestie van ‘je hebt ’t of je hebt ’t niet?’ 
Het onderzoek heeft een aantal aspecten opgeleverd die in een onderwijsprogramma 
van MBO (ROC) of HBO opleidingen aan bod moet komen wil het opbouwen van 
relaties met cliënten vanuit aandachtigheid en medemenselijke betrokkenheid 
gestimuleerd kunnen worden. Daarnaast kwam in dit project aan bod op welke 
wijze vier beroepsopleidingen de menslievende professionalisering van toekomstige 
beroepskrachten vormgeven (ROC: Maatschappelijke Zorg; HBO: SPH, MWD 
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en Pedagogiek). Op basis van dit project zijn concrete aanbevelingen gedaan om 
de menslievende professionalisering van toekomstige beroepskrachten verder te 
ontwikkelen.

Ontstaan van de training

De uitdaging waarvoor het Lectoraat ‘Zorg voor Mensen met een Verstandelijke 
Beperking’ gesteld werd is na te gaan hoe de resultaten van beide 
onderzoeksprojecten omgezet konden worden naar de zorg- en onderwijspraktijk van 
alledag en hoe interventies, zoals scholings- en coachingstrajecten, geïmplementeerd 
kunnen worden. Vanuit het lectoraat zijn er in het voorjaar van 2011 zogenaamde 
expertmeetings georganiseerd met deskundigen uit onderwijs en zorg om gezamenlijk 
vast te stellen waar prioriteit ligt in het maken van een vertaalslag van onderzoek naar 
praktijk. Voor bovengenoemde onderzoeksprojecten rondom het thema menslievende 
zorg heeft een expertmeeting plaatsgevonden in mei 2011 met vijf deskundigen 
werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en met vier 
deskundigen werkzaam in de onderwijspraktijk (HBO). Na een brainstorm- en 
inventarisatie ronde zijn voor de zorg en voor het onderwijs vier thema’s vastgesteld 
die prioriteit hebben voor de verdere menslievende professionalisering van (bestaande 
en toekomstige) beroepskrachten. De thema’s ‘in dialoog gaan’, ‘out of the box 
denken’ (creativiteit bevorderen) en ‘verantwoordelijkheid nemen’ zijn geformuleerd. 
Het thema ‘menslievende zorg’ is eveneens opgenomen in een training en biedt een 
introductie in de menslievende professionalisering van beroepskrachten. De vier 
genoemde thema’s zijn vertrekpunt geweest bij het samenstellen van een toolbox met 
concrete producten voor zorg en onderwijs.
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2
De toolbox

Doelstelling

Algemene doelstelling van de toolbox is beroepskrachten in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking en studenten (toekomstige beroepskrachten) van MBO 
(ROC) en HBO een gevarieerd aanbod aan producten bieden met behulp waarvan 
zij de menslievende professionalisering in hun eigen organisatie of stageverlenende 
instelling kunnen vormgeven. Hierdoor wordt de interpersoonlijke dimensie van zorg 
(weer) sterk benadrukt. 

Doelgroep

De ingrediënten van de toolbox, uitgewerkt in concrete trainingen zijn toepasbaar 
in onderwijs en zorg in de breedste zin van het woord en derhalve uitvoerbaar door 
studenten van MBO (ROC) en/of HBO, begeleiders in de zorg, managers, therapeuten 
etc.

Opzet van de toolbox

De toolbox is opgebouwd uit vier verschillende trainingen, geschikt voor de zorg en 
voor het onderwijs, voor beroepskrachten en voor toekomstige beroepskrachten. De 
uitgewerkte thema’s worden aangeboden in afzonderlijke trainingen maar vertonen 
ook overlap; daardoor is onderlinge uitwisseling en combinatie van (delen van) 
thema’s goed mogelijk. De opzet van de toolbox wordt in het navolgende schematisch 
overzicht weergegeven.
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zorg & onderwijs

Training Menslievende zorg (zie hoofdstuk 3)
Deelnemers maken tijdens deze training kennis met menslievende zorg en 
ontwikkelen een eigen visie op menslievende zorg, toepasbaar in de dagelijkse 
praktijk

Training In dialoog gaan (zie hoofdstuk 4) 
Deelnemers krijgen in deze training handvatten aangereikt om het dialogisch 
denken en werken toe te passen in de dagelijkse praktijk

Training Out of the box denken (zie hoofdstuk 5) 
Deelnemers worden tijdens deze training gestimuleerd in het creatief denken en 
krijgen handvatten aangereikt om alledaagse routines te doorbreken

Training Verantwoordelijkheid nemen (zie hoofdstuk 6)
Deelnemers reflecteren tijdens deze training op het thema verantwoordelijkheid 
nemen en maken kennis met het model van dilemma-intervisie

Profieleisen voor de trainer

De trainingen kunnen in het kader van nascholing of deskundigheidsbevordering 
worden aangeboden in de praktijk. Vaardigheden die van belang zijn voor zowel zorg als 
onderwijs:
  De trainer beschikt over didactische vaardigheden, zoals overbrengen van de inhoud, 

aansluiten bij de beginsituatie van de deelnemers, begeleiden van het groepsproces 
en het geven van feedback. 

  De trainer bezit kennis en vaardigheden ten aanzien van het werken met mensen met 
een verstandelijke beperking in de praktijk. Daardoor kan hij of zij zich inleven in de 
(toekomstige) werksituatie van de deelnemers en kan hij of zij voorbeelden bewerken.

  De trainer kan (toekomstige) professionals enthousiasmeren en motiveren.
  De trainer heeft kennis van de theorie van menslievende zorg en beschikt 

over vaardigheden om de menslievende professionalisering van (toekomstige) 
beroepskrachten vorm te geven.

  De trainer heeft kennis en vaardigheden ten aanzien van het gebruik van de dialoog in 
de dagelijkse zorg- en hulpverlening en is bekend met competenties die belangrijk zijn 
om dialogisch te denken en werken.

  De trainer beschikt over vaardigheden om (toekomstige) professionals te stimuleren 
in het creatief, out of the box denken.

  De trainer heeft kennis van en ervaring met het model van dilemma-intervisie.

Naast bovengenoemde vaardigheden, zijn de volgende aandachtspunten per training 
geformuleerd:
  De training Menslievende zorg kan op maat op de praktijkplek worden verzorgd 
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door een docent/trainer die een achtergrond heeft in de ethiek, filosofie en thuis 
is in dit onderwerp. Mogelijkheden om binnen het HBO en eventueel ook binnen 
het MBO (ROC) vanuit de training Menslievende zorg aan te sluiten bij de Leerlijn 
Professionele Ontwikkeling ligt voor de hand. 

  De training In dialoog gaan dient te worden verzorgd door een docent/trainer 
die thuis is in dit onderwerp. De docent/trainer dient ervaring te hebben in het 
(aanleren van het) gebruik van de dialoog in de dagelijkse zorg- en hulpverlening; 
wat levert de dialogische werkwijze op in de zorg voor cliënten en in de onderlinge 
samenwerking met collega’s/studenten? 

  De training Out of the box denken dient te worden verzorgd door een docent/trainer 
die in staat is cursisten te stimuleren in het creatief, out of the box, denken. Binnen 
deze training is de inzet van acteurs zeer gewenst; zij kunnen een rol vervullen in 
de inbreng van zogenaamde ‘onoplosbare’ cases. In de omgang met onoplosbare 
cases wordt als vanzelf een beroep gedaan op creativiteit door het doorbreken van 
routines en een gestandaardiseerde manier van denken.  

  De training Verantwoordelijkheid nemen dient te worden gegeven door een docent/
trainer die ervaring heeft met het model van dilemma-intervisie (Oostrik & Schilder, 
2001; Schilder, 2004). 

Om bovenstaande te realiseren, is het van belang dat de trainer bekend is met de 
volgende materialen (zie toolbox):
  De trainershandleiding. 
  Hermsen, M., Embregts, P., Hendriks, L. & Frielink, N. (2011). De menselijke 

maat van de zorg. Menslievende zorg aan mensen met een lichte verstandelijke 
beperking. In P. Embregts & L. Hendriks (red). Menslievende professionalisering in 
de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (pp. 81-102). Arnhem: HAN 
University Press. (USB-stick: Artikel: De menselijke maat van de zorg) 

Randvoorwaarden voor de training

Van deelnemers wordt verwacht dat zij tijdens de bijeenkomsten koppelingen leggen 
met de praktijk. Bij de beschrijving van elke bijeenkomst in de handleiding zijn 
daartoe opdrachten opgenomen. Het is dus noodzakelijk om tijdens het volgen van 
de trainingen in de praktijk te werken, of stage te lopen, bij voorkeur met mensen met 
een verstandelijke beperking. 

De training In dialoog gaan gaat uit van een wederkerigheid van cliënt en hulpverlener, 
door het elkaar begrijpen en door het delen van perspectief. Dit vraagt een bepaald 
niveau van de cliënt. Tegelijkertijd focust de training In dialoog gaan, evenals de andere 
3 trainingen op het ontwikkelen van een basale, menslievende houding waarin geleerd 
wordt verbinding te maken met de cliënt van welk niveau dan ook. 
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3
Training: Menslievende zorg

Doelstelling

Na afloop van deze training heeft de deelnemer kennis van de theorie van 
menslievende zorg en heeft de cursist aan de hand van eigen ervaringen een visie op 
menslievende zorg ontwikkeld.

Doelgroep

Begeleiders en toekomstige beroepskrachten in de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking.

Globale inhoud van de training

Na een algemene introductiebijeenkomst over menslievende zorg wordt in 
trainingsbijeenkomsten gewerkt aan het concreet toepassen van menslievende zorg in 
de praktijk.

Tijdsinvestering voor de deelnemer

De training bestaat uit 2 à 3 bijeenkomsten (à 1 uur), verdeeld over een algemene 
inleiding gevolgd door 1 à 2 trainingsbijeenkomsten met verschillende opdrachten. 
Achter iedere opdracht staat een tijdsindicatie. Al naar gelang behoeften/input vanuit 
de groep is variëren mogelijk. De tijdsinvestering is 4 à 5 uur in totaal (inclusief 
voorbereiding).

Materialen

 Deelnemersinformatie (USB-stick: Deelnemersinformatie)
  Powerpointpresentatie met inleiding over menslievende zorg (zie USB-stick: 

Powerpointpresentatie).
  Casuïstiek en filmfragment. 
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  Flap-overs met stiften.
  White board met stiften.
  Post-its met pennen tbv de evaluatie.
  Ruimte met internetverbinding (ivm opdracht 4).
  Ruimte waarin op eenvoudige wijze groepjes te vormen zijn.

de bijeenkomsten

Introductie Menslievende zorg

voorbereidende opdracht 

De deelnemers hebben de volgende opdracht gekregen:

Lees ter voorbereiding het volgende artikel:
Hermsen, M., Embregts, P., Hendriks, L. & Frielink, N. (2011). De menselijke 
maat van de zorg. Menslievende zorg aan mensen met een lichte verstandelijke 
beperking. In P. Embregts & L. Hendriks (red). Menslievende professionalisering 
in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (pp.81-102). Arnhem: 
HAN University Press. (USB-stick: Artikel: De menselijke maat van de zorg).

Inventariseer wat de deelnemers weten van Menslievende zorg en hoeveel 
ervaring zij ermee hebben.

Achtergrondinformatie
“Menslievende zorg is eigenlijk de zorg in zijn puurheid, zonder de verzakelijking die is 
opgetreden. De zorg is een bedrijf geworden. En als je dat allemaal weghaalt, al die franje, 
en je kijkt gewoon naar de mens en daarbij zijn zorgvraag, dat is menslievende zorg.”

Dit is een citaat van een ambulant begeleider die werkt in de zorg voor mensen 
met een lichte verstandelijke beperking. Vaak wordt de verzakelijking van de zorg 
aangewezen als oorzaak van ontevredenheid en hoge werkdruk bij professionals. Door 
het bedrijfsmatige en marktgerichte karakter van de zorg zouden professionals steeds 
vaker het gevoel hebben niet meer de kwaliteit van zorg te kunnen bieden die ze graag 
willen bieden en neemt hun motivatie en arbeidsvreugde af.

Presenteer aan de hand van de powerpointpresentatie met de inleiding over menslieven-
de zorg de belangrijkste resultaten van het onderzoek ‘De menselijke maat van de zorg’:
 Wat is kenmerkend voor menslievende zorg?
  Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor het bieden van menslievende 

zorg in zorgorganisaties?
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  Is er een verband aan te wijzen tussen verzakelijking van de zorg enerzijds en afname 
van motivatie en arbeidsvreugde anderzijds? 

  Welke positieve en negatieve factoren van de verzakelijking in de zorg kunnen worden 
onderscheiden?

Trainingsbijeenkomst Menslievende zorg

Deze trainingsbijeenkomst bestaat uit een 5-tal opdrachten waarbij in tweetallen, 
in groepjes of plenair wordt gewerkt met het concept ‘menslievendheid.’ Deze 
training wordt toegespitst op de doelgroep en kan al naar gelang de behoefte worden 
uitgebouwd tot 2 bijeenkomsten. 

opdracht 1 

Aansluiten bij de oorspronkelijke motivatie (20 minuten)
Deelnemers gaan in tweetallen zitten. De één vraagt aan de ander: ‘waarom 
werk jij in de zorg?’ De ander vertelt en daarna vraagt de een weer: ‘waarom 
is dat belangrijk voor je?’ Als reactie op het antwoord wordt weer de vraag 
gesteld: ‘waarom is dat belangrijk voor je?’ tot de essentie naar boven komt. 
Schrijf vervolgens drie dingen op die voor jou de essentie van ‘zorgen’ vormen. 
Daarna worden de rollen omgedraaid.

Achtergrondinformatie
Opvallend is dat mensen vaak de essentie van zorgen vertellen door waarden te 
benoemen. Bijvoorbeeld: ‘omdat ik het belangrijk vind dat er voor iedereen goede zorg 
is; omdat het rechtvaardig is’ (waarde = rechtvaardigheid). 
Dit is een opdracht om de eigen beelden van goede zorg te bespreken en om te 
reflecteren op de oorspronkelijke motivatie om voor de zorg te kiezen. Achterliggende 
gedachte bij deze opdracht is de volgende: om zorg te kunnen bieden vanuit een 
menslievende houding is aandachtige betrokkenheid op de medemens van belang. 
Voorwaarde voor betrokkenheid op de ander is verbinding kunnen maken met de 
eigen drijfveren en motivatie. Daar wordt in deze opdracht op ingezoomd. 
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opdracht 2 

Wat is menslievende zorg? (20 minuten)
Op basis van de beschreven essenties uit opdracht 1 wordt geprobeerd 
tot een definitie te komen van menslievende zorg. Beschrijf op het bord 
in steekwoorden de essentie van menslievende zorg (opdracht 1). Zijn er 
overeenkomsten aan te wijzen? Lukt het om de kern van menslievende zorg te 
benoemen? Probeer samen tot een definitie van menslievende zorg te komen. 
Wat zijn de verschillen met de definitie van menslievende zorg uit de algemene 
introductiebijeenkomst?

Achtergrondinformatie
Kenmerken van menslievende zorg worden besproken tijdens de introductie-
bijeenkomst. Hieronder een beknopte uitleg van menslievendheid/menslievende zorg. 
Vanuit persoonlijke betrokkenheid relatie en verbindingen kunnen aangaan met 
cliënten wordt in de onderzoeksliteratuur steeds vaker gezien als voorwaarde voor 
professionaliteit. Bijzondere eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen van 
hulpverleners zijn bepalend voor de interacties die tussen cliënt en hulpverlener 
mogelijk zijn. Binnen de zorgethiek is een tendens waarneembaar die de professionele 
zorgbeoefening wil baseren op zorgrelaties, op de pijler van menslievendheid. Het 
versterken van relationele banden is volgens de theorie van menslievende zorg 
constitutief voor goede zorg. Een menslievende houding wordt gekenmerkt door 
vakkundigheid die opgenomen is in een ethisch geladen kader van medemenselijke 
betrokkenheid. Binnen de theorie van menslievende zorg zijn de bekwaamheid tot het 
opbouwen van relatie, de attitude en persoonlijkheid van de begeleider, hoewel niet 
in al hun aspecten te objectiveren, onmiskenbaar van invloed op de kwaliteit van de 
geboden zorg (van Heijst, 2005; Hermsen & Embregts, 2011). 

opdracht 3 

Menslievende zorg in de praktijk (30 à 40 minuten)
Bekijk – met in je achterhoofd jullie definitie van menslievende zorg – een 
filmfragment waarin gezorgd wordt en probeer onderstaande vragen te 
beantwoorden: 
  Handelen deze professionals op een menslievende wijze? Waaruit maak je 

dat op?
  Handel je op je eigen praktijkplek op een menslievende wijze? Waaruit maak 

je dat op? 
  Welke maatregelen of afspraken die gemaakt zijn op je praktijkplek zijn 

bevorderend of juist belemmerend voor het bieden van menslievende zorg? 
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Achtergrondinformatie
Filmfragmenten te over! Veel te verkrijgen in het studiecentrum van de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen. Denk aan: 
 Wit (2001), in de 13e – 22e minuut bijvoorbeeld
 Iris. A memoir of Iris Murdoch (2001)
 Tuesdays with Morrie (1999)
 Le Chiavi di Casa (2004)
 Magnolia (1999)
 Simon (2004)
 Mar adentro (2004)

Deze films zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet vertoond worden in een 
commerciële omgeving maar alleen in ‘huiselijke’ kring. We raden aan om de films te 
lenen in een studiecentrum. 
Zie voor andere filmtips ook de website www.kfa-filmbeschouwing.nl onder 
‘filmbesprekingen’. 

Het is wenselijk een casus achter de hand te hebben om praktijksituaties te bespreken. 
Handelt professional X in de casus op een menslievende wijze? Waaruit blijkt dat wel/
niet?

opdracht 4 

Marktwerking in de praktijk (20 minuten)
Bekijk een filmfragment van ‘Draadstaal’ over de marktwerking in de zorg 
(You Tube, ‘Marktwerking Draadstaal’, duur: 2.07 min.). Dit is een hilarisch 
fragment, als basis voor de discussie. Bespreek vervolgens in groepjes 
negatieve en positieve gevolgen van de marktwerking in de zorg. Deze 
gevolgen worden klassikaal nabesproken. 
Wat merk je van de verzakelijking van de zorg op je eigen praktijkplek? Wat zijn 
de consequenties van verzakelijking van de zorg op de eigen praktijkplek? 

Achtergrondinformatie
In de introductiebijeenkomst is aan de orde gekomen dat de verzakelijking van de 
zorg door professionals vaak wordt aangewezen als oorzaak van ontevredenheid en 
hoge werkdruk. Door het bedrijfsmatige en marktgerichte karakter van de zorg zouden 
professionals steeds vaker het gevoel hebben niet meer de kwaliteit van zorg te 
kunnen bieden die ze graag willen bieden en neemt hun motivatie en arbeidsvreugde 
af. Merken deelnemers dit op de eigen praktijkplek? Hoe?
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opdracht 5 

De wensvraag (15 minuten)
Stel jij bent de volgende Minister van Volksgezondheid. Op welk punt zou jij 
het overheidsbeleid als eerste veranderen? Plenair of in tweetallen bespreken. 

Achtergrondinformatie
Afsluiting van de les. Hoe ziet voor deelnemers de ideale zorg van morgen eruit? 
Als deelnemers op korte termijn iets zouden kunnen veranderen aan de zorg van 
vandaag, wat zou dat dan zijn? Aan de hand van deze vraag kunnen bovengenoemde 
opdrachten waarin een menslievende visie op zorg is ontwikkeld geïntegreerd worden 
in een eindopdracht.

Evaluatie
De training kan geëvalueerd worden aan de hand van de volgende vragen:
 Wat vond je positief? Wat negatief?
 Wat heb je gemist?
 Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd?
 Wat ga je in de praktijk gebruiken?

De deelnemers krijgen allemaal vier post-its waar ze hun antwoord op schrijven. 
Daarna wordt gezamenlijk geëvalueerd.

Aanbevolen literatuur

Embregts, P. (2011). Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede Tilburg 
University.

Hermsen, M.A., & Embregts, P.J.C.M. (2011). Je hebt ’t of je hebt ’t niet?’  
De (on)mogelijkheid van het aanleren van een menslievende houding. Zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking als casus. Arnhem: HAN University Press. 

Hermsen, M.A., Embregts, P.J.C.M., Hendriks, A.H.C., & Frielink, N. (2011). De 
menselijke maat van de zorg. Menslievende zorg aan mensen met een lichte 
verstandelijke beperking. Een exploratief onderzoek. Nederlands Tijdschrift voor de 
Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 37, 4, 260-277.

Heijst, A. van (2005). Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Kampen: 
Klement.

Heijst, A. van (2008). Iemand zien staan. Zorgethiek over erkenning. Kampen: Klement.
Nistelrooy, I. van (2008). Basisboek Zorgethiek. Over menslievende zorg, moreel beraad 

en de motivatie van verpleegkundigen. Heeswijk: Uitgeverij Abdij van Berne.
Pijnenburg, M., Leget, C., & Berden, B. (2010). Menslievende zorg, management en 

kwaliteit. Budel: Damon.
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4
Training: In dialoog gaan 

Doelstelling

Na afloop van de training hebben de deelnemers inzicht in het dialogisch denken en 
werken als uitgangspunt voor het maken van verbinding met collega’s en cliënten, 
voor het doorvragen en reflexief luisteren. Deelnemers hebben handvatten aangereikt 
gekregen om het dialogisch denken en werken toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Op maat voor (toekomstige) begeleiders en managers in de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Ook gecombineerde cursussen (voor managers 
en begeleiders tegelijkertijd) zijn mogelijk. Maximum aantal deelnemers is 12-15 
personen.

Globale inhoud van de training

Na een algemene introductiebijeenkomst waarin wordt uitgelegd wat ‘in dialoog gaan’ 
is, wordt vervolgens in trainingsbijeenkomsten geoefend met het toepassen van een 
dialogische wijze van denken en werken in de eigen praktijk.
De training In dialoog gaan sluit aan bij de training Out of the box denken. 

Tijdsinvestering voor de deelnemer

De training bestaat uit 2 à 3 bijeenkomsten: algemene introductiebijeenkomst (van 2 
uur) gevolgd door 1 à 2 trainingsbijeenkomsten (2 uur per bijeenkomst), in overleg. De 
tijdsinvestering is 7 uur in totaal (inclusief voorbereiding).

19



Materialen

 Beamer.
 Casuïstiek op papier. 
 Flap-overs met stiften.
 White board met stiften.
 Post-its met pennen tbv de evaluatie.
 Ruimte waarin op eenvoudige wijze groepjes te vormen zijn.
 Deelnemersinformatie (USB-stick: Deelnemersinformatie)
  Artikel: Basisprincipes van een dialoogtafel (USB-stick: artikel: Basisprincipes van 

een dialoogtafel)

de bijeenkomsten

Introductie In dialoog gaan

voorbereidende opdracht

De deelnemers hebben de volgende opdracht gekregen:

Lees ter voorbereiding het artikel: Basisprincipes van een dialoogtafel van Irma 
Mosselman, 2011 (USB-stick: Artikel: Basisprincipes van een dialoogtafel).

Achtergrondinformatie/inleiding op het thema
In de veranderende samenleving en globaliserende wereld (denk aan de multiculturele 
samenleving, de instroom van mensen uit andere landen en het internet) wordt een 
groter beroep gedaan op onderlinge sociale en maatschappelijke verstaanbaarheid. 
Een mogelijkheid deze verstaanbaarheid te vergroten, ook in situaties van coaching en 
begeleiding, biedt de dialoog (Hermans, 2006; Van den Berg, 2011). In de introductie 
staat een kennismaking met ‘in dialoog gaan’ centraal. Deelnemers maken kennis met 
het in dialoog gaan met de cliënt waarin samenwerking als gelijkwaardige partners 
centraal staat. 

“Het is […] onmogelijk dat de cliënt bepaalt wat het antwoord op zijn vraag moet zijn, 
of andersom: dat de professional bepaalt wat het beste voor de cliënt is. Omdat cliënt, 
professional en manager ieder een beïnvloedende rol spelen, zijn zij van elkaar afhankelijk 
voor het eindresultaat van het werk. Dat vraagt om afstemming tussen deze partijen, 
waarbij ieders perspectief het best tot uiting komt en een plek krijgt. Ze zullen als 
gelijkwaardige partners moeten samenwerken om tot het beste resultaat te komen. Dat 
geldt voor de samenwerking tussen manager en professional, voor die tussen professionals 
onderling en voor die tussen professional en cliënt. […]. De dialoog is hier heel goed op 
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zijn plek, omdat deze uitgaat van het wederzijdse en dynamische karakter van het werk” 
(Vervuurt, 2009, p. 37).

Ga met de deelnemers in gesprek over de volgende onderwerpen:
  Betekenis en definitie van de dialoog (Wat is een dialoog wel en wat is het niet? 

Welke tijdsinvestering is nodig om in dialoog te kunnen gaan?). 
  Het inter- en intramenselijke karakter van de dialoog (onherroepelijke 

wederkerigheid/eigen kracht en kwaliteit).
  Welke basishouding/welke competenties zijn nodig om in dialoog te kunnen gaan? 

(‘wisselen van perspectief’, ‘luisteren’, het tonen van moed en lef).
  De dialoog in context: de opkomst van de dialogische werkwijze verklaard.
  Uit welke onderdelen (bouwstenen) bestaat dialogiseren?
  Welke niveaus in het gebruik van de dialoog kunnen worden onderscheiden? 
  Wat is de meerwaarde van het gebruik van de dialoog in zorg- en hulpverlening? 

Trainingsbijeenkomst In dialoog gaan

Deze trainingsbijeenkomst bestaat uit een vijftal opdrachten waarbij in tweetallen, in 
groepjes of plenair wordt gewerkt met een toepassing van de dialoog in de dagelijkse 
praktijk. Deze training wordt toegespitst op de doelgroep en kan al naar gelang de 
behoefte worden uitgebreid. 

opdracht 1 

Verplaatsen in elkaars perspectief
Voer met 5/6 mensen een dialoog over de vermaatschappelijking en integratie 
van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. De overige 
5/6 mensen observeren en geven naderhand feedback. Is er daadwerkelijk een 
dialoog gevoerd? Waaraan merk je dat wel of niet?

Achtergrondinformatie
De dialoog gaat uit van ieders eigen kracht en kwaliteit. Ieder spreekt zich uit en ieder 
draagt bij vanuit zijn eigen kijk. In de dialoog staat het gezamenlijk begrijpen en het 
delen van perspectieven om tot een oplossing te komen centraal. Daarin onderscheidt 
de dialoog zich ook van een discussie of debat waarin je iemand probeert te 
overtuigen aan de hand van argumenten. De dialoog is geënt op gelijkwaardigheid en 
wederzijds respect. Er is ruimte voor meerdere interpretaties. Het perspectief van de 
één is niet meer of minder dan dat van de ander (Van den Berg, 2011).
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opdracht 2

Leren luisteren
Werk in groepjes van vier. Aan de hand van een casus voeren twee deelnemers 
een dialoog met elkaar. Er worden steeds wisselende perspectieven en rollen 
ingenomen om te oefenen in het leren luisteren. De andere twee deelnemers 
observeren en geven feedback. Wat viel op? Wat ging goed? Daarna wisselen.

Achtergrondinformatie
De professional is in dialoog met zijn cliënt. Hij luistert professioneel op specifieke 
wijze naar de essentie van de begeleidingsvraag. In deze opdracht wordt stilgestaan 
bij drie niveaus van luisteren (horen, aanhoren en actief luisteren en verstaan), bij 
deelaspecten van het luisteren, en bij diepteluisteren. Casuïstiek, waarbij steeds 
wisselende perspectieven en rollen worden ingenomen, wordt gebruikt om te oefenen 
in leren luisteren. Hierbij is variëren in afstemmen op verschillende niveaus van 
mensen met een verstandelijke beperking gewenst (Van den Berg, 2011). 

opdracht 3

De bouwstenen van dialogiseren
Werk in viertallen en neem allemaal een vraag in gedachten waarvoor geen 
geijkte oplossing voorhanden is (een zogenaamde ‘onoplosbare’ vraag). Er is 
een observant die na afronding van de opdracht feedback geeft. Is er werkelijk 
een dialoog gevoerd? Is het gelukt een houding van niet-weten aan te nemen 
en het oordeel op te schorten? Bespreek samen in dialoog één voor één de 
vragen en gebruik hierbij bovengenoemde bouwstenen. Het gaat er niet om 
een oplossing te bedenken maar het gaat puur om het bespreken van de vraag. 
Evalueer eerst samen met de observant; daarna klassikaal. Wat viel op? Wat 
ging goed? 

Achtergrondinformatie
Bepaalde waarden, een bepaalde houding is van belang om in dialoog te kunnen 
gaan. Volgens Van den Berg bestaat dialogiseren uit: ontwikkelen (dynamiek, open 
begeleiding); een houding van het ‘niet weten’ (onderzoekende houding, ontdekkend 
weten); problematiseren (reflectie en actie bevorderen) en convergeren, divergeren en 
creativiteit (Van den Berg, 2011). Deze bouwstenen van dialogiseren zijn toegelicht in 
de introductiebijeenkomst. 
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opdracht 4

(Bevorderen van het) meesterschap van de cliënt 
Ga in groepjes in dialoog over het meesterschap van de cliënt. Hanteer 
daarvoor de werkwijze van de dialoogtafel (zie artikel) en bespreek met elkaar 
de volgende vragen: beschikt de cliënt (met een verstandelijke beperking) over 
voldoende zelfsturing? Zo nee, hoe kunnen wij die bevorderen en stimuleren? 
(vanuit het meesterschap van de professional). Bedenk vooraf gezamenlijk een 
werkvraag om de discussie concreet te maken. Plenaire evaluatie.

Achtergrondinformatie
Zowel cliënt als professionals vertrekken in de dialoog vanuit de eigen expertise. Ieder 
gebruikt zijn eigen ‘gereedschap’ en zet dit constructief in voor het vinden van een 
antwoord op de begeleidingsvraag. 
In het meesterschap van de cliënt spelen volgens Van den Berg (2011) de volgende 
onderwerpen een rol: zelfsturing, psychologische bekwaamheid, zelfredzaamheid, 
(zelf)reflectie, bewustwording en empowerment. 

opdracht 5

(Bevorderen van het) meesterschap van de professional
Ga in groepjes in dialoog en bespreek de volgende casus aan de hand van de 
werkwijze van de dialoogtafel: je beste vriend(in) gebruikt XTC. Jij bent hier 
toevallig achter gekomen. Hij/zij weet niet dat jij het weet. Je wilt met hem/haar 
in gesprek. Welke interventies kies je? Waarom? Situatie nabootsen. 

Achtergrondinformatie
Het meesterschap van de professional omvat volgens Van den Berg (2011) de volgende 
onderwerpen:
 De professionele houding van bevestiging, respect en empathie.
  Faciliteren: de professional bevordert en ondersteunt het zelfsturend 

oplossingsvermogen van de cliënt.
 De professional beïnvloedt vanuit een ‘andere kijk’.
 De professional bevordert de innerlijke dialoog.
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Evaluatie
De trainer evalueert met de deelnemers aan de hand van de volgende vragen:
 Wat vond je positief? Wat negatief?
 Wat heb je gemist?
 Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd?
 Wat ga je in de praktijk gebruiken?

De deelnemers krijgen allemaal vier post-its waar ze hun antwoord op schrijven. 
Daarna wordt gezamenlijk geëvalueerd.

Aanbevolen literatuur

Berg, C. van den. (2011). Werken in dialoog. De basis voor coaching en begeleiding. Den 
Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Hermans, H.J.M. (2006). Dialoog en misverstand. Leven met de toenemende bevolking 
van onze innerlijke ruimte. Soest: Boom/Nelissen.

Isaacs, W. (1999). Dialoque and the art of thinking together. A pioneering approach to 
communicating in business and in life. New York: Currency.

Mosselman, I. (2011). Basisprincipes van een dialoogtafel, HAN/VDO, opleiding, advies 
en coaching.

Nijnatten, C. van. (2004). Opvoeding, taal en continuïteit. Een pleidooi voor dialogisch 
maatschappelijk werk. Amsterdam: Boom.

Schilder, L., & Wouters, P. (1997). Kwaliteit in het maatschappelijk werk: een dialo-
gische kwestie. In H. Nijenhuis (red.). De lerende professie. Hoofdlijnen van het 
maatschappelijk werk (pp. 98-112). Utrecht: SWP.

Vervuurt, M. (2009). De professional en de manager in dialoog. Zelfbewust samenwerken 
in zorg en hulpverlening. Nelissen: Barneveld.
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5
Training: Out of the box denken

Doelstelling

Na afloop van de training zijn de deelnemers gestimuleerd in het creatief denken en 
hebben zij handvatten aangereikt gekregen om routines te doorbreken en af te wijken 
van een gestandaardiseerde, geautomatiseerde manier van denken en handelen.

Doelgroep

Begeleiders en toekomstige beroepskrachten in de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Maximum aantal deelnemers is 12-15 personen.

Globale inhoud van de training

Na een algemene introductiebijeenkomst waarin wordt uitgelegd wat (de meerwaarde 
van) Out of the box denken is, wordt vervolgens in een trainingsbijeenkomst geoefend 
in het creatief denken om alledaagse routines te leren doorbreken.

De training Out of the box denken sluit aan bij de training In Dialoog gaan.

Tijdsinvestering voor de deelnemer

De training bestaat uit 1 à 2 bijeenkomsten (korte introductie van 30 minuten), 
gevolgd door een opdracht (2,5 uur). De totale tijdsinvestering komt daarmee op 3 uur.

Materialen

  Casuïstiek (met verrassingselement, opdracht 2; met onoplosbaar element, 
opdracht 3).

 Inzet van acteurs: met name opdracht 3 en 4 lenen zich daar goed voor.
 Flap-overs met stiften.

25



 Deelnemersinformatie (USB-stick: Deelnemersinformatie)
 White board met stiften.
 Post-its met pennen tbv de evaluatie.
 Ruimte waarin op eenvoudige wijze groepjes te vormen zijn.

de bijeenkomsten

Introductie Out of the box denken

voorbereidende opdracht

Inventariseer wat de deelnemers weten van Out of the box denken en hoeveel 
ervaring zij ermee hebben.

Achtergrondinformatie/inleiding op het thema
Binnen de dialoog neemt creativiteit een prominente plaats in. Wanneer je afstand 
neemt van een gestandaardiseerde manier van denken en handelen, is de inzet van 
creativiteit onontbeerlijk. Uitgaande van het niet-weten is het van belang dat de 
professional en de cliënt bij een gezamenlijke zoekactie naar het antwoord op de 
begeleidingsvraag hun creativiteit inzetten. De creatieve persoon moet zich proberen 
vrij te maken van hindernissen van mentale aard want juist in het afwijkende denken 
en in niet gebonden situaties dient de ontdekking zich aan. Andere termen die 
gebruikt worden voor het afwijkende denken zijn onder andere aside thinking, het 
laterale denken en out of the box denken (Van den Berg, 2011).

Geef een presentatie als inleiding over de volgende vragen (30 minuten):
 Wat is out of the box denken?
 Wat is de winst van out of the box denken?
 Wat is de rol van creativiteit binnen de dialoog?
 Welke fasen in het proces van creativiteit kunnen worden onderscheiden? 
 Welke stappen zijn te onderscheiden bij het aanspreken van je intuïtie?
 Hoe bevorder je creativiteit bij professional én cliënt?

Opdrachten Out of the box denken

NB. Opdracht 3 en 4 lenen zich er goed voor om te werken met een acteur die ter 
plekke een onoplosbaar probleem/casus inbrengt!

26 handleiding menslievende professionalisering



opdracht 1

Opwarmertje 
Sprookjes vertellen is bedoeld om de vaardigheid creatief denken te 
bevorderen. Er staat een korte zin op het bord die begint met ‘er was eens’. 
In de groep (of in twee groepjes) wordt het verhaal verteld als vervolgverhaal 
waarbij iedere deelnemer het verhaal met een zin aanvult. Limiet: binnen 10 
minuten afronden; stoppen als er een plot is (Zie Bijkerk & van der Heide, 
2006, opdracht 110a).
Kort evalueren: hoe was het om te fantaseren? Wat vind je gemakkelijk? Wat 
vind je moeilijk? Wat kun je met fantasie in je werk? Andere opwarmertjes zijn 
mogelijk. 

opdracht 2

De ingeving
Probeer je een voorval of gebeurtenis te herinneren waarbij jij een ingeving 
kreeg waarmee je andere mensen (privé, collega’s, cliënten) wist te verrassen. 
Wissel deze ervaring uit.

opdracht 3

Het niet-weten
Probeer je een feit of voorval te herinneren waarbij je niet wist hoe te handelen. 
Hoe ervoer je het niet-weten? Kwam je tot een oplossing? Zo ja, hoe ging je te 
werk?
Probeer je vervolgens te herinneren dat je luisterde naar een probleem van een 
cliënt waarvoor je geen oplossing of advies voorhanden had. Hoe ervoer je 
het niet-weten? Ontstond er toch een oplossing of advies? Hoe kwam dat tot 
stand? 

 

opdracht 4

Gebruiken van intuïtie
Probeer je een feitelijke situatie voor te stellen, waarin je tot dusver geen 
uitweg vond. Activeer deze situatie volgens de stappen van de intuïtie. Deze 
stappen zijn in de introductie besproken. Registreer wat er gebeurt en wissel 
dit uit met anderen.
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Evaluatie
De trainer evalueert met de deelnemers aan de hand van de volgende vragen:
 Wat vond je positief? Wat negatief?
 Wat heb je gemist?
 Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd?
 Wat ga je in de praktijk gebruiken?

De deelnemers krijgen allemaal vier post-its waar ze hun antwoord op schrijven. 
Daarna wordt gezamenlijk geëvalueerd.

Aanbevolen literatuur

Bakker, H. (2002). Creatief denken. Soest: Uitgeverij Nelissen.
Berg, C. van den. (2011). Werken in dialoog. De basis voor coaching en begeleiding. Den 

Haag: Boom Lemma.
Bono, E. de (1996). Zes denkende hoofddeksels. Amsterdam/Antwerpen: Contact.
Bijkerk, L., & Heide van der W. (2006). Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen 

voor de opleidingspraktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
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6
Training: Verantwoordelijkheid 
nemen

Doelstelling

Na afloop van de training hebben (toekomstige) beroepskrachten inzicht gekregen 
in de betekenis van het nemen van verantwoordelijkheid voor mensen met een 
verstandelijke beperking gekregen. Deelnemers leren reflecteren op het thema 
verantwoordelijkheid en krijgen toepassingen aan de hand van het model van 
dilemma-intervisie voor de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Op maat voor studenten MBO (ROC) en/of HBO die stage lopen in de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Ook voor beroepskrachten in de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Ook gecombineerde cursussen (met 
studenten en beroepskrachten in de praktijk) zijn mogelijk.

Globale inhoud van de training

Na een algemene uitleg waarin het thema ‘verantwoordelijkheid nemen’ wordt 
geïntroduceerd wordt er aan de hand van de methode van dilemma-intervisie een 
concreet handvat geboden om eigen (eventueel afwijkende) keuzes te kunnen 
onderbouwen.

Tijdsinvestering voor de deelnemer

De training bestaat uit 1 à 2 bijeenkomsten (algemene introductiebijeenkomst gevolgd 
door opdrachten, in overleg). De tijdsinvestering is 2 á 3 uur in totaal (inclusief 
voorbereiding).
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Materialen

 Deelnemers nemen casuïstiek mee. 
 Flap-overs met stiften.
 White board met stiften.
 Post-its met pennen tbv de evaluatie.
 Ruimte waarin op eenvoudige wijze groepjes te vormen zijn.
 Deelnemersinformatie (USB-stick: Deelnemersinformatie)

de bijeenkomsten

Introductie dilemma-intervisie

voorbereidende opdracht

De deelnemers hebben de volgende opdracht gekregen:
Beschrijf op een half A4 een situatie waarin je het lastig vond om je 
verantwoordelijk op te stellen in de begeleiding van een cliënt. Beschrijf ook 
waarom je dat lastig vond: had de cliënt bijvoorbeeld andere ideeën dan jij zelf? 
Strookte de wijze waarop jij wel/niet wilde ingrijpen niet met de voorschriften van 
de organisatie? Neem de uitwerking mee naar de bijeenkomst. 

De trainer inventariseert de voorkennis van de deelnemers: hoeveel weten zij van 
het model van dilemma-intervisie? Daarnaast inventariseert de trainer voorbeelden 
waarbij studenten het lastig vonden om zich verantwoordelijk op te stellen. 

Dilemma-intervisie

Achtergrondinformatie/inleiding op het thema
Conform de maatschappelijke opvatting dat zorg en ondersteuning steeds beter 
moeten worden afgestemd op het individu, leren toekomstige beroepskrachten tijdens 
hun beroepsopleiding in toenemende mate wat het betekent om vraaggestuurd te 
werken en om in te spelen op de wensen en behoeften van de cliënt. Vraaggestuurd 
werken bevordert het bieden van zorg op maat. Echter, het risico van vraaggestuurd 
werken is dat beroepskrachten handelingsverlegen zijn op het moment dat er geen 
zorgvraag gesteld wordt, iets dat bij mensen met een verstandelijke beperking 
geen irreële gedachte is. Kort gezegd: zorg is het antwoord op een vraag; is er 
geen vraag dan is er geen zorg. Het niet bieden van zorg of het niet (weten hoe te) 
handelen ondanks dat er zorgen of signalen zijn kan gezien worden als het nemen 
van (te) weinig verantwoordelijkheid voor de cliënt. De toegenomen bureaucratie 
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en standaardisering in de zorg kunnen leiden tot dilemma’s op het moment dat 
verantwoordelijkheid vooral wordt opgevat als ‘aansprakelijkheid’ (opvolgen van 
de regels) terwijl verantwoordelijkheid in de betekenis van de ‘verplichting dat iets 
goed loopt voor een cliënt’ misschien wel in strijd is met het opvolgen van de regels. 
Deelnemers krijgen tijdens deze training allereerst inzicht in de betekenis (van het 
nemen) van verantwoordelijkheid voor cliënten. Wat betekent verantwoordelijk zijn en 
verantwoordelijkheid nemen ondanks gevoelde aarzeling omdat een directe hulpvraag 
ontbreekt of omdat het in strijd is met de regels? 
Nadat deelnemers hebben kennis gemaakt met het model van dilemma-intervisie, 
kijken zij terug op lastige keuzes die te maken hebben (gehad) met het nemen 
van verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld ten aanzien van wel of niet ingrijpen: 
moet ik als beroepskracht in deze situatie de verantwoordelijkheid nemen of mag 
ik de verantwoordelijkheid bij de cliënt laten? Of heb ik in een bepaalde situatie 
verantwoord gehandeld? Dit doen zij in een opdracht met de eigen casuïstiek aan de 
hand van het model van dilemma-intervisie.
De kern van het model van dilemma-intervisie ontwikkeld door Oostrik en Schilder 
(2001) bestaat uit intensief samen leren van opleiding en instellingen. Dit leren is 
zowel gericht op het inzetten van effectieve interventies als op het onderbouwen van 
morele en emotionele geldigheidsaanspraken en het maken van verantwoorde keuzes 
en bestaat uit 6 stappen:
1 Verduidelijking van de casus
2 Onderzoek van het persoonlijke dilemma
3 Depolarisatie
4 Discussie zonder inbrenger
5 Advisering
6 Besluit

opdracht

Dilemma-intervisie
Bij deze opdracht leren deelnemers reflecteren op het thema 
verantwoordelijkheid en krijgen toepassingen aan de hand van het model van 
dilemma-intervisie voor de dagelijkse praktijk. In groepjes van vier worden aan 
de hand van het model van dilemma-intervisie de voorbereidingsopdrachten 
besproken waarin deelnemers terugkijken op lastige keuzes die te maken 
hebben (gehad) met het nemen van verantwoordelijkheid.

Evaluatie
De trainer evalueert met de deelnemers aan de hand van de volgende vragen:
 Wat vond je positief? Wat negatief?
 Wat heb je gemist?
 Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd?
 Wat ga je in de praktijk gebruiken?
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De deelnemers krijgen allemaal vier post-its waar ze hun antwoord op schrijven. 
Daarna wordt gezamenlijk geëvalueerd.

Aanbevolen literatuur

Jagt, L. (2001). Moet dat nou? Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
Oostrik, H., & Schilder, L. (2001). Leren van dilemma’s in de onvrijwillige hulpverlening. 

Arnhem: HAN-De Grift-SSWA.
Schilder, L. (2004). ‘Instellingen: investeer in professionalisering!’ Nieuwe intervisie-

methode stelt dilemma’s centraal. Maatwerk, 5(1), 194-198.
Twist, M.J.W. van, Edelenbos, J. & Broek, M.G. van der. (1998). In dilemma’s durven 

denken. In: Management en Organisatie, 1998, 5. 

32 handleiding menslievende professionalisering



Literatuurlijst

Clegg, J., & Lansdall-Welfare, R. (2010). From autonomy to relationships: productive 
engagement with uncertainty. Journal of Intellectual Disability Research, 54, 66-72.

Embregts, P. (2009). Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Menslievende 
professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Arnhem: 
HAN University Press.

Hermsen, M.A., Embregts, P.J.C.M., Hendriks, A.H.C., & Frielink, N. (2011). De 
menselijke maat van de zorg. Menslievende zorg aan mensen met een lichte ver-
standelijke beperking. Een exploratief onderzoek. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg 
aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 37(4), 260-277.

Hermsen, M., & Embregts, P. (2011). ‘Je hebt ’t of je hebt ’t niet?’  
De (on)mogelijkheid van het aanleren van een menslievende houding. Zorg voor 
Mensen met een Verstandelijke Beperking als casus. Arnhem: HAN University Press. 

Heijst, A. van (2005). Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Kampen: 
Klement.

Heijst, A. van (2008). Iemand zien staan. Zorgethiek over erkenning. Kampen: Klement.
Oostrik, H., & Schilder, L. (2001). Leren van dilemma’s in de onvrijwillige hulpverlening. 

Arnhem: HAN-De Grift-SSWA.
Schilder, L. (2004). ‘Instellingen: investeer in professionalisering!’ Nieuwe intervisie-

methode stelt dilemma’s centraal. Maatwerk, 5(1), 194-198.
Wuertz, K., & Reinders, H. (2009). De kunst van het zorgen. Over verbinding in de zorg 

voor mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 

33









handleiding trainer | menslievende professionalisering van (toekomstige) beroepskrachten

handleiding trainer

Menslievende professionalisering 
van (toekomstige) beroepskrachten

Maaike Hermsen | Petri Embregts | Lex Hendriks | Noud Frielink

h
an

d
leid

in
g

 train
er | m

en
slieven

d
e pro

fessio
n

aliserin
g

 van
 (to

eko
m

stig
e) bero

epskrach
ten

www.han.nl/lectoraten


