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Intuitief, Methodisch en Diepgaand coachen

Coachen naar Zelfvertrouwen

Beroepsopleiding tot Eclectisch Coach

Communicatie - en Sociale Gedragsstijlen

Geaccrediteerde
bijscholing voor 
als je écht een 
laag dieper wilt 
werken.
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Fredrike Bannink   

Jan Walburg  

Programma

Nic Marks

Ruud Veltenaar
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Betekenis geven aan je leven, je relatie of je werk houdt veel mensen bezig. 
Een van de belangrijkste redenen is dat die betekenis bepalend is voor de 
manier waarop mensen hun leven inrichten. Zingeving en betekenisverlening 
geven richting aan je leven en zorgen voor samenhang van de afzonderlijke 
elementen van het leven.

Zingeving kan, wat meer wetenschappelijk, omschreven worden als de mate 
waarin mensen het belang zien van hun leven of daaraan betekenis geven, 
wat samengaat met de mate waarin mensen een missie of een doel in hun 
leven ervaren. Volgens Wong (2014) is een hoge kwaliteit van leven niet 
mogelijk zonder zingeving en doelgerichtheid.
Mensen die aangeven dat hun leven betekenis heeft, zijn aanzienlijk meer 
tevreden met hun leven dan mensen die dat niet kunnen aangeven. Als bron 
van betekenis noemen mensen vaak andere mensen. Maar ook werk, een 
doel of een missie, of spirituele inhoud kan een bron van betekenis zijn.

De positieve psychologie heeft belangstelling voor zingeving omdat 
die medebepalend is voor betrokkenheid, tevredenheid met het leven, 
positieve ervaringen en vertrouwen in jezelf.Er zijn veel domeinen waar die 
betekenisverlening een rol speelt: op school, op het werk, in relaties, bij 
ziekte, bij ouder worden, bij coaching en in therapie. Ook zijn er tests die 
meten in hoeverre mensen het leven als zinvol ervaren en zijn er andere 
mogelijkheden, bijvoorbeeld via verhalen, om meer zicht te krijgen op 
zingeving.

Tijdens het congres: ”Zin in leven en werk” gaan we in op de betekenis die 
zingeving heeft. En we gaan na hoe dat in ons persoonlijke leven, in onze 
relaties, in het onderwijs en op het werk een rol speelt. We kijken naar 
mogelijkheden om mensen te ondersteunen in het vinden van zingeving via 
coaching en therapie.

Jan Walburg

INLEIDING
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Jan Walburg

Volgens Seligman worden mensen niet zozeer gedreven door het 
verleden, maar eerder getrokken door de toekomst. Zingeving zonder 
toekomstperspectief is lastig. Het weerspiegelt de basale menselijke behoefte 
aan orde, relaties en hoop, en moet actief gezocht en gekoesterd worden.

Reden genoeg om met elkaar, geïnspireerd door topsprekers, van gedachten 
te wisselen over de kracht van het toekomstperspectief en hoe mensen een 
positief en krachtig perspectief kunnen opbouwen dat bij hen past en dat in 
overeenstemming is met hun waarden en kwaliteiten. 

Jan Walburg
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YOUR INDIVIDUAL NATURAL COMPETENCE

HET NIEUWE 
BEGELEIDEN  
MET ARCHE- 
TYPEN VOOR 
PROFESSIONALS

Bezoek onze stand voor de 
 en ontdek hoe de  

ODC®-meting ook jou de sleutel  
geeft tot de juiste oplossings-
richting voor jouw klanten.

Maak kennis met het 
ODC®, een snelle methode 
om grondig inzicht 
te krijgen in iemands 
persoonlijkheidsstructuur.

info@yinc-eu.com • www.yinc-eu.com

Het Odin Development Compass® is  
gebaseerd op de analytische psychologie van 
Carl Gustav Jung en maakt gebruik van een 
unieke combinatie van diepgaande vragen en 
instinctieve reacties op archetype beelden. 
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De positieve psychologie gaat over hoe we het beste uit onszelf en anderen kun-
nen halen en optimaal kunnen functioneren. Fredrike Bannink, pionier van het 
eerste uur in het onderkennen, toepassen en beschrijven van de mogelijkheden 
van de positieve psychologie, neemt u in deze interactieve lezing mee van het 
‘wat’ naar het ‘hoe’ van de positieve psychologie. In haar gelijknamige boek 
beschrijft zij 200 toepassingen, gebaseerd op de vijf pijlers van de welbevinden-
theorie van Seligman: het plezierige leven, het goede leven, positieve relaties, het 
zinvolle leven en iets bereiken in je leven. De toepassingen zijn in te zetten in het 
werken met individuen, organisaties en de samenleving. Een groot aantal toepas-
singen zal de revue passeren, en omdat het leuk en leerzaam is om ze ook zelf te 
doen, krijgt u de gelegenheid met enkele ervan te oefenen. 

Fredrike Bannink
Fredrike Bannink is klinisch psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog specialist. 
Ze heeft een praktijk voor therapie, training, coaching en mediation te Amster-
dam. Ze is opleider/supervisor van onder meer de VGCt en voorzitter van de Spe-
cial Interest Group Positive CBT van de European Association of Behavioural and 
Cognitive Therapies. Tevens is zij docent aan instellingen voor postacademisch 
onderwijs. Verder is ze Master of Dispute Resolution en International Full Certi-
fied ADR mediator en conflictcoach. Ze is internationaal keynote spreker, trainer 
en auteur van meer dan 30 boeken. 

PLENAIRE SPREKERS

Fredrike Bannink

 
Positieve Psychologie: de toepassingen

Zaal: Schouwburg
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Ideas for a Happier World 
Martin Luther King had a “dream” but he also recognised that there were “pro-
blems of today and tomorrow”. In an increasingly globalised world we have 
“problems of today and tomorrow” but very little vision of what a positive 
future might look like. Across Europe and the world we see today evidence 
of strained societies, persistent poverty and rising inequalities whilst climate 
change looms like a dark cloud over our tomorrows. 

What can we learn from Positive Psychology and the new Science of Wellbeing 
and apply to these important global issues. Nic Marks will draw on his expe-
rience creating evidence-based interventions such as the Happy Planet Index 
and the Five Ways to Wellbeing as well as his new work on Happiness at Work 
to create a pragmatic optimistic vision for humanity in the 21st century.

Nic Marks
Nic Marks helps organizations build happier, more productive workplaces. Des-
cribed as a “Statistician with a Soul” because of his unusual combination of ‘hard’ 
statistical skills and ‘soft’ people skills, he draws on scientific evidence to show 
that everyone benefits when businesses take happiness seriously. Nic founded 
Happiness Works, an innovative tech-based business with offices in London and 
San Francisco, to be the catalyst in changing the world of work for the better.

After studying Mathematics, Economics and Management at the University of 
Cambridge, Nic gained postgraduate qualifications in Operational Research at 
Lancaster University and Organizational Change at the University of Surrey, also 
completing a three-year practical training in Counselling and Psychotherapy along 
the way. 

Nic Marks

Zaal: Schouwburg
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Nic Marks

In 2001 he founded the Centre for Wellbeing at the London-based think tank 
the New Economics Foundation. Nic and his team produced a stream of ground-
breaking reports including the Happy Planet Index, Five Ways to Wellbeing and 
National Accounts of Wellbeing. In 2008 they were awarded the “Betterment of 
Humankind Award” from the International Society for Quality of Life Studies for 
their work on wellbeing in public policy.

Nic was an advisor to the UK Government Office for Science on the Wellbeing 
Foresight Programme and has written over 20 publications. In 2010 Nic was 
invited to speak at the prestigious TED global conference. His TED talk has now 
been watched well over a million times, and he authored one of the original 
three TEDbooks, entitled ‘A Happiness Manifesto’. Nic was named as one of 
the Top Ten Original Thinkers by the UK’s Institute of Directors magazine and 
his work was listed as one of Forbes Magazine’s Seven Most Powerful Ideas in 
2011.

Nic is an in-demand public speaker, giving over 50 talks in 2015 at a wide range 
of events from keynotes at HR conferences to an exclusive Virgin Unite gathe-
ring on Necker - Richard Branson’s private island - though undoubtedly his fa-
vourite talk of the year was in a circus tent at the Wilderness music festival.

As well as being the CEO of Happiness Works Nic is a board member at Action 
for Happiness, a charity campaigning for a happier and more caring world who-
se patron is the Dalai Lama and a Fellow of the New Economics Foundation. 
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Mijn naam is Ruud Veltenaar en ik ben een:

filosoof – professioneel spreker – trendwatcher
inspirator – blogger – columnist
dagvoorzitter en moderator
‘impact investor’ – ‘serial entrepreneur’
bijzonder hoogleraar London Business School
gastdocent op o.a. Nyenrode, INSEAD en Beeckestijn
friskijker en dwarsdenker voor ‘board rooms’
.. maar bovenal ben ik een gepassioneerd mens die zich bezighoudt met de 
trends en ontwikkelingen met impact op onze welvaart, welzijn, leven en werk. 
Ik focus me vooral op wat mensen zouden moeten doen in onze wereld die in 
sneltreinvaart transformeert naar en volgende fase in onze beschaving. Wat 
betekent het om te leiden en te innoveren vanuit een ontketende toekomst? 
Hoe kun je in plaats van succes, maximale meerwaarde creëren voor jezelf en 
anderen?

In essentie schrijf en spreek ik over de kolderieke en ontwrichtende veranderin-
gen waarmee mensen en instituten worden geconfronteerd. Veelal met humor, 
boeiende inzichten en mondiaal perspectief.

Met mijn werk bied ik duidelijkheid over de toekomst en hoop op een betere 
wereld. Hiermee help ik mensen en instellingen meer bewust te worden van 
de vele uitdagingen die ons te wachten staan en hoe zij in turbulente tijden zelf 
het verschil kunnen maken en de beste besluiten kunnen nemen.

Het ontdekken van nieuwe wegen naar een betere toekomst, vormt het cen-
trum van mijn leven. Mensen bewust maken van hun onbegrensde mogelijkhe-
den is mijn passie en het creëren van bewustzijn en het stimuleren van ontwik-
keling en actie is mijn missie.

Ruud Veltenaar

Zaal: Schouwburg
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Positieve psychologie 
De toepassingen
Tot voor kort was er vooral aandacht voor wat er mis is met 
mensen, organisaties en de samenleving. Gelukkig zien we 
een steeds betere balans tussen de aandacht voor wat er 
mis is, zwaktes en beper kingen en wat er goed gaat, sterk-
tes en mogelijkheden: from wrong to strong. In Positieve 
psychologie - De toepassingen heeft  Fredrike Bannink 200 
toepassingen van de positieve psychologie samen gebracht. 
De toepassingen zijn ondergebracht in vijf hoofdstukken, 
gebaseerd op de pijlers van de well-being theory van Selig-
man, een van de grondleggers van de positieve psychologie.

9789089539205 | 240 p.| € 24,95

Bestel vakliteratuur bij 
Boom Psychologie & Psychiatrie

Ga voor deze en meer uitgaven naar  
www.boompsychologie.nl

www.boompsychologie.nl
info@boompsychologie.nl
+31 (0) 20 524 45 14

Prijzen gelden in 2016, o.v.v. wijzigingen.

Geen verzendkosten binnen 
Nederland boven €20,-

De wetenschap achter 
relatieproblemen

Vind en verbeter je 
innerlijke kracht

Heldere uitleg voor 
patiënten en 

naastbetrokkenen

d itl Leren omgaan met je 
innerlijke criticus

t h i d b

Adv Congresspecial 170x240 26-10   1 26-10-16   16:11
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Het geheim van vitale medewerkers
Hoe ziet je dag eruit wanneer je gepassioneerd opstaat? Dan loop je over van 
energie, stralen je ogen en weet je meteen welke doelen je wil realiseren. Toch 
lijkt voor veel medewerkers  hun innerlijk vuur gedoofd te zijn. Ze lopen rond met 
vragen in hun hoofd, zoals:
’Wat wil ik eigenlijk echt met mijn leven?’ ‘Hoe kan ik mijn dagelijkse sleur door-
breken?’
‘Waar ben ik nu echt enthousiast over?’ ‘Welke opleiding of baan past bij mij?’
‘Wat zijn mijn dromen en hoe kan ik ze vervullen?’

Gebaseerd op zijn boek ‘De Levenscode’ geeft Albert in zijn sessie heldere ant-
woorden op deze vragen. Met aansprekende voorbeelden en praktische tips krijg 
je direct (nog) meer zin in je leven en daarmee ben je direct een inspirerend voor-
beeld voor al je (coach)klanten.

Albert Sonnevelt 
Albert Sonnevelt (1960) combineerde na zijn studie psychologie zijn kennis met 
de wijsheid van Oosterse en Westerse geneeskunde. Hij is in 1995 als onderne-
mer gestart met Sonnevelt Opleidingen. Inmiddels is zijn academie voor gezonde 
levensstijl, binnen dit vakgebied, marktleider in Nederland.

Ruim 25 jaar werkt Albert als trainer en inspirator bij toonaangevende bedrijven 
in Nederland. Zijn specialisaties zijn; persoonlijke effectiviteit, vitaliteit, teambuil-
ding en stress- en burn-out preventie. Daarnaast is regelmatig te zien en te horen 
in de media. O.a wekelijks als vaste presentator bij  BNR-nieuwsradio.

Albert is de schrijver van: Microbreaks, Kiezen vanuit je hart, De Levenscode, 
Geluk(t) en Ontdek je passie.

Albert Sonnevelt

Zaal: Calluna
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Albert Sonnevelt

Waarom zou ik?
Filosofische methodieken voor het vinden van persoonlijke zingeving

“Word wie je bent”, zegt Friedrich Nietzsche, “Niemand kan de brug voor je 
bouwen waarover juist jij de rivier van het leven moet overschrijden”.

Hoe leer je iemand samen te vallen met zichzelf? Hoe begeleid je een ander die 
betekenis aan zijn leven wil geven? Voor het antwoord hierop gaan we in deze 
sessie te rade bij de stoïcijnen en de bekende westerse filosoof Socrates.

Je kunt iemand zijn zin niet geven maar wel de juiste vragen stellen zodat bij de 
ander diens eigen zin ‘geboren wordt’.

Dat betekent als begeleider zelf ‘buiten het proces’ blijven, geen aannames 
doen en ook je empathie af en toe afremmen. Hiertoe oefenen we met de 
socratische gespreksbenadering: de verloskunde van het weten ofwel ‘maieu-
tiek’, waarmee Socrates zijn gesprekspartners hielp te onderzoeken wat hen nu 
werkelijk bezielde.

Marlou van Paridon
Filosofe Marlou van Paridon, MA, schreef in 2012 ‘De ZIN aan het werk’, over 
bezieling in werk en leven. Zij is docent aan de Internationale School voor Wijs-
begeerte (ISVW) in Leusden en geeft daar onder meer de opleiding Zingeving in 
Bedrijf, waarin filosofische methodieken gecombineerd worden met inzichten van 
Plato, Spinoza, Nietzsche, Arendt en Aristoteles. Daarnaast is zij trainer en bege-
leider van socratisch gesprek en moreel beraad.

Zij studeerde filosofie aan de UvA en Philosophy of Management and Organiza-
tions aan de VU, Amsterdam. Zij werkte ruim 25 jaar in managementfuncties bij 
overheid en bedrijfsleven en reisde twee maal de wereld rond als reisjournaliste. 
Zij woont in Amsterdam, is getrouwd en heeft 2 kinderen van 20 en 22 jaar. 

Marlou van Paridon

Zaal: Bach 1 & 2
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Verdiepende 
coachingsmethoden!

Opleidingscentrum het Balkon

 Leer coachen met Voice Dialogue 
o.l.v. Judith Budde i.s.m. Karin Brugman 
van de boeken ‘Ik (k)en mijn ikken’ en het 
handboek ‘Coachen met Voice Dialogue’.

Data training: 
16 t/m 18 januari 2017 
of 12 t/m 14 juni 2017

Leer mentaliserend coachen 
o.l.v. René Meijer i.s.m. Peter Bleumer van het 
boek ‘Mentaliserend coachen. Bevorder zelf-
reflectie en inlevingsvermogen in organisaties’.

Data training: 
30 nov. t/m 2 dec. 2016 of 22 t/m 24 maart 2017

Zie www.hetbalkon.nl voor 
uitgebreide informatie, overige 
opleidingen en onze retraites.

Verdiepende 
Opleidingscentrum het Balkon

coachingsmethoden!

PE
-p

u
n

te
n 

vo

or 
ABvC, NIP, NM

i, N
O

B
C

O
, Noloc, OOA

Erkend door 
CRKBO

Centrum voor persoonlijke 
en professionele ontwikkeling

T: 0541 518194, E: info@hetbalkon.nl

Neem deel aan een 
kennismakings- 
workshop in Amersfoort!
Zie www.hetbalkon.nl 
of scan de QR code.

37779 WT ADV Congresspecial Positieve Psychologie 148 x 201 mm.indd   1 24-10-16   09:43



      #CONGRESPP ZIN IN LEVEN EN WERK      #CONGRESPP

21

Anton Philips

Ontdek het MotivatieKompas®
Het MotivatieKompas® is een bijzonder effectief instrument om mensen bij hun 
kracht te brengen. Het maakt gebruik van het gegeven dat de beste voorspeller 
van toekomstig gedrag bestaat uit gedrag in het verleden. Dus wat je eerder in 
je leven gemotiveerd hebt gedaan – toont je de elementen die in de toekomst 
in je werk moeten zitten om intrinsiek gemotiveerd te kunnen werken: om je 
talenten te benutten en voldoening te vinden in je werk.

Arthur F. Miller heeft dit gegeven ontwikkeld met het Systeem voor Individuele 
Motivatie Analyse (SIMA®). Anton werkt hiermee sinds 1981. Het Motivatie-
Kompas® is daarvan afgeleid. Het is bruikbaar voor jong en oud. 

Anton Philips
Anton Philips, (1932) voorzitter van Stichting Emergo, is vanaf zijn jeugd geboeid 
geweest door ideeën die mensen en organisaties helpen om goed te functione-
ren. Na studie in Delft en een periode van vrijwilligers werk werkte hij 15 jaar bij 
Philips Telecommunicatie en bij Philips Mexico. Hij is de oprichter van Emergo 
BV, bureau voor loopbaancoaching, training en advies. Vanuit dat bedrijf heeft 
hij honderden mensen geholpen passende stappen in hun loopbaan te nemen. 
Zijn visie is een maatschappij waarin mensen werk doen dat hen echt voldoening 
geeft en waarin zij hun talenten maximaal kunnen inzetten en ontplooien. De 
beste plaats om daar nu aan te werken is met de jeugd die keuzes maakt voor 
studie en beroepsrichting. Daartoe richtte Anton in 2006 Stichting Emergo op.

Anton is vader van drie kinderen en grootvader van 2 kleinkinderen. Hij is coau-
teur van het boek “De kracht van Motivatie” (2013) en waarvan deze maand een 
herziene, zevende druk verscheen.

Zaal: Kernhem 1 & 2
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Positieve psychologie in de praktijk
In deze workshop gaan we in op de praktijk - het ‘hoe’ - van de positieve psy-
chologie. Hoe pas je alle wetenschappelijke kennis die de positieve psychologie 
inmiddels heeft vergaard toe in het werken met individuen, organisaties en de 
maatschappij? Fredrike Bannink, klinisch psycholoog en auteur van een aantal 
boeken en hoofdstukken over de positieve psychologie, zet u aan het werk - het 
is een workshop tenslotte. Welke toepassing is uw favoriet? Welke toepassingen 
zou u aan uw repertoire willen toevoegen? Aan het eind van deze interactieve 
workshop hebt u uw gereedschapskist kunnen aanvullen met interventies uit 
de positieve psychologie, waardoor uw leven en werk zo mogelijk nog beter en 
leuker worden.

Fredrike Bannink
Fredrike Bannink is klinisch psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog specia-
list. Ze heeft een praktijk voor therapie, training, coaching en mediation te Am-
sterdam. Ze is opleider/supervisor van onder meer de VGCt en voorzitter van de 
Special Interest Group Positive CBT van de European Association of Behavioural 
and Cognitive Therapies. Tevens is zij docent aan instellingen voor postacade-
misch onderwijs. Verder is ze Master of Dispute Resolution en International Full 
Certified ADR mediator en conflictcoach. Ze is internationaal keynote spreker, 
trainer en auteur van meer dan 30 boeken. 

 
Fredrike Bannink

Zaal: Studio 2
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High-Legged Chairs & Walking Coasters

Design Thinking in Positive Psychology
Hoe kunnen ontwerpers bijdragen aan positieve psychologie? In hun 
sessie zullen Pieter Desmet en Anna Pohlmeyer en hun collega’s inspire-
rende voorbeelden laten zien van ontwerpen die gebruikers in staat stelt 
betekenisvolle ervaringen te creëren. Producten kunnen door hun tast-
baarheid een bijdrage leveren aan het toegankelijk maken van de kennis 
uit positieve psychologie voor een grote groep mensen. Daarnaast kunnen ont-
worpen interventies in onderzoek een bijdrage leveren aan de kennisontwikke-
ling over welzijn en geluk.

Pieter Desmet
 Pieter Desmet is professor Design for Experience aan de TU Delft. Hij leidt een 
onderzoeksgroep met als focus emotie- en welzijnsgericht ontwerpen en is 
bestuurslid van de International Design & Emotion Society. In 2012, was hij 
mede-oprichter van het Delft Institute of Positive Design, een wetenschappelijk 
instituut met als doelstelling het ontwikkelen van kennis voor welzijn-gedreven 
ontwerpen. Naast zijn onderzoek is hij actief in projecten voor de gemeenschap, 
zoals het culturele “Gelukshuis” in Rotterdam.

Anna Pohlmeyer
Anna Pohlmeyer is assistant professor at the Faculty of Industrial Design Engi-
neering, TU Delft, and co-director of the Delft Institute of Positive Design. With 
a university degree in psychology and a Ph.D. in engineering, her research ex-
pertise includes design for subjective well-being, human-centered design, and 
long-term user experience.

Pieter Desmet & 
Anna Pohlmeyer

Zaal: Kernhem 4
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Zintuigen en zingeving in de zorg: co-creëren met kwetsbare ouderen
Muziek, geuren, smaken en beelden roepen bijzondere herinneringen en levens-
verhalen op bij ouderen. Er komen steeds meer kunstprojecten van creatieve en 
zorg- & welzijnsprofessionals die samen met kwetsbare ouderen en hun mantel-
zorgers prikkelende activiteiten ontwikkelen waar mensen blij van worden. De 
gezamenlijke activiteiten geven betekenis en zin aan hun leven. Passieve mensen 
worden actief en komen weer tot leven. Ze krijgen weer zin!

Door cocreatie met kwetsbare mensen en hun familie (mantelzorgers) onderzoe-
ken creatieve professionals en zorg- & welzijnsprofessionals samen waar ouderen 
gelukkig van worden. Hoe kunnen zintuiglijk uitdagende ontwerpen hun geluk 
zinvol en duurzaam vergroten? Omgaan met elkaar staat centraal. Zowel in de 
ontwikkeling als in de uitvoering zijn uniciteit, identiteit, respect, cocreatie, creati-
viteit en persoonlijke beleving essentieel.

Aan de hand van verhalen, beelden en video’s over kunstprojecten met kwets-
bare ouderen verheldert Cretien van Campen de meerwaarde ten opzichte van de 
reguliere zorg en formuleert hij praktische tips en handvatten voor creatieve en 
zorg- & welzijnsprofessionals.

Cretien van Campen
Cretien van Campen is associate lector Innoveren met ouderen bij Windesheim 
en senior onderzoeker ouder worden en welbevinden bij het Sociaal en Cultureel 
Planbureau. De kwaliteit van leven van de oudere staat voorop. Vanuit deze ge-
dachte onderzoekt Cretien vanuit het perspectief van de oudere welke aspecten 
van het leven bijdragen aan het gelukkig ouder worden. Naast de bijdrage van 
gezondheid en zorg onderzoekt hij de samenloop van leren, werken, participeren 
en samenleven in de tweede helft van de  levensloop. Bij Windesheim werkt hij 
aan de lijn Zintuigen en zingeving in de zorg voor kwetsbare ouderen. Momenteel 
ligt zijn focus op onderzoek naar de meerwaarde van kunst en cultuur in de regu-
liere zorg. Het doel is om creatieve en zorg- & welzijnsprofessionals handvatten te 
geven voor het co-creëren met ouderen in het verwezenlijken van het prettig en 
zinvol ouder worden. Hij publiceerde nationaal en internationaal erkende boeken, 
rapporten en artikelen. Hij is een veelgevraagd spreker en draagt geregeld bij aan 
het maatschappelijke debatten rondom de vergrijzende samenleving.

Cretien van Campen

Zaal: Kernhem 3
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Zin in je verhaal
Zingeving gaat over het scheppen van verbindingen: verbinding met jezelf, met 
anderen, met de wereld om je heen. Verhalen spelen een belangrijke rol bij het 
scheppen van dergelijke verbindingen. Ze dienen om je identiteit vorm te geven, 
om contact te maken en te onderhouden met anderen en om grip te krijgen op 
de wereld. Verhalen kunnen daarbij begrenzen, maar ze kunnen ook nieuwe 
mogelijkheden openen. In deze sessie zal Gerben ingaan op de theoretische 
achtergronden en empirisch onderzoek naar verhalen. Ook zal hij ingaan op de 
rol van verhalen bij zinvolle zorg. Dit zal afgewisseld worden met korte narratieve 
oefeningen die het effect van verhalen aan den lijve laten ervaren.

Gerben Westerhof
Prof. dr. Gerben Westerhof is hoogleraar narratieve psychologie aan de Univer-
siteit Twente en directeur van het Story Lab. Zijn werk richt zich op de rol van 
verhalen bij identiteitsontwikkeling, zingeving en geestelijke gezondheid. In 
het bijzonder is hij geïnteresseerd in de vraag hoe aandacht voor verhalen kan 
bijdragen aan zinvolle zorg. Daarbij maakt hij gebruik van nieuwe technologieën 
in e-health, affect mining en natural language processing. Hij is (mede-)auteur 
van vele wetenschappelijke artikelen en diverse boeken op dit gebied, zoals De 
Betekenis van Levensverhalen, Psychologie van de Levenskunst en het Hand-
boek Positieve Psychologie. Ook is hij betrokken bij onderzoek naar narratieve 
interventies, zoals Op Verhaal Komen, Dierbare Herinneringen en het Online 
Levensalbum.

Gerben Westerhof

Zaal: Erica
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Finding happy meaningful work
Typically we spend over 100,000 hours at work, yet most people are not es-
pecially happy at work. Too many see work as a ‘necessary evil’ rather than as 
an amazing opportunity to express their talents and strengths in a purposeful 
way. Nic Marks who is CEO of the UK-based start-up Happiness Works will lead 
a highly interactive session on how we can create happy & meaningful work for 
ourselves, our teams and our organizations. 

Nic Marks
Nic Marks helps organizations build happier, more productive workplaces. 
Described as a “Statistician with a Soul” because of his unusual combination of 
‘hard’ statistical skills and ‘soft’ people skills, he draws on scientific evidence 
to show that everyone benefits when businesses take happiness seriously. Nic 
founded Happiness Works, an innovative tech-based business with offices in 
London and San Francisco, to be the catalyst in changing the world of work for 
the better.

After studying Mathematics, Economics and Management at the University of 
Cambridge, Nic gained postgraduate qualifications in Operational Research at 
Lancaster University and Organizational Change at the University of Surrey, also 
completing a three-year practical training in Counselling and Psychotherapy 
along the way. 

In 2001 he founded the Centre for Wellbeing at the London-based think 
tank the New Economics Foundation. Nic and his team produced a stream of 
ground-breaking reports including the Happy Planet Index, Five Ways to Wel-
lbeing and National Accounts of Wellbeing. In 2008 they were awarded the 
“Betterment of Humankind Award” from the International Society for Quality of 
Life Studies for their work on wellbeing in public policy.

Nic Marks
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Zaal: Bach 3 & 4

Nic was an advisor to the UK Government Office for Science on the Wellbeing-
Foresight Programme and has written over 20 publications. In 2010 Nic was 
invited to speak at the prestigious TED global conference. His TED talk has now 
been watched well over a million times, and he authored one of the original 
three TEDbooks, entitled ‘A Happiness Manifesto’. Nic was named as one of 
the Top Ten Original Thinkers by the UK’s Institute of Directors magazine and 
his work was listed as one of Forbes Magazine’s Seven Most Powerful Ideas in 
2011.

Nic is an in-demand public speaker, giving over 50 talks in 2015 at a wide range 
of events from keynotes at HR conferences to an exclusive Virgin Unite gathe-
ring on Necker - Richard Branson’s private island - though undoubtedly his fa-
vourite talk of the year was in a circus tent at the Wilderness music festival.

As well as being the CEO of Happiness Works Nic is a board member at Action 
for Happiness, a charity campaigning for a happier and more caring world who-
se patron is the Dalai Lama and a Fellow of the New Economics Foundation. 
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Ontdek je Next Step 
Vraag het nieuwste SvC magazine aan

 Wees er 

snel bij!

 2016/2017 

030 303 52 71 | schoolvoorcoaching.nl

Kom naar onze Next Step Workshop en maak 
kennis met onze visie op de psychologie 
van coaching en met onze ervaringsgerichte 
aanpak. We laten je een aantal oefeningen 
doen om te onderzoeken wat een Next Step 
voor jou kan zijn. Zo ervaar je direct de unieke 
benadering van SchoolvoorCoaching. Je krijgt 
informatie over onze programma’s en een 
advies over jouw Next Step. 
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030 3035271

schoolvoorcoaching.nl
vistanova.nl

Bekijk ons uitgebreide 
aanbod op sonnevelt.nl 
o.a.: 

Kindercoach 
Mental Coach 
Stervensbegeleider 
Stresscounselor 
Vitaliteitscoach

Open dag 
15 januari 2017
Hilton Hotel 
Soestduinen 
van 11.00-16.45 uur

Laat je inspireren 
en leef je passie!



      #CONGRESPP ZIN IN LEVEN EN WERK      #CONGRESPP

29

 

 Gelukkig werken     28
 Francine ten Hoedt

 Sterk staan in het leven    35 
 Merlijn Koch

 Hoop en optimisme op de werkvloer   40
 Sanne Ghielen & Marianne van Woerkom

 Positieve supervisie    48 
 Fredrike Bannink

 Billy Cash: sparen voor geluk    56
 Ando Rokx

 Zin in je verhaal     60
 Gerben Westerhof

 Zintuigen en zingeving in de zorg   66
 Cretien van Campen
 
 

Artikelen



ZIN IN LEVEN EN WERK       #CONGRESPP

De laatste jaren krijgt geluk op het werk steeds 
meer aandacht. Uit talloze onderzoeken is gebleken 
dat gelukkige medewerkers meer resultaten berei-
ken, minder ongelukken krijgen en minder ziek zijn. 
Dat roept de vraag op hoe een organisatie gelukkig 
werken kan implementeren en welke rol macht en 
gezag daarbij spelen. Een gesprek met twee toon-
aangevende coaches op het gebied van geluk en 
bevlogenheid op het werk. 

■  Francine ten Hoedt

Van machteloosheid  naar zelfregie
Gelukkig werken

30
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■  Francine ten Hoedt

Van machteloosheid  naar zelfregie
Gelukkig werken

Welke associatie hebben jullie bij het 
begrip gezag?
Onno Hamburger: “Gezag ervaar je 
als natuurlijk, macht dring je op. Ge-
zag is los van positie. Er zijn mensen 
met een informele machtspositie, die 
zijn leider, van binnenuit. Dan blijkt 
dat leiderschap vanuit gezag veel 
effectiever is dan sturen vanuit een 
formele machtspositie. Je hebt leiders 
nodig met gezag om een organisatie 
gelukkiger te maken. Veel managers 
denken dat zij gezag hebben, maar 
onderzoek van Mark Vugt en ande-
ren (zie 
naschrift, 
red.) laat 
zien dat 
zij dat 
relateren 
aan hun 
machtspositie. En als je het aan me-
dewerkers vraagt, dan ervaren zij 
vaak wel formele macht, maar ken-
nen hun manager geen gezag toe. Dit 
komt vaak voor. Hier zit een van de 
bronnen van ongeluk en inefficiëntie 
binnen organisaties.”
Erwin Klappe: “Gezag is een positie 
die je zelf afdwingt. Mensen willen je 
volgen, omdat ze jouw ideeën omar-
men, onderschrijven en zich ermee 
verbinden. Dat is leiderschap op basis 
van intrinsieke overwegingen. Volgen 
mensen je om extrinsieke redenen, 
dan noem ik dat macht.”
“Mensen met gezag kennen hun 
eigen invloed op anderen vaak niet. 
Waarschijnlijk zijn ze zelf bevlogen in 
hun werk. Hierdoor komen ze authen-
tiek over op anderen. Dit werkt aan-
stekelijk en creëert volgers. De kans 
bestaat dat ze door hun succes de 
hiërarchie in getrokken worden, maar 

daar worden mensen met gezag niet 
per se gelukkiger door.”
“Mijn ervaring”, zegt Hamburger, “is 
dat het topmanagement en de men-
sen op de werkvloer het meest open-
staan voor het thema geluk in het 
werk. Zij werken vooral vanuit gezag 
en informeel leiderschap. Het mid-
denmanagement moet mensen stu-
ren, resultaten bereiken, zij werken 
meer vanuit macht. Ze zitten tussen 
twee lagen, die beide eisen stellen. 
Je kunt je afvragen of de organisatie 
meer GELUKKIG werken ervaart als 

het mid-
denma-
nagement 
verdwijnt. 
Dat is 
afhanke-
lijk van 

de context. In sommige beroepen of 
situaties zal het nodig zijn om vanuit 
macht te sturen. Denk maar aan een 
uitslaande brand of in oorlogssitu-
aties. Dan is het noodzakelijk dat er 
een hiërarchisch leider is.”
“We zien dat organisaties steeds 
meer om zelfsturing op de werkvloer 
vragen. In feite is dat een omslag van 
werken vanuit macht naar werken 
vanuit gezag. Alleen gaan mensen die 
gewend zijn aan het denken in macht, 
niet uit zichzelf vliegen. Als leider 
moet je manieren vinden om hen zelf 
in beweging te laten komen. Bij nieu-
we manieren van zelfstandig samen-
werken in teams ‒ deze methodieken 
hebben hun oorsprong in de ICT, 
zoals Agile en Scrum (zie naschrift, 
red.) ‒ wordt impliciet uitgegaan van 
zelfregie, maar vaak hebben mensen 
die (nog) niet. Je moet hen eerst leren 
hoe dat werkt.” 

Gezag is een positie die 
je zelf afdwingt
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Onno Hamburger is oprichter van 
de organisatie Gelukkig Werken 
en schrijver van de gelijknamige 
bestseller. Hij is psycholoog en 
werkt sinds 1999 als senior 
trainer, coach en adviseur. Sinds 
2015 leidt hij ook ervaren coa-
ches, trainers en adviseurs op tot 
Gelukkig Werken-(team)coach. 
In deze opleiding leer je Gelukkig 
Werken toe te passen binnen or-
ganisaties, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van evidence-based 
technieken uit de (positieve) 
psychologie en de neurologie. Zie 
voor meer informatie http://ge-
lukkigwerken.nl/ voor-coaches. 

Heb je zelf te maken gehad met ge-
zag en macht? 
“Toen ik zelf manager was”, vervolgt 
Hamburger, “stond ik voor de vraag: 
hoe krijg ik mijn mensen mee? Dat 
vond ik ingewikkeld. Ik ben ambitieus, 
ik wilde mijn doelen halen en richting-
bepalend zijn. Een aantal teamleden 

wilden (of konden) minder snel veran-
deren. Als persoon had ik wel macht, 
maar geen gezag. Tot we als team een 
training deden, toen bleek ik op ‘am-
bitie’ een 9 te scoren. De mensen met 
wie ik moeite had, scoorden juist laag 
op die dimensie, maar weer hoger op 
andere aspecten. Ik heb geleerd om 
met die mensen in gesprek te gaan in 
plaats van over hen te oordelen. Dat 
hielp enorm.”
Erwin Klappe vult aan: “Door gezag 
word je intrinsiek gemotiveerd. Ik wil 
mensen volgen, die een steen verleg-
gen, die maken dat je in een andere 
stroming terechtkomt. Voor mij zijn 
het mensen als jij en Arnold Bakker.” 
Onno Hamburger: “Als trainer heb je 
geen macht, maar toen we samen een 
project deden, zag ik dat de deelne-
mers en de managers je graag volgden 
bij het implementeren van gelukkig 
werken in de organisatie.” 

Erwin Klappe is adviseur duur-
zame inzetbaarheid bij ProRail. 
Daarnaast is hij eigenaar van 
Klappe Training. Hij geeft lezingen, 
trainingen en coaching op het 
gebied van bevlogenheid en ge-
lukkig werken. 
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In het project ‘Amphia Floreert’ 
(http://bit.ly/1sGOw78) hebben 
Onno Hamburger en Erwin Klap-
pe samen ongeveer zeshonderd 
medewerkers van het Brabantse 
ziekenhuis begeleid  naar geluk-
kiger werken. Ze begonnen klein, 
met een eerste pilot van zeven-
tien deelnemers. Klappe: “We 
hadden een klein budget. We 
hebben alle resultaten zorgvuldig 
gemeten en konden zo op basis 
van opgedane ervaringen laten 
zien dat het echt werkt.” 
In 2014 maakte het ministerie 
van SZW een businesscase van 
hun geluksaanpak (http://bit.
ly/1Xq02Ak).  
“Als je een appel doet op de 
intrinsieke motivatie van men-
sen,” verklaart Hamburger, “dan 
gaan ze vrijwillig mee en brengen 
zelf de verandering tot stand. 
Het werkt niet om verandering 
van boven op te leggen. Daarom 
vind ik het ook opmerkelijk dat 
organisaties een ‘Chief Happiness 
Officer’ hebben. Die terminologie 
is geassocieerd met hiërarchie en 
macht. Je kunt beter inspirator 
of facilitator zijn, daarmee geef 
je ook te kennen dat de mensen 
autonoom zijn.
Een van de effecten van het pro-
ject bij ziekenhuis Amphia was 
dat er meer incidenten werden 
gerapporteerd. Hamburger: “De 
medewerkers voelden zich nu 
wel veilig genoeg om zaken te 
melden. Het hielp ook dat de 
managers meededen met het 
traject. Het schept een band als 

de leidinggevende zich kwetsbaar 
durft op te stellen.” 
Inmiddels is Erwin Klappe overge-
stapt naar een andere werkgever. 
En ook nu weer houdt hij zich 
bezig met bevlogenheid en geluk-
kig werken: “Over geluk wordt 
vaak niet gesproken. Ik verbind 
bevlogenheid en werkgeluk nu 
aan het breder geaccepteerde 
begrip duurzame inzetbaarheid. 
De inzetbaarheid lijkt soms te 
worden beperkt door de ‘gouden 
kooi’ waar werknemers in zitten. 
Goede secundaire arbeidsvoor-
waarden blokkeren het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid 
en verdere groei. Mensen blijven 
in hun comfortzone hangen. Dat 
zorgt voor een passieve, bore-
out-sfeer. De prik is van de cola. 
Ze worden niet meer uitgedaagd 
en roesten vast.”

Welke stijl van leidinggeven hoort bij 
gelukkig werken?
Hamburger: “Ik denk dan direct aan 
Theorie X en Y van Douglas McGregor. 
Welk mensbeeld heb je als leider? Als 
je denkt dat je mensen moet beheer-
sen, handel je vanuit macht (theorie 
X). Als je er fundamenteel van over-
tuigd bent dat mensen intrinsiek ge-
motiveerd zijn, handel je vanuit gezag 
(theorie Y).”
“Bij gelukkig werken gaan we uit van 
een positief mensbeeld. We gebrui-
ken daarbij voor leidinggevenden 
bij voorkeur de oplossingsgerichte 
methodiek. Je focust dan niet op het 
verleden (waarom iets fout gaat) 
maar je richt je meer op wat moge-
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lijk zou kunnen zijn. Je kijkt naar de 
toekomst, want daar liggen de oplos-
singen. Mensen kunnen daar echt in 
mee.”
Klappe vertelt over een gesprek met 
Herman Wijffels. “Hij memoreerde 
dat de organisatiepiramide is ont-
staan in de industriële revolutie. 
Toen werkten nog relatief veel onop-
geleide mensen. Die kregen leiding 
van de weinige mensen die wel 
opgeleid waren. De laatsten bepaal-
den de structuren en taken voor alle 
anderen. Intussen is het opleidingsni-
veau behoorlijk gestegen. Veel orga-
nisaties staan echter nog in de oude 
stand. Er zit een enorme mismatch 
tussen de manier waarop we (nog) 
georganiseerd zijn en huidige tijd, 
met mensen die inmiddels zelf po-
tentie hebben om naar eigen inzicht 
te werken.” 
Hamburger vult aan: “Mark van Vugt 
heeft een originele manier om te 
kijken naar leiderschap. Effectieve 
leiders hebben volgens hem gezag 
nodig. Dit betekent volgens hem dat 
mensen naar je luisteren omdat ze 
hier zelf voor kiezen, niet omdat het 
moet. Dat is onze natuurlijke staat 
van zijn. Hij verwijst naar de tijd 
waarin de mens rondtrok als jager en 
verzamelaar. Daarbij werd eigenlijk 
alleen gekeken wie de meeste kans 
maakte om voedsel te bemachtigen. 
Diegene kreeg de leiding. Het oude 
leiderschap op basis van hiërarchi-
sche macht werkt inderdaad niet 
meer in moderne organisaties. Het 
effect is een overvloed aan falende 
managers en ongelukkige, ineffec-
tieve organisaties.” 
“Daarom gaan organisaties in toe-
nemende mate omzwaaien naar 

netwerkstructuren. Mensen gaan 
samenwerken op basis van thema’s, 
gelegenheden en onderwerpen. De 
vakbonden, de cao, vaste arbeids-
voorwaarden zijn er nog wel volop, 
maar die externe structuren helpen 
niet meer bij het verder ontwikkelen 
van mensen. Mensen zijn voor geluk 
en welbevinden steeds meer op zich-
zelf aangewezen. Als leidinggevende 
is het je taak om de innerlijke dialoog 
van je medewerkers te stimuleren: 
wat geeft hen plezier, voldoening en 
zingeving? Mensen hebben behoefte 
om een doel te hebben, om hun 
meerwaarde te laten zien en dan niet 
alleen aan de organisatie, maar ook 
in maatschappelijk opzicht.”

Welke eigenschappen heeft een 
leider nodig om zijn mensen geluk-
kig te laten werken? 
“Een goede leider”, stelt Hamburger, 
“moet in staat zijn om psychologi-
sche veiligheid te genereren, door 
helder te zijn over rollen, kaders, 
planning en verdeling van middelen. 
Zodat medewerkers weten waar ze 
aan toe zijn. Psychologische veilig-
heid kun je verder ontwikkelen, al-
leen al door het erover te hebben 
met elkaar. Uit diverse onderzoeken 
blijkt dat leiders duidelijkheid en 
consideratie moeten tonen om hun 
medewerkers gelukkig te laten wer-
ken. Tica Peeman verwoordt het in 
haar boek Nieuwe Leiders Gevonden 
met de drie r-en: richting geven, 
ruimte bieden, resultaten vragen.” 
“Er is zo’n rijtje van eigenschappen: 
bescheidenheid, eerlijkheid, authen-
ticiteit, empathie, relatiegerichtheid 
die van een manager een leider ma-
ken. Die eigenschappen zijn eigenlijk 
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het tegenovergestelde van het traditi-
onele management.” 
“Kun je managers die eigenschappen 
eigenlijk wel aanleren?”, vraagt Klap-
pe. “Of moeten ze die al van nature 
hebben? Kun je iemand die vooral 
taakgericht is ook relatiegerichtheid 
leren? Misschien gaat het meer over 
het gedrag van leidinggevenden dan 
over hun eigenschappen.”
“Als je kijkt vanuit het perspectief van 
situationeel leiderschap”, antwoordt 
Hamburger, “dan zie je dat leiding-
gevenden vaak direct vanuit stap 1 
(instructie) doorspringen naar stap 
4 (delegeren). Ze gaan ervan uit dat 
mensen dankzij een goede uitleg wel 
in staat 
zullen zijn 
om een 
taak zelf-
standig uit 
te voeren. 
Ze slaan 
de andere twee stappen ‒ coachen 
en motiveren ‒ over. Vervolgens pak-
ken ze de taak weer terug als het niet 
goed gaat, maar zo leert de medewer-
ker het nooit.” 
“Het gunnen van autonomie is niet zo 
eenvoudig. Daarom is coaching on the 
job ook zo belangrijk, daarmee help 
je je medewerker zichzelf te ontwik-
kelen totdat hij het helemaal zelf 
kan. De toekomst is aan het op gezag 
gebaseerde management, coachend 
leidinggeven. Je kunt je afvragen of er 
dan nog wel structureel management 
is, of hebben we dan netwerken met 
informele leiders, mensen die worden 
gevolgd op thema en deskundig-
heid?” 

Tot slot: geluk en gezag
“Als je mensen vraagt wat het leukste 
aan hun werk is,” vervolgt Hamburger, 
“noemen ze altijd het mensenstuk. 
Samendoen, teamgevoel, dat ge-
nereert betekenis. Denk maar aan 
de self determination theory van 
Deci en Ryan; daarin definiëren ze 
drie basisfactoren voor intrinsieke 
motivatie: zelfsturing, ontwikkeling 
en verbondenheid. Een manager die 
stuurt op deze behoeften verwerft 
veel gezag, zeker als hij zich bewust 
is van zijn handelen. Vaak hebben ze 
dat helemaal niet door, ze geloven in 
hun mensen en geven ze meer auto-
nomie.” 

“Tegen-
woordig 
wordt van 
mede-
werkers 
verwacht 
dat ze veel 

autonomer werken”, zegt Klappe. 
“Dat ze als zelfsturend team dingen 
oppakken. Maar als er nog steeds 
zware controle blijft, is dat een inper-
king van hun autonomie.  Ze hadden 
net ontdekt dat ze uit de kooi waren 
en nu worden ze al weer teruggeflo-
ten.”
Hamburger, tot besluit: “Ik denk dat 
gezag steeds belangrijker wordt. Macht 
maakt mensen angstig en afhankelijk. 
Terwijl mensen met gezag beïnvloeden, 
die laten de autonomie bij de ander. 
Dat maakt mensen sterker.” ■

Francine ten Hoedt is mediator, 
coach en spreker en oprichter van 
Hat Trick consultancy en medeven-
noot in De Coaching-Carrousel. 
www.trickline.nl

Samendoen, teamgevoel, 
dat genereert betekenis
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Meer informatie
• Van Vugt, M., Hogan, R. en Kai-

ser, R.B. (2008). Leadership, fol-
lowership, and evolution: some 
lessons from the past.  American 
Psychologist, 63(3), 182-196. Pdf: 
http://www.professormarkvan-
vugt.com/images/files/Leader-
shipFollowershipandEvolution-
AmericanPsychologist-2008.pdf

• Info over Agile: http://computer-
world.nl/development/62265-
wat-is-agile

• Info over Scrum: http://www.
scrum.nl/site/Wat-is-Scrum-

agile-scrum
• Theorie van X en Y: https://

nl.wikipedia.org/wiki/Theorie_X_
en_theorie_Y

• McGregor, D. & Cutcher-Gers-
henfeld, J. (annotated ed., 2005). 
The Human Side of Enterprise. 
McGraw-Hill Education Europe.

• Info over situationeel leider-
schap: https://nl.wikipedia.org/
wiki/Situationeel_leiderschap

• Info over de zelfbeschikkingsthe-
orie: https://nl.wikipedia.org/
wiki/Zelfbeschikkingstheorie
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Lifecoaching
Sterk staan in het leven

Lifecoaching is een spannend instrument om coa-
chees te stimuleren meer uit het leven te halen en 
te werken met zingeving. Veel lifecoaches echter, 
hebben de neiging het leven van hun coachee over 
te nemen en hen te inspireren tot weer een nieuwe 
stroming spiritualiteit of nieuw inzicht tot geluk. 
Dit kunnen we echt laten varen: er speelt genoeg 
in ieders leven en we hebben allemaal onze eigen 
kwaliteiten. 
Lifecoaching heeft de potentie uit te groeien tot 
een serieuze en maatschappelijk relevante vorm 
van coaching. Mijn mening is dat het daartoe verder 
verdiept en ontwikkeld dient te worden. 

■  Merlijn Koch
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Toen ik in mei 2011 begon als stagi-
air bij het Europees Instituut, wist 
ik nog niet zoveel over lifecoaching. 
Mijn voorstelling was dat het over 
levensvragen en zingeving zou gaan. 
Heel veel mensen hebben op allerlei 
gebieden levensvragen. Coaching 
betekent in dat geval in gesprek ko-
men over het leven. Van daaruit kan 
gecoacht worden op omgaan met 
wat ons overkomt, op het managen 
van verwachtingen, op het verken-
nen van nieuwe perspectieven en het 
stellen van doelen, en op het beter 
omgaan met de relaties die voor ons 
belangrijk zijn. Het is geweldig waar-
devol om op te diepen wat voor ons 
het leven de moeite waard maakt en 
wat belangrijke vragen zijn daarbij. 
Dat geeft ruimte om ons opnieuw te 
oriënteren wat in ons leven, en bin-
nen onze mogelijkheden en persoon-
lijke eigenaardigheden, een mooi 
leven is. 

De opvattingen over lifecoaching 
die ik in het veld aantrof, deden mij 
schrikken. De kwalificaties van life-
coaches zijn niet duidelijk, de metho-
diek is vaak simpel en louter positief 
gericht. Onderzoek, beroepsgroepen 
en registratie ontbreekt bij dit vak-
gebied.

Coachklonen en droomleven
Het eerste boek dat opviel bij mijn 
onderzoek was van de auteurs Wil-
liams en Menendez (2007). Een toon-
aangevend boek over lifecoaching 
van een groot opleidingsinstituut uit 
de Verenigde Staten. Daarin wordt 
gesteld dat de lifecoach het rolmodel 
dient te zijn. Het coachingstraject zou 
leiden tot een rijk en vervuld leven; 

ofwel het leven van de dromen. De 
lifecoach heeft zich dit leven al mach-
tig gemaakt en coacht nu anderen, 
opdat zij ook een dergelijk geweldig 
leven kunnen hebben. 

Meerdere belangrijke schrijvers 
hebben soortgelijke methodes en 
uitgangspunten. Zonder uitzondering 
gaat het over het bereiken van het 
droomleven, succes, presteren en ge-
luk. De weg om dit te bereiken gaat 
via oefeningen en stappenplannen. 
In alle gevallen staat de lifecoach als 
rolmodel voor het geslaagde leven. 

Mijn kritiek is dat lifecoaching dan 
niet over de coachee gaat. Het gaat 
om een leven dat bereikt kan wor-
den. De transformatie van de coa-
chee staat centraal. Die moet meer 
aantrekkelijk, zelfverzekerd, positief 
en assertief worden. Het komt neer 
op geestelijk klonen: de lifecoach ko-
pieert al coachend dat ideaal. Als het 
niet lukt, faalt de coachee in diens 
committent en niet de coach. 

De boeken over lifecoaching die ik 
heb opgenomen in mijn onderzoek 
lijken min of meer uitwisselbaar. De 
inhoud is op hoofdlijnen gelijk. Het 
maakt daarbij niet uit of de auteurs 
stellen zich te baseren op weten-
schap of uitgaan van intuïtie en eigen 
ontdekkingstocht. Het leven dat 
wordt nagestreefd, is haast een ka-
rikatuur van belangrijke idealen van 
de moderne westerse samenleving. 
Iedereen moet zijn diepste wezen-
lijke passie vinden en daarvoor leven. 
Relaties moeten ‘economisch’ aange-
gaan worden. Inspirerende mensen 
moeten in de sociale kring worden 
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verzameld en ‘energiezuigers’ verme-
den. Ons lichaam moeten we onder-
houden, door sporten en goed eten. 
Geluk is voor iedereen bereikbaar 
en daarom moeten we gelukkig zijn. 
Geen excuus voor falen. 

Wat ik vind ontbreken in het huidig 
aanbod is de achterliggende vraag 
van lifecoaching: waarom bestaat 
lifecoaching en wat wordt bereikt 
met die vorm van coaching? Daarbij 
kan men zich afvragen wat als goed 
leven gezien kan worden, hoeveel 
controle heeft iemand daarover en 
hoeveel kan een coachingstraject 
daarin bijdragen? 

Het echte bestaan
Het echte leven heeft ruwe randjes 
en kent een spannende dynamiek 
van slagen en mislukken, de weg 
kwijt zijn en weer vinden. Daar be-
gint lifecoaching voor mij. Iemand 
staat op allerlei kruisende lijnen in 
het leven, dat is samengevat in het 
ervaringsverhaal en de levensvragen 
op dat moment. Het is allesbehalve 
alledaags om daar de volle aandacht 
op te richten, zonder af te doen of 
weg te lopen voor moeilijke kwesties. 
Directe aandacht daaraan besteden, 
geeft bestaansrecht aan ervaringen, 
emoties en gedachten.

De levensvragen die daarbij bestaan, 
gaan altijd over het leven van de 
coachee. Die is tot dit moment geko-
men en zit nu bij de lifecoach. Soms 
lopen coachees al jaren met een 
unheimlich gevoel. Andere coachees 
hebben dringende levensvragen naar 
aanleiding van een actuele situatie; 
een scheiding of verlies van een baan 

– gebeurtenissen die het leven op de 
kop kunnen zetten. 

Werken met zingeving gaat niet over 
de negatieve ervaring. Het gaat over 
betekenis geven en perspectief. Daar-
voor moeten we samenhang vinden 
in wie we zijn en wat ons overkomt. 
Psycholoog Baumeister (1991) noemt 
zingeving een behoefte. We voelen 
ons goed als we kunnen voorzien in 
bepaalde mate van perspectief in het 
leven, controle en daadkracht erva-
ren vanuit onszelf, het idee hebben 
een goed persoon te zijn en weten 
waar we staan. Zingeving is een sterk 
instrument. Als samenhang wordt ge-
vonden, geeft dat energie om vooruit 
te gaan. Dat hoeft niet te betekenen 
dat alles prettig is. Belangrijk is dat 
we kunnen omgaan met wat ons 
overkomt, keuzes kunnen en durven 
maken en zin hebben in wat de toe-
komst zal brengen. Voor mij betekent 
dat sterk staan in het leven. 

Vanuit die zingeving kan de energie 
vrijkomen om meer uit het leven te 
halen. Het kan betekenen dat meer 
input wordt gegeven aan de relatie 
met de partner, familie en vrienden. 
Er kan meer worden gewerkt vanuit 
eigen talent of er kunnen nieuwe 
projecten worden aangegaan en 
(persoonlijke) grenzen worden ver-
kend. In mijn visie op lifecoaching 
richt ik mij primair op zingeven, de 
bewegingsruimte in het leven en po-
sitieve mogelijkheden. Daarbij neem 
ik in aanmerking dat die mogelijkhe-
den bestaan in de unieke context van 
de persoon.
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Levensvragen en de moderne tijd
Waarom bestaat lifecoaching? In 
het leven worden we voor wezen-
lijke vragen gesteld. Wat is liefde en 
vriendschap, goed en slecht? Hoe ga 
ik om met ouder worden, wat is lot 
en wat heb ik zelf in handen? Elk tijd-
perk en elke cultuur heeft een eigen 
manier van omgaan met die vragen. 
Lifecoaching past naar mijn idee bij 
de eigentijdse manier van zingeven. 

Eigen aan deze tijd is de persoonlijke 
vrijheid en de nadruk op het indi-
vidu. We kunnen het leven in hoge 
mate zelf vormgeven. Tegelijkertijd 
stijgen de verwachtingen. We ver-
wachten meer van de liefde, van het 
werk, vrienden en gezin. Alles moet 
goed en zinvol zijn. De persoonlijke 
verantwoordelijkheid voor het slagen 
van het leven is groter geworden. 
Het leven zelf kunnen vormgeven is 
een geweldige mogelijkheid maar 
ook een opgave. 

Kenmerkend voor de huidige tijd 
is de snelheid en drukte van leven. 
Veranderingen gaan steeds sneller. In 
onderzoek van het Sociaal Cultureel 
Planbureau (2004) wordt gesproken 
over bezinning en rust die worden 
opgeofferd voor almaar nieuwe 
ambities. In werk en privé wordt 
psychisch meer van ons gevraagd. 
De druk op het individu zou stijgen. 
Opleiding, coaching en lifecoaching 
zijn wat mij betreft heel belangrijke 
instrumenten om sterk te staan en 
op goede wijze zelf het leven te blij-
ven vormgeven. 

Begeleiding en methodiek
Het doel van lifecoaching is om een 

brede doelgroep van mensen met 
behulp van korte trajecten te coa-
chen op zingeving. De werkwijze 
is gericht op de autonomie van de 
coachee. Het is geen therapie of 
counselling. Het uitgangspunt is dat 
de coachee zelf al over veel kennis, 
persoonlijke kracht (self-empower-
ment) en hulpmiddelen beschikt. Het 
vraagt van de lifecoach een zekere 
bescheidenheid ten opzichte van de 
coachee. Mijn overtuiging is dat van-
uit een bescheiden houding doelma-
tig gecoacht kan worden. De coachee 
mag verwachten dat aan zijn of haar 
doelen gewerkt wordt en dat aan het 
einde van het traject de juiste stap-
pen zijn gezet. 

De methodiek van lifecoaching heb ik 
in mijn afstudeeronderzoek samen-
gesteld op basis van bestaande tradi-
ties zoals humanisme en geestelijke 
verzorging, en theorie uit de filosofie, 
humanistische psychologie en posi-
tieve psychologie.

Drie belangrijke benaderingen daar-
bij zijn:
• de narratieve benadering: deze 

benadering gaat ervan uit dat 
zingeving bestaat in samenhang 
die de mens aanbrengt in diens 
ervaringen. De samenhang 
kent een verhalende structuur. 
De narratieve methode is een 
specifieke manier van luisteren 
naar betekenisaspecten in het 
verhaal van de ander.

• de existentiële benadering: 
een aantal auteurs heeft zich 
verdiept in de filosofie van het 
bestaan en belangrijke thema’s 
van het leven. Daaruit zijn een 
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aantal methoden voor begelei-
ding ontstaan, gericht op wer-
ken met zingeving.

• de positieve psychologie: deze 
nieuwe onderzoeksrichting in de 
psychologie biedt interessante 
inzichten op het gebied van 
leven en geluk. Oefeningen uit 
de positieve psychologie kun-
nen coachees helpen positieve 
veranderingen in het leven te 
brengen. 

Vijf stappen binnen lifecoaching zie 
ik als van bijzonder belang:
• reflecteren op de eigen situatie,
• verantwoordelijkheid nemen 

voor keuzes,
• perspectief op mogelijkheden,
• contact en verbondenheid in 

relaties verbeteren,
• talenten, speelsheid en plezier 

in het leven verhogen.
Lifecoaching heeft enorme potentie 
als vorm van coaching die individuen 
helpt de kwaliteit van het leven te 
verhogen. Als het echte bestaan en 
de vragen van de coachee daarbij 
centraal gesteld worden, kan met 
lifecoaching in relatief korte tijd veel 
betekend worden. ■

Merlijn Koch is humanisticus. Hij 
heeft een eigen praktijk als vertrou-
wenspersoon, opleider en lifecoach. 
Daarnaast is hij programmamaker 
lifecoaching bij opleidingsinstituut 
het Europees Instituut. Zijn afstu-
deerscriptie is genomineerd voor 

de NOBCO thesisprijs 2012 en als 
tweede uit de bus gekomen. De mas-
terscriptie ‘ Educatie in lifecoaching’ 
is te lezen op zijn website 
www.merlijnkoch.com 
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Hoop en optimisme 
op de werkvloer
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Op iedere werkvloer krijgen medewerkers te maken 

met dingen die niet gaan zoals verwacht, bijvoor-

beeld door veranderingen of tegenslagen. Sommige 

medewerkers hebben dan de kracht om te blijven 

proberen hun doelen te bereiken. Die kracht komt 

vaak voort uit  hoop en optimisme. In dit artikel 

bespreken we  de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek naar deze fenomenen op de werkvloer 

en gaan we vervolgens in op hoe hoop en optimis-

me van medewerkers beïnvloed kunnen worden. 

■  Sanne Ghielen & Marianne van Woerkom

Hoop is het positieve vertrouwen van 
een persoon dat hij of zij een doel kan 
bereiken door een combinatie van 
energie en plannen (Snyder, Irving & 
Anderson, 1991). Hoopvolle personen 
zien verder negatieve gebeurtenissen 
als iets tijdelijks (Seligman, 1998). 
Optimisme verwijst naar de ver-
wachting dat de toekomst positief zal 
uitpakken (Carver & Scheier, 2002). 
Evenals hoopvolle personen zien ook 
optimistische personen  negatieve 
gebeurtenissen als tijdelijk. Daarnaast 
zien ze negatieve gebeurtenissen als 
situatie-specifieke gebeurtenissen 
met een oorzaak die buiten henzelf 
ligt. Dit terwijl zij positieve gebeurte-
nissen zien als blijvend, niet situatie-
specifiek en door henzelf veroorzaakt 
(Seligman, 1998).
De concepten hoop en optimisme 
lijken erg op elkaar;  beide hebben te 

maken met positieve verwachtingen 
en maken deel uit van de concepten 
positief werkgedrag en psychologisch 
kapitaal (PsyCap). Toch verschilt de fo-
cus van beide concepten; waar hoop 
voornamelijk gericht is op het berei-
ken van doelen, is optimisme gefocust 
op algemene verwachtingen ten aan-
zien van gebeurtenissen (Peterson, 
Gerhardt, & Rode, 2006). Zowel hoop 
als optimisme worden vaak in ver-
band gebracht met positieve uitkom-
sten in de werkcontext. 

Uitkomsten van hoop en optimisme 
op de werkvloer
Wanneer je in de literatuur informatie 
zoekt over hoop en optimisme op de 
werkvloer, kom je vaak twee theorie-
en tegen die de positieve effecten van 
deze constructen kunnen verklaren: 
de broaden-and-build theory en de 

Resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek
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happy productive workers thesis. De 
broaden-and-build theory (Frederick-
son, 2001) stelt dat positieve emoties, 
zoals hoop en optimisme, leiden tot 
een verbreding van de aandacht, 
creativiteit en het investeren in so-
ciale relaties, wat vervolgens weer 
bijdraagt aan het welbevinden op de 
langere termijn. De happy productive 
worker thesis (Staw, 1986) impliceert 
dat medewerkers die positieve emo-
ties ervaren, beter presteren dan 
medewerkers met minder positieve 
emoties. 
Redenen 
hiervoor 
kunnen 
zijn dat 
optimis-
tische en 
hoopvolle 
medewer-
kers zich-
zelf hogere 
doelen 
stellen en 
meer vast-
houdend 
zijn in het 
werken 
aan deze doelen. Ook zijn gelukkige 
medewerkers beter in het mobilise-
ren van sociale steun, wat hen vervol-
gens weer kan helpen bij het bereiken 
van hun doelen. 

Welzijn
Uit diverse studies blijkt dat hoop en 
optimisme een positief effect heb-
ben op het welzijn van medewerkers. 
Een van de verklaringen hiervoor 
wordt gegeven door Avey, Wensing & 
Luthans (2008). Met behulp van een 
vragenlijst onder 132 medewerkers 

van verschillende organisaties tonen 
zij aan dat hoopvolle en optimistische 
medewerkers beter kunnen omgaan 
met stress. Hoop en optimisme zor-
gen ervoor  dat medewerkers zich 
focussen op positieve doelen, ook 
tijdens stressvolle situaties. Mede-
werkers zijn daardoor minder cynisch 
over de doelen op hun werk en heb-
ben het gevoel dat ze invloed hebben 
op wat daar gebeurt (Avey et al., 
2008; Chang, Rand & Strunk, 2000). 
Hoop en optimisme werken daar-

mee  als 
een soort 
psycho-
logische 
buffer, 
waardoor 
stressvolle 
situaties 
positiever 
ervaren 
worden 
(Valle, 
Huebner 
& Suldo, 
2006). 
Verder 
interpre-

teren hoopvolle en optimistische 
medewerkers stressfactoren als iets 
tijdelijks (Yavas, Karatepe & Babakus, 
2012; Seligman, 2005). Yavas en col-
lega’s (2012) tonen voor hoopvolle 
medewerkers aan dat dit leidt tot 
een verminderde kans  op een burn-
out;  een burn-out komt veelal voor 
bij mensen die stressfactoren zien als 
permanent. Omdat ook optimistische 
personen stressfactoren als iets tijde-
lijks zullen zien, is het waarschijnlijk 
dat deze verminderde kans op burn-
out ook voor hen geldt. 

Uit diverse studies 
blijkt dat hoop en  

optimisme een 
positief effect 
hebben op het 

welzijn van
 medewerkers
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Behalve  het verminderen van de 
impact van negatieve gebeurtenissen, 
kunnen hoop en optimisme ook direct 
tot positieve uitkomsten leiden. Yous-
sef en Luthans (2007) bestudeerden 
in twee studies de effecten van de 
gevoelens en gedachten van mede-
werkers op onder andere werktevre-
denheid en werkgeluk. In de eerste 
studie werd gebruik gemaakt van een 
vragenlijst onder 1032 medewerkers 
van verschillende organisaties. In 
de tweede studie werden door de 
organisatie geregistreerde data van 
232 medewerkers gekoppeld aan 
vragenlijstdata. Uit deze twee studies 
blijkt dat hoopvolle en optimistische 
medewerkers meer werktevredenheid 
en werkgeluk ervaren [rapporteren?]. 
Dit komt doordat zowel hoopvolle als 
optimistische medewerkers positiever 
kijken naar nieuwe ervaringen, en ook 
beter kunnen inspelen op en leren 
van nieuwe ervaringen. Hierdoor 
vindt taakverrijking plaats, en sluiten 
de taken beter aan bij de ontwikkeling 
van de medewerker. Uiteindelijk leidt 
dit tot een hogere werktevredenheid, 
hetgeen vervolgens ook van invloed is 
op het algemene geluksgevoel.

Bereidheid om te veranderen
Avey en collega’s (2008) hebben, met 
behulp van een vragenlijst onder 
132 medewerkers van verschillende 
organisaties, aangetoond dat hoop 
ook van invloed is op de verander-
bereidheid van medewerkers. Hoop 
leidt medewerkers door veranderings-
processen doordat ze steeds nieuwe 
paden creëren om hun doel te berei-
ken (Weick & Quinn, 1999; Avey et al., 
2008). Ook optimisme kan leiden tot 
positieve organisatieveranderingen, 

omdat optimistische medewerkers 
positiever zijn over het effect dat een 
verandering op hen zal hebben – ook 
als ze niet verwachten dat de gehele 
organisatieverandering succesvol zal 
zijn (Lazarus, 1993; Avey et al., 2008). 

Werkprestaties
Naast effecten op het welzijn van 
medewerkers en de bereidheid om 
te veranderen, kunnen hoop en op-
timisme ook leiden tot betere werk-
prestaties. Peterson en Byron (2008) 
beargumenteren dat medewerkers 
die positief psychologisch kapitaal 
bezitten (zoals hoop en optimisme) 
productiever zijn en beter presteren 
dan andere medewerkers. Wanneer 
een medewerker positief naar taken 
op het werk kijkt, leidt dit tot een 
verhoogde motivatie en doorzettings-
vermogen. Hierdoor worden doelen 
op de werkvloer eerder behaald en 
zullen werkprestaties verbeteren 
(Luthans, Avolio, Avey & Norman, 
2007)
Peterson en Byron (2008) hebben de 
effecten van hoop op het probleem-
oplossend vermogen getoetst onder 
76 managers van financiële organisa-
ties. Dit hebben ze gedaan door eerst 
een vragenlijst uit te zetten onder de 
managers en ze enige tijd later een 
probleem voor te leggen waarvoor 
ze enkele weken later een oplossing 
moesten presenteren. Op basis van 
deze studie concluderen Peterson en 
Byron (2008) dat hoopvolle medewer-
kers vaak meerdere oplossingen voor 
een probleem aandragen en dat de 
oplossingen die ze aanleveren over 
het algemeen van betere kwaliteit zijn 
(Yavas et al., 2012). Doordat hoop-
volle medewerkers meer strategieën 
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hebben om hun doelen te bereiken 
presteren ze beter dan andere me-
dewerkers (Peterson & Byron, 2008). 
Omdat hoop dus behalve het beïn-
vloeden van positieve gevoelens en 
positief gedrag ook nog van invloed is 
op het probleemoplossend vermogen, 
beargumenteren Peterson en Byron 
(2008) dat hoop het element van 
positief psychologisch kapitaal is dat 
het grootste effect heeft op werkpres-
taties. 

Hoop en optimisme beïnvloeden 
Aangezien hoop en optimisme voor 
positieve resultaten op het werk zor-
gen, is het interessant om te onder-
zoeken hoe medewerkers geholpen 
kunnen worden bij het ontwikkelen 
van hoop en optimisme. Helaas is hier 
nog weinig onderzoek naar gedaan. 
Wél is  enig onderzoek gedaan naar het 
ontwikkelen van positief psychologisch 
kapitaal (PsyCap), het construct waar 
hoop en optimisme deel van uitmaken 
(naast veerkracht en zelfverzekerd-
heid). Om PsyCap te ontwikkelen, heb-

ben Luthans, Avey, Avolio, Norman & 
Combs (2006) een Psychological Capi-
tal Intervention ontwikkeld die bestaat 
uit verschillende micro-interventies. 
Om hoop te kunnen ontwikkelen, 
wordt aan deelnemers gevraagd per-
soonlijke doelen op te stellen. Daarna 
wordt uitgelegd dat het van belang is 
dat doelen concreet en meetbaar zijn, 
dat het beter is om op een positief 
doel (iets wat je wilt naderen) in plaats 
van op een negatief doel (iets wat je 
wilt vermijden) te focussen en dat het 
belangrijk is om tussendoelen op te 
stellen. Deze subdoelen zorgen ervoor 
dat men tussendoor steeds kleine 
successen ervaart. Vervolgens richt de 
interventie zich op het bereiken van de 
gestelde doelen.

Hoopvolle mensen creëren steeds 
nieuwe paden om hun doelen te berei-
ken (Avey et al. 2008). Om deze eigen-
schap te ontwikkelen, worden de deel-
nemers uitgedaagd om verschillende 
wegen te bedenken die leiden tot het 
behalen van het gestelde doel. Ver-

Gelukkige 
medewerkers zijn 
beter in het 
mobiliseren van 
sociale steun
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volgens helpen de deelnemers elkaar 
in kleine groepen bij het bedenken 
van nog meer paden. Tot slot wordt 
deelnemers gevraagd te reflecteren op 
potentiële obstakels die zij  kunnen te-
genkomen en hoe hiermee om te gaan 
(Avey et al., 2006). Tijdens dit proces 
stimuleert de trainer het zelfvertrou-
wen van de deelnemers door hen te 
prikkelen en positieve feedback te 
geven en door andere deelnemers als 
rolmodel te laten optreden. Dit zorgt 
voor positieve emoties bij de deelne-
mer, waardoor de deelnemer vertrou-
wen krijgt in zijn of haar vermogen om 
nieuwe plannen te ontwikkelen waar-
mee hij of zij  doelen kan behalen. De 
interventie beoogt ook optimisme te 
ontwikkelen door deelnemers positief 
terug te laten kijken naar het verleden, 
het heden te laten waarderen en te 
laten zoeken naar mogelijkheden voor 
de toekomst (Schneider, 2001; Luthans 
et al., 2006). Ook wordt deelnemers 
gevraagd om twee recente tegensla-
gen op het werk en hun reactie hierop 
te laten omschrijven. Door vervolgens 
te identificeren wat de feitelijke impact 
van deze tegenslag is, waar men con-
trole over heeft, en hoe men actie kan 
ondernemen, wordt getracht om veer-
kracht en optimisme te ontwikkelen. 

PsyCap
Uit de resultaten van deze studie blijkt 
dat deze interventies inderdaad posi-
tieve effecten hebben op de ontwikke-
ling van de verschillende onderdelen 
van PsyCap. Wat echter opvalt, is dat 
het totale effect van de interventies 
op PsyCap als geheel groter is dan de 
effecten van de micro-interventies op 
de verschillende constructen. Dit heeft 
te maken met de interacties tussen 

de verschillende constructen en toont 
aan dat PsyCap als een overkoepelend 
construct kan gezien kan worden voor 
hoop, optimisme, veerkracht en zelf-
verzekerdheid. Ook Demerouti, Van 
Eewijk, Snelder en Wild (2011) hebben 
deze resultaten gevonden. Zij heb-
ben net als Luthans et al. (2006) een 
training getest die onder andere pro-
beerde het psychologisch kapitaal van 
medewerkers te beïnvloeden. Evenals 
Luthans et al. (2006) probeerden zij 
hoop te stimuleren door deelnemers 
duidelijke doelen te laten stellen die 
eventueel zelfs opgebroken werden in 
kleinere subdoelen. Optimisme werd 
gestimuleerd door deelnemers op een 
accepterende manier naar het verle-
den te laten kijken, het heden te waar-
deren en kansen te laten zien voor 
de toekomst (Schneider, 2001). Ook 
Demerouti en collega’s rapporteren 
positieve effecten van de interventie 
op PsyCap. Op basis van deze studies 
kan daarom voorzichtig worden ge-
concludeerd dat hoop en optimisme 
van medewerkers inderdaad beïnvloed 
kunnen worden. 

Conclusie
Hoop en optimisme zijn van belang 
voor medewerkers en organisaties. 
Hoopvolle en optimistische medewer-
kers rapporteren een groter welbevin-
den, een sterkere bereidheid om te 
veranderen en betere werkprestaties. 
Naar het beïnvloeden van hoop en 
optimisme is helaas nog maar weinig 
onderzoek gedaan. De eerste onder-
zoeken tonen echter aan dat het zinvol 
is om hoop en optimisme van mede-
werkers te stimuleren door middel van 
kleine interventies. ■



ZIN IN LEVEN EN WERK

48

      #CONGRESPP

Sanne Ghielen is extended master stu-
dent bij het departement Human Re-
source Studies van Tilburg University.

Marianne van Woerkom is associ-
ate professor  bij het departement 
Human Resource Studies van Tilburg 
University.

Referenties
• Avey, J. B., Wernsing, T. S., & 

Luthans, F. (2008). Can positive 
employees help positive orga-
nizational change? Impact of 
psychological capital and emo-
tions on relevant attitudes and 
behaviors. The Journal of Applied 
Behavioral Science, 44(1), 48-70.

• Bakker, A.B. (2009). Building en-
gagement in the workplace. In R. 
J. Burke & C.L. Cooper (Eds.), The 
peak performing organization, 
50-72. Oxon, UK: Routledge. 

• Bakker, A.B., Gierveld, J.H., & Van 
Rijswijk, K. (2006). Succesfacto-
ren bij vrouwelijke schoolleiders 
in het primair onderwijs: Een 
onderzoek naar burnout, bevlo-
genheid en prestaties [Success 
factors among female school 
principals in primary teaching: 
A study on burnout, work en-
gagement, and performance]. 
Diemen, The Netherlands: Right 
Management Consultants.

• Carver, C. S., & Scheier, M. S. 
(2002). Optimism. In C. R. Snyder 
& S. J. Lopez (Eds.), Handbook 
of positive psychology, 231–243. 
Oxford, UK: Oxford University 
Press.

• Chang, E. C., Rand, K. L., & 
Strunk, D. R. (2000). Optimism 
and risk for job burnout among 

working college students: stress 
as a mediator. Personality and 
Individual Differences, 29(2), 
255-263.

• Demerouti, E., van Eeuwijk, E., 
Snelder, M., & Wild, U. (2011). 
Assessing the effects of a ‘per-
sonal Effectiveness’ training on 
psychological capital, assertiven-
ess and self-awareness using self 
other agreement. Career Deve-
lopment International, 16(1), 
60-81. 

• Fredrickson, B. L. (2001). The role 
of positive emotions in positive 
psychology: The broaden-and-
build theory of positive emo-
tions. American psychologist, 
56(3), 218.

• Lazarus, R. S. (1993). Coping 
theory and research: past, pre-
sent, and future. Psychosomatic 
medicine, 55(3), 234-247.

• Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. 
J., Norman, S. M., & Combs, G. 
M. (2006). Psychological capital 
development: toward a micro-
ntervention. Journal of Organiza-
tional Behavior, 27(3), 387-393.

• Luthans F., Avolio B.J., Avey J.B., 
Norman S.M. (2007). Psycholo-
gical capital: Measurementand 
relationship with performance 
and job satisfaction. Personnel 
Psychology,60, 41–572.

• Luthans, F., Norman, S.M., Avo-
lio, B.J., & Avey, J.B. (2008). The 
mediating role of psychological 
capital in the supportive organi-
zational climate – employee per-
formance relationship. Journal of 
Organizational Behavior.

• Peterson, S. J., & Byron, K. 
(2008). Exploring the role of 



      #CONGRESPP ZIN IN LEVEN EN WERK      #CONGRESPP

49
hope in job performance: Results 
from four studies. Journal of 
Organizational Behavior,29(6), 
785-803.

• Peterson, S.J., Gerhardt, M.W. 
and Rode, J.C. (2006). Hope, 
learning goals, and task perfor-
mance. Personality and Individu-
al Differences, 40 (6), 1099-109.

• Schneider, S. L. (2001). In search 
of realistic optimism: Meaning, 
knowledge, and warm fuzziness. 
American Psychologist, 56(3), 
250.

• Seligman, M. E. P. (1998). Lea-
rned optimism. New York, NY: 
Pocket Books.

• Snyder, C. R., Irving, L., & Ander-
son, J. (1991). Hope and health: 
Measuring the will and the ways. 
In C. R. Snyder & D. R. Forsyth 
(Eds.), Handbook of social and 
clinical psychology. 285-305. 
Elmsford, NY: Pergamon.

• Staw, B. M. (1986). Organizatio-
nal psychology and the pursuit 
of the happy/productive worker. 
California Management Review, 
28(4), 40-53.

• Valle, M. F., Huebner, E. S., & 
Suldo, S. M. (2006). An analy-
sis of hope as a psychological 
strength. Journal of School Psy-
chology, 44(5), 393-406.

• Weick, K. E., & Quinn, R. E. 
(1999). Organizational change 
and development. Annual review 
of psychology, 50(1), 361-386.

• Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., 
Demerouti, E., & Schaufeli, W. 
B. (2007). The role of personal 
resources in the job demands-
resources model. International 
journal of stress management, 
14(2), 121.

• Yavas, U., Karatepe, O. M., & 
Babakus, E. (2013). Does hope 
buffer the impacts of stress and 
exhaustion on frontline hotel 
employees’ turnover intentions? 
Turizam: znanstveno-strucni 
casopis, 61(1), 29-39.

• Youssef, C. M., & Luthans, F. 
(2007). Positive organizational 
behavior in the workplace the 
impact of hope, optimism, and 
resilience. Journal of manage-
ment, 33(5), 774-800.

49



ZIN IN LEVEN EN WERK

50

      #CONGRESPP

Positieve supervisie
‘Van je fouten leer je het meest’, wordt wel ge-

zegd. Onderzoek laat echter zien dat je meer leert 

van je successen (Histed et al., 2009). Toch ligt de 

focus in supervisie vooral op wat er mis is en hoe 

dat te herstellen is. Bij positieve supervisie ligt de 

focus juist op wat goed gaat en waarop verder 

gebouwd kan worden. Deze vernieuwende vorm 

van supervisie, gebaseerd op de positieve psycho-

logie en oplossingsgerichte therapie, versterkt de 

competenties van supervisanten, en dat nu is 

precies het doel van supervisie. 

■  Fredrike Bannink
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Positieve supervisie
■  Fredrike Bannink

In dit artikel presenteer ik de vier 
pijlers van positieve supervisie:  
1. doelformulering;  
2. vinden van competenties;  
3. werken aan vooruitgang en  
4. reflectie.  
Enkele praktische toepassingen, ca-
suïstiek, en een aantal uitspraken van 
supervisanten die positieve supervisie 
volgden, komen aan bod. De voor-
beelden komen merendeels uit de 
psychotherapie, coaching en media-
tion, waar supervisanten werken met 
cliënten. Positieve supervisie is daar-
naast goed toepasbaar in alle andere 
werksettingen, waar supervisie wordt 
gegeven aan trainees of junioren. 

Supervisie
Bernard en Goodyear (2009, p. 7) 
geven als definitie van supervisie: 
“Supervision is an intervention pro-
vided by a more senior member of a 
profession to a more junior member 
or members of that same profession. 
This relationship is evaluative and 
hierarchical; extends over time; and 
has the simultaneous purpose of en-
hancing the professional functioning 
of the more junior person(s), moni-
toring the quality of the professional 
services offered to the clients that she, 
he, or they see, and serving as a gate-
keeper for those who are to enter the 
particular profession.”

In de meeste definities is supervisie 
een leertraject onder begeleiding 
van een supervisor, waarbij metho-
disch wordt ingegaan op persoonlijke 
leervragen van supervisanten ten 
aanzien van hun werk. Het geeft zicht 
op welke situaties problemen ople-
veren, waar dit mee te maken heeft, 

hoe ermee wordt omgegaan en welke 
alternatieven er zijn. Supervisanten 
verkennen vaste patronen en gaan op 
zoek naar dieperliggende motieven 
en overtuigingen die hun interacties 
sturen. Supervisoren krijgen al snel de 
rol van troubleshooter, waarbij hun 
taak als expert en leraar bestaat uit 
het geven van adviezen om problemen 
die supervisanten of trainees inbren-
gen op te lossen. 

Niet alle supervisoren vinden het 
oplossen van problemen een nuttige 
en prettige manier van werken, ook 
al omdat de verantwoordelijkheid bij 
hen komt te liggen: zij zijn de experts 
die met de juiste analyses, hypothesen 
en adviezen moeten komen. 

Er bestaat tegenwoordig een nieuw 
paradigma in onder andere psychothe-
rapie, onderwijs en organisaties, dat 
ook goed toepasbaar is in supervisie 
en intervisie. Dit paradigma focust 
niet op wat niet werkt en gerepareerd 
moet worden, maar op wat wel werkt 
en waarop verder gebouwd wordt, en 
legt de nadruk op sterktes in plaats 
van op zwakheden. De rol van su-
pervisoren is ook anders: zij nodigen 
supervisanten uit co-experts te zijn 
die hun eigen ideeën en competenties 
ontdekken en inzetten om optimaal te 
(gaan) functioneren.

De definitie van positieve supervisie 
luidt: “het leiden van supervisanten 
naar grotere competentie en toename 
van vaardigheden door te bouwen aan 
oplossingen” (Bannink, 2012). Vanuit 
de positie van nieuwsgierigheid naar 
hoe supervisanten werken in plaats 
vanuit zekerheid, waarbij veel super-
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visoren hun eigen ideeën naar voren 
brengen, maken positieve superviso-
ren het supervisanten makkelijker hun 
competenties te versterken. Ze heb-
ben daarin dus een meer faciliterende 
dan adviserende rol.

Verschillen tussen traditionele en 
positieve supervisie
Het problem-solving paradigma be-
treft de vraag wat er mis is, waarna 
wordt gezocht naar mogelijke oorza-
ken: waarom ging het mis? Daarna 
wordt dat wat er mis is zo mogelijk 
gerepareerd of verwijderd. Positieve 
supervisie gaat uit van een ander 
paradigma: het betreft het ontwerpen 
van een positieve uitkomst (doel) en 
het bouwen aan successen, sterktes 
en oplossingen (Bannink, 2009, 2012, 
2013, 2014).

“Als ik positieve supervisie verge-
lijk met traditionele supervisie zit 
het verschil in twee punten: het 
motiverende effect van de focus 
op positieve gedachten en gedrag, 
en het vertrouwen op het eigen 
vermogen om passende oplos-
singen te bedenken. Het versterkt 
mijn hoop op een positieve uit-
komst en het vertrouwen dat het 
in kleine stappen haalbaar is.”

Vier pijlers 
Positieve supervisie is gebaseerd op 
vier pijlers:

1. Doelformulering
Enkele vragen naar doelformulering 
zijn: ‘Hoe zul je weten dat deze super-
visie nuttig is geweest?’ of: ‘Wat wil 
je bereikt hebben aan het eind van 

deze sessie?’ Een andere mogelijkheid 
is supervisanten uit te nodigen na te 
denken over Je Best Mogelijke Zelf 
(Peterson & Seligman, 2004).

2. Vinden van competenties
Bij het vinden van competenties ligt 
de focus op al aanwezige sterktes en 
vaardigheden, en/of op uitzonderin-
gen op het probleem dat in supervisie 
wordt ingebracht. Sterktes kunnen 
worden bepaald door het invullen van 
de Krachtenvragenlijst (www.ivpp.
nl/de-via-krachtenvragenlijst), door 
supervisanten competentievragen te 
stellen en/of te vragen naar uitzonde-
ringen op het probleem. 

Dezelfde paradigmaverandering zien 
we in Appreciative Inquiry (Cooperri-
der & Whitney, 2005). AI is gebaseerd 
op sterktes en gaat ervan uit dat men-
sen en organisaties alleen dan floreren 
als hun sterktes worden onderkend en 

Een supervisor vertelt wat hij nu 
anders doet als medewerkers een 
onvolledig rapport indienen. “Ik 
zorg er nu altijd voor dat ik eerst 
iets zeg over wat de medewerker 
goed heeft gedaan en vraag dan 
pas welke verdere informatie het 
rapport nog beter zou maken.” 
Hiermee zendt deze supervisor 
een andere boodschap uit over de 
competentie en mogelijkheden van 
medewerkers om een waardevolle 
bijdrage te leveren aan de organi-
satie dan de traditionele wijze van 
supervisie, waarbij wordt gefocust 
op fouten en hoe die voorkomen 
of hersteld kunnen worden.
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vergroot, nooit als alleen hun zwakhe-
den worden gerepareerd. In plaats van 
80% te focussen op wat er mis is en 
20% op wat er goed gaat, draait AI de 

80/20-regel om: er wordt 80% gefocust 
op wat goed gaat en 20% op wat er 
mis is. Deze 80/20 deficit-bias (Cooper-

rider & Godwin, 2011) is nog steeds het 
meest gangbaar in de media, hulp- en 
dienstverlening, onze cultuur en in bijna 
alle pogingen in deze wereld om iets 
te veranderen – de focus ligt vooral op 
probleemanalyse, foutenreductie en 
herstellen wat er mis is.
Drucker (2002), invloedrijk manage-
mentconsultant, stelt dat het de taak 
van leidinggevenden is om de aandacht 
zodanig op sterktes te richten dat de 
zwakheden van een organisatie irrele-
vant worden. 

Drie competentievragen nodigen su-
pervisanten uit succesverhalen over 
zichzelf te vertellen: 1. Hoe doe/deed je 
dat?; 2. Hoe besloot je dat te doen? en 
3. Hoe is je dat gelukt? De eerste vraag 
gaat ervan uit dat de supervisant iets 
heeft gedaan en veronderstelt actie, 
competentie en verantwoordelijkheid. 
De tweede vraag veronderstelt dat de 
supervisant een actieve beslissing heeft 
genomen, waarmee hij of zij wordt 
uitgenodigd een nieuw levensverhaal 
te schrijven, met invloed op zijn of haar 
toekomst. De derde vraag nodigt de 
supervisant uit te vertellen over zijn of 
haar successen. 

Oefening
Stel je een moment in de toe-
komst voor waarin je op je best 
bent. Visualiseer ‘je best moge-
lijke zelf’ waarover je bijzonder 
tevreden kunt zijn en die je boeit 
en intrigeert. Stel je voor dat 
je hard hebt gewerkt en het je 
gelukt is om je doel te verwezen-
lijken. Denk hierbij aan dromen 
die je wilt realiseren en het inzet-
ten van jouw specifieke talenten. 
Het gaat niet om onrealistische 
fantasieën, maar juist om posi-
tieve en haalbare doelen. Als je 
een duidelijk beeld hebt van wat 
dat voor jou is, sta dan stil bij de 
details en noteer die voor jezelf.
 

“Mijn supervisor leerde mij de 
kracht van een optimistische, 
realistische en hoopvolle bena-
dering. Positieve supervisie no-
digde uit om stil te staan bij wat 
ik wil bereiken en hoe ik daarbij 
kan vertrouwen op mijn eigen 
competenties en eigen kracht. Ik 
werd gestimuleerd om te onder-
zoeken wat ik in mijn werk met 
cliënten al heb bereikt, wat goed 
werkt, waarmee ik wil doorgaan 
en wat ik anders of meer wil 
doen.”

“Wanneer je als supervisant wordt 
aangesproken op je competenties, 
word je een stukje groter gemaakt; 
je groeit, je zelfvertrouwen neemt 
toe en de punten waarover je eerst 
twijfelde voelen minder groot en 
problematisch. Dit heeft ook zijn 
uitwerking op je werkzaamheden: 
je durft eerder nieuwe technieken 
toe te passen en straalt naar cliën-
ten uit dat je bekwaam bent en 
vertrouwen hebt.”
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Supervisanten kunnen ook uitzon-
deringen op het probleem zoeken, 
waardoor hun competenties vanzelf 
zichtbaar worden:
• Wanneer zijn/waren er al stuk-

jes van de gewenste situatie (je 
doel)?

• Wanneer is/was het probleem 
er niet of minder, of (even) geen 
probleem?

• Wanneer is/was het probleem er 
wel en lukt(e) het je er beter mee 
om te gaan? 

Een supervisant vertelt dat sessies met 
cliënten vaak uitlopen, waardoor ze 
in tijdnood komt. Dit levert stress op 
en bovendien vindt ze zichzelf geen 
goede hulpverlener. Omdat er altijd 
uitzonderingen zijn vraagt de super-
visor: “Wanneer lukte het je wel om 
binnen de tijd te blijven en hoe deed 
je dat?” Na even nadenken noemt de 
supervisant enkele voorbeelden. Wat 
helpt is: vooraf tegen de cliënt zeggen 
dat ze beter wil worden in het op tijd 
afronden van gesprekken, waardoor ze 
er actiever mee bezig is; een kookwek-
ker zetten die vijf minuten voor tijd af-
gaat; en als het gesprek aan afronding 
toe is, niet meer ingaan op nieuwe 
zaken die de cliënt naar voren brengt. 
De supervisor complimenteert haar 
met de strategieën die werken en ze 
spreken af dat de supervisant situaties 
gaat observeren waarin het haar nog 
meer lukt om binnen de tijd te stop-
pen en wat zij daarin anders doet.

3. Werken aan vooruitgang
Aan (verdere) vooruitgang wordt ge-
werkt door sterktes van supervisanten 
te benadrukken en te bouwen aan wat 

werkt. Vragen zijn: ‘Wat zullen volgen-
de tekenen van vooruitgang zijn?’ of: 
‘Wat zal jouw volgende stapje zijn?’ 

Schaalvragen zijn nuttig om ingewik-
kelde en complexe zaken simpel te 
maken. Ze gaan over vooruitgang en/
of over hoop, motivatie en vertrou-
wen dat het doel behaald kan worden. 
Vraag eerst aan supervisanten waar op 
de schaal van tien tot nul (waarbij tien 
de ideale situatie is en nul het tegen-
overgestelde) ze willen uitkomen, dan 
hoever ze nu zijn en wat maakt dat het 
cijfer niet lager is, vervolgens hoe een 
volgend cijfer of stapje eruit ziet en 
ten slotte hoe ze dat kunnen bereiken.

“De supervisor vroeg naar mijn 
doel binnen de supervisie. Al vrij 
snel kwam mijn perfectionisme 
naar boven en de angst voor 
afwijzing. Aan de hand van een 
schaal van tien tot nul gingen we 
na hoe ver ik al was in het berei-
ken van mijn doel. Hoe lukte het 
me om al op zes te zitten in plaats 
van op één of nul? We gingen na 
welke competenties ik bezat en 
wanneer en in welke situaties ik 
al volgens mijn doel handelde.”

Vraag supervisanten hun ‘moeilijkste’ 
casus in te brengen. Per casus volstaan 
ongeveer vijf minuten; achtergrond-
informatie is niet nodig. Bij moeilijke 
casussen is er bijna altijd sprake van 
stagnatie en/of een slechte samen-
werkingsrelatie met de cliënt/klant. 
Stel de volgende vraag: ‘Stel dat de 
volgende bijeenkomst met je cliënt/
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klant een punt hoger eindigt dan de 
laatste, wat heb jij dan anders ge-
daan?’ De vraag is niet wat de cliënt/
klant anders moet doen, maar wat de 
supervisant zélf anders heeft gedaan. 

4. Reflectie
In supervisie gaat het om het stimule-
ren en begeleiden van ervaringsleren. 
Reflectie is daarbij een essentiële 
vaardigheid, waarbij supervisanten 
worden uitgenodigd hun besluitvor-
ming te onderbouwen. Reflectie is 
zowel mogelijk bij successen als bij 
stagnatie of mislukking. Ook het vra-
gen van feedback aan supervisanten is 
belangrijk.

Nuttige reflectievragen zijn:
• Wat werkte en zal ik in een verge-

lijkbare situatie weer doen? 
• Wat werkte niet en zal ik in een 

vergelijkbare situatie anders 
doen? 

Nodig supervisanten of trainees uit 
te reflecteren op hun functioneren 
(bijvoorbeeld in een functioneringsge-
sprek) met de volgende vragen:
• Wanneer heb je je echt goed 

gevoeld over je werk?
• Herinner je zo veel mogelijk de-

tails.
• Welke factoren zorgden ervoor 

dat je tevreden over je werk was?
• Wat deed jij precies dat bijdroeg 

aan het succes?
• Welke persoonlijke kwaliteiten 

bracht je mee, die aan het succes 
bijdroegen?

Het is belangrijk competenties van 
professionals (dus ook van superviso-
ren) niet alleen te laten beoordelen 

door die professionals zelf, maar voor-
al door hun cliënten (in dit geval dus 
door supervisanten). Het vragen van 
feedback nodigt cliënten/supervisan-
ten uit gelijkwaardige partners te zijn; 
zo kan de professional/supervisor zijn 
gedrag aanpassen aan wat cliënten/
supervisanten nodig hebben.

De Session Rating Scale (SRS, www.
scottdmiller.com), die ook een Neder-
landse versie kent, is zo’n feedback in-
strument. De cliënt/supervisant geeft 
aan het eind van elke bijeenkomst 
feedback door een kruisje te zetten op 
vier lijntjes van tien centimeter. Deze 
lijntjes staan voor de drie gebieden 
waarvan onderzoek heeft uitgewezen 
dat zij zorgen voor goede samenwer-
kingsrelaties bij verandering. Het be-
treft: 1. Samenwerkingsrelatie; 2. Doel 
en onderwerpen; 
3. Aanpak en/of werkwijze en 4. To-
taal, het algemene oordeel over de 
sessie. Supervisanten worden uitge-
nodigd aan het eind van elke bijeen-
komst de SRS in te vullen. Ze vinden 
het prettig, het is buitengewoon ef-
fectief en kost nauwelijks tijd. Ook bij 
hoge scores vragen supervisoren wat 
zij zelf anders of beter kunnen doen 
om de volgende bijeenkomst (nog) 
hogere scores te krijgen. 

Conclusie
Positieve supervisie, gericht op het 
doel van supervisanten, competenties, 
vooruitgang en reflectie, kan super-
visie beter, sneller en leuker maken, 
zowel voor supervisanten als voor 
supervisoren. Ook kan positieve su-
pervisie goed in combinatie met tra-
ditionele probleemgerichte supervisie 
worden toegepast. De weg naar posi-
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tieve supervisie begint met de eerste 
kleine stap. Aristoteles (2005) stelde 
dat je kunt excelleren door steeds 
kleine positieve stappen te herhalen. 
Op die manier stellen wij onze supervi-
santen en onszelf in staat optimaal te 
functioneren.

“Waar ik in probleemgerichte super-
visie leerde van de scherpe geest van 
mijn supervisoren, leerde ik in posi-
tieve supervisie mijn eigen ‘scherpe 
geest’ te gebruiken. Dit draagt ertoe 
bij dat ik onafhankelijker en effectiever 
ben geworden in het creëren en on-
dersteunen van veranderingsproces-
sen.” ■

Fredrike Bannink is klinisch psycho-
loog en Master of Dispute Resolution. 
Ze heeft een praktijk
voor therapie, training, coaching en 
mediation te Amsterdam. Ze is super-
visor op het gebied van psychothe-
rapie, coaching, mediation en leider-
schap. Ze is een internationale spreker, 
trainer en auteur van 25+ boeken, 
waaronder ´Positieve Supervisie en 
Intervisie´.
www.fredrikebannink.com
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Pieter Desmet beschrijft 
inspirerende welzijn-gedreven 

producten en diensten die zijn  
ontworpen met en door studenten 

Industrieel Ontwerpen. 
Desmet is hoogleraar Positive 

Design aan de TU Delft. 
Met collega’s en studenten van 
het Delft Institute of Positive 

Design exploreert hij hoe 
ontwerpers een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan hetwelzijn van 

individuen en gemeenschappen. 

Billy Cash: 
sparen voor geluk
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Billy Cash: 
sparen voor geluk

■  Ando Rokx

Geld maakt niet gelukkig. Of toch? 
Onderzoek heeft aangetoond dat het 
o kkig maken, niet de producten waar-
mee we ons omringen. Een nieuwe 
tv, smartphone, keukenmachine, een 
nieuw paar schoenen of een auto: 
dat alles maakt ons kortstondig blij, 
maar het gelukseffect is niet blijvend. 
Activiteiten en de nieuwe ervaringen 
die we daarmee opdoen hebben een 
veel langduriger effect op ons geluk. 
Met andere woorden, als je wilt in-
vesteren in je geluk, besteed je geld 
dan niet aan nieuwe producten maar 
aan nieuwe activiteiten en ervaringen. 
Maar hoe zit het dan met sparen? 
Bijna iedereen spaart of heeft wel 
eens gespaard. Kan de activiteit van 
het sparen bijdragen aan ons geluk? 
Ontwerper Santiago De Francisco 
Vela ontwierp een digitale spaarpot 
waarmee sparen een diepere beteke-
nis krijgt.

Sparen is de activiteit van ‘het apart 
houden voor later’; het opzij leggen 
van een deel van je inkomen om het in 

de toekomst aan iets uit te geven zon-
der te hoeven lenen. Kinderen sparen 
traditioneel met een spaarpot. De pot 
maakt het sparen letterlijk tastbaar: 
de fysieke aanwezigheid motiveert om 
door te sparen en het gewicht is een 
directe indicatie van de voortgang. 
Volwassenen sparen veelal digitaal, 
bijvoorbeeld met internetbankieren. 
Digitale spaarpotten zijn efficiënt, 
maar ze missen de tastbare kwalitei-
ten van het spaarvarkentje.  

Betekenis van sparen
Santiago had zich als doel gesteld een 
vorm van digitaal sparen te ontwerpen 
die kan bijdragen aan het geluk van 
de spaarder door het sparen weer 
tastbaar te maken. In zijn onderzoek 
kwam hij tot drie kerninzichten. Stel, je 
spaart voor een nieuw paar hardloop-
schoenen. Het eerste inzicht was dat 
het sparen betekenisvoller wordt als 
tijdens het sparen de relatie met het 
spaardoel ervaarbaar wordt gemaakt: 
de hardloopschoenen. Het tweede 
inzicht was dat het ‘ding op zich’ de 
spaarder niet gelukkig maakt, maar 
de activiteiten die iemand gaat onder-

Figuur 1. Sparen als een bron van geluk

Geld - sparen met een doel 

Product – wat koop je met het gespaarde geld

Activiteit - wat doe je met het aangeschafte product

Betekenis - wat betekenen de ervaringen die je opdoet
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nemen met dat product: de activiteit 
hardlopen in plaats van de schoenen 
op zich. En het derde inzicht was dat 
de bijdrage aan geluk vooral wordt 
bepaald door de specifieke positieve 
kenmerken van die activiteiten voor 
de spaarder: het plezier van het buiten 
sporten, het gevoel van fitheid nader-
hand, de voldoening van het hard-
lopen met vrienden, of wellicht een 
combinatie hiervan . Op basis van deze 
drie inzichten kwam Santiago op het 
idee om een spaarpot te ontwikkelen 
die je stimuleert om tijdens het sparen 
bewuster te worden van de manieren 
waarop datgene waarvoor je spaart 
gaat bijdragen aan jouw persoonlijke 
welzijn.

Sparen tastbaar maken
Het ontwerp heet Billy Cash: een com-
binatie van een basisstation (Billy) en 
een smartphone-app (Cash). Zodra je 

je smartphone in Billy zet, verandert 
deze in een spaarpot. Billy Cash helpt 
je het sparen te organiseren. Je kiest 
een karakter en voert je spaardoel en 
spaartijd in. Billy geeft je het overzicht 
van de voortgang van het sparen en 
motiveert je om je doel te halen. Maar 
hij gaat verder dan dat. Hij begeleidt je 
in het ontdekken van de diepere be-
tekenis van het product (of ervaring) 
waarvoor je spaart, in termen van wat 
je ermee gaat doen, hoe het je leven 
gaat verrijken, en welke persoonlijke 
waardes het representeert. Om de zo-
veel tijd print Billy kleine labels uit met 
vragen die je stimuleren na te denken 
over de betekenis van je spaardoel. 
Bijvoorbeeld: ‘Welke persoonlijke 
talenten en vaardigheden ga je met 
je hardloopschoenen benutten en 
ontwikkelen?’ ‘Hoe gaan je hardloop-
schoenen je creativiteit stimuleren?’ 
‘Kun je met je hardloopschoenen iets 

Figuur 2. Billy Cash maakt digitaal sparen tastbaar

Figuur 3. Met prikkelende vragen stimuleert Billy Cash de diepere betekenis te ont-
dekken van het spaardoel 
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bijdragen aan de gemeenschap?’ ‘Wat 
kun je leren van je hardloopschoe-
nen?’ Door reflectie te stimuleren, 
helpt Billy Cash je om de werkelijke 
waarde van je spaardoel te ontdekken. 

Sparen voor geluk
Santiago heeft zijn Billy Cash door ver-
schillende mensen laten testen. Billy 
bleek hun spaargedrag sterker te beïn-
vloeden dan hij had voorzien. De prik-
kelende vragen stimuleerden om na 
te denken over de noodzaak van hun 
spaardoelen: is dit product wel echt 
de moeite waard om voor te sparen? 
Sommige gebruikers kwamen tot het 
inzicht dat hun spaardoel waarschijn-
lijk minder aan hun geluk zal bijdragen 
dan ze bij aanvang hadden gedacht. En 
dus pasten ze hun spaardoelen aan. ‘Ik 
hoef eigenlijk helemaal geen nieuwe 
televisie; ik ga sparen voor een reis 
naar Brazilië!’ Sparen als bedenktijd – 
en zo helpt Billy je je geld uit te geven 
aan datgene waar je daadwerkelijk 
gelukkig van wordt. ■

Santiago De Francisco Vela ont-
wikkelde Billy Cash als afstudeer-
project voor de masteropleiding 
Design for Interaction aan de TU 
Delft. Het project was een eigen 
initiatief van Santiago in samen-
werking met het Delft Institute 
of Positive Design (DIOPD) en 
Rabobank NL met als doel te 
exploreren hoe sparen kan bij-
dragen aan geluk. Begeleiders: 
Pieter Desmet en Mafalda Casais 
(TU Delft). Een filmpje van Billy 
Cash is te zien via: https://vimeo.
com/101157931 Meer informa-
tie: www.diopd.org
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Zin in je verhaal
Mensen vertellen elkaar verhalen. Dat draagt bij 

aan hun zoektocht naar de zin van het leven. 

De manier waarop mensen dit doen, zegt iets 

over hun welbevinden en geestelijke gezond-

heid. Er komt steeds meer bewijs dat ‘narratieve 

interventies’ effectief zijn. Het ontwerpen van 

nieuwe narratieve interventies sluit goed aan bij 

ontwikkelingen in de zorg, waarbij de cliënt en 

patiënt centraal staan. 

■  Gerben Westerhof
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Zin in je verhaal
■  Gerben Westerhof

Zingeving gaat om het zoeken van 
verbinding: met jezelf, met anderen, 
met de wereld om je heen en voor 
sommigen ook met de wereld boven 
je  (Westerhof & Kuin, 2008). Enerzijds 
gaat het om de zin van: een reflectief 
proces waarbij mensen betekenis 
geven aan het leven zelf of aan de din-
gen die ze doen en meemaken in hun 
leven. Anderzijds verwijst zingeving 
naar zin in: een motivationeel pro-
ces dat richting geeft aan het leven. 
Zingeving wordt vaak gezien als een 
essentieel element van de positieve 
psychologie. Het ervaren van zin is 
gerelateerd aan welbevinden en het 
is juist ook van belang bij het omgaan 
met moeilijke gebeurtenissen in het 
leven. 
Verhalen zijn een belangrijke bron van 
zingeving. Ze kunnen mensen helpen 
bij de zoektocht naar betekenis. Als er 
iets ernstigs gebeurt, vragen mensen 
zich vaak af waarom het nou juist hen 
treft. Een bestaand verhaal, zoals de 
verschrikkingen in het boek Job, of 
een verhaal van iemand anders die 
eenzelfde ervaring heeft gehad, kan 
daarbij helpen en troost bieden. Daar-
naast kunnen verhalen mensen moti-
veren en inspireren. In de film Muriel’s 
wedding is er voor de ongelukkige 
Muriel weinig anders in haar familie 
en het Australische dorpje waarin ze 
leeft dan het luisteren naar liedjes van 
Abba. Met een vriendin loopt ze weg 
naar Sydney. Na de nodige omzwer-
vingen vindt ze zichzelf: haar leven is 
nu een Abba-song geworden! 

Waarachtig en plausibel
Een vraag die vaak terugkeert, is of 
verhalen nu fictie of waarheid zijn. Bij 
het verschijnen van een roman laait 

bijvoorbeeld vaak de discussie op wat 
er nu echt gebeurd is en wat de schrij-
ver verzonnen heeft. Een voorbeeld is 
de roman Ik kom terug over de relatie 
van Adriaan van Dis met zijn moeder. 
Verhalen hebben echter altijd een 
element van verbeelding in zich: het 
gaat immers om een interpretatie van 
het gedrag van mensen. Zelfs verhalen 
die tot het domein van de fictie beho-
ren, zoals sprookjes of science fiction, 
kunnen mensen helpen betekenis en 
motivatie te vinden. Psychologisch 
gezien gaan verhalen vooral om het 
begrijpen van de bedoelingen en in-
tenties van mensen in een complexe, 
ambigue wereld (Bruner, 1990). Een 
verhaal hoeft niet helemaal waar te 
zijn, als het maar waarachtig en plau-
sibel blijft, zodat mensen zich ermee 
kunnen identificeren. 
Waarden spelen daarbij een belang-
rijke rol, zowel expliciet, als de moraal 
van het verhaal, als meer impliciet. De 
impliciete boodschap kan gevonden 
worden in de structuur van het ver-
haal. Globaal kenmerkt een verhaal 
zich door een protagonist (hoofdper-
soon), die binnen een setting handelt 
om een doel te bereiken, waarbij er 
mee- en tegenwerkende middelen 
kunnen zijn (Murray & Sools, 2015). 
Binnen deze structuur is er dan sprake 
van een probleem. De protagonist 
heeft bijvoorbeeld niet de hulpmid-
delen om het doel te bereiken, of er 
komen tegenstanders die proberen 
dit te beletten. De manier waarop de 
protagonist probeert het probleem op 
te lossen geeft aan wat er voor hem 
of haar op het spel staat. De ‘held’ van 
het verhaal blijkt bijvoorbeeld te be-
schikken over moed, doorzettingsver-
mogen of sociale bewogenheid. 
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Kleine en grote verhalen
Een speciaal soort verhaal betreft de 
verhalen die mensen over hun eigen 
leven vertellen. Dit kunnen ‘kleine’ 
en ‘grote’ verhalen zijn (Bamberg 
& Georgakopoulos, 2008). Mensen 
wisselen ‘kleine’ verhalen over al-
ledaagse gebeurtenissen uit met 
anderen: “Wat ik vandaag toch heb 
meegemaakt…”. Deze verhalen komen 
vaak min of meer spontaan tot stand. 
Mensen maken echter ook ‘grote’ ver-
halen, waarbij ze zich terugtrekken uit 
de hectiek van het alledaagse leven 
om te reflecteren over het bredere 
verhaal van hun leven. Dat gebeurt 
wanneer mensen een autobiografie 
schrijven. 
De manier waarop mensen over hun 
leven verhalen, is belangrijk voor het 
ervaren van welbevinden en geeste-
lijke gezondheid. Verhalen over het 
eigen leven zijn eigenlijk altijd emo-
tioneel geladen: ze gaan over dingen 
die ons verwonderen, blij maken, 
verdrietig of angstig. Elk verhaal heeft 
daarmee ook een specifieke emotio-
nele kleur. Deze emotionele kleur kan 
een direct verband met welbevinden 
hebben. Verhalen waarin positieve 
emoties de boventoon voeren, gaan 
samen met meer welbevinden (Adler 
e.a., 2016). 
Het proces van betekenisverlening 

kan deze relatie echter veranderen 
(Adler e.a., 2016). Iemand die depres-
sief is, kan een positieve gebeurtenis 
– bijvoorbeeld een moment in de dag 
waarop er even goed contact met ie-
mand anders was – als een uitzonde-
ring zien, die het sombere gevoel en 
het negatieve zelfbeeld alleen maar 
bevestigt. Andersom kan een verdrie-
tige gebeurtenis ook een positieve 
betekenis krijgen. Het overlijden van 
een vader kan in een verhaal bijvoor-
beeld een positieve betekenis krijgen 
als broers en zussen er weer dichter 
door bij elkaar komen. 

Autobiografisch redeneren
Het verbinden van een specifieke 
gebeurtenis met een bredere bete-
kenis aan de eigen persoon wordt 
ook wel autobiografisch redeneren 
genoemd (Singer e.a., 2012). Het 
autobiografisch geheugen vormt de 
bron voor verhalen over het eigen 
leven. Globaal bestaat het uit twee 
delen. Het eerste deel is het episo-
disch geheugen, waarin alle herinne-
ringen aan concrete gebeurtenissen 
zijn opgeslagen. Het tweede deel is 
het semantisch geheugen. Daarin is 
ons zelfbeeld te vinden: de kennis en 
opvattingen over de persoon die we 
zijn. Autobiografisch redeneren ver-
bindt dan de specifieke herinneringen 

Het wordt steeds belangrijker 
gevonden om cliënten en patiënten 

een stem te geven in de zorg 
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met het zelfbeeld. Als het mensen 
lukt om een positieve betekenis te 
geven aan een negatieve herinnering, 
dan neutraliseert dit als het ware 
de negatieve herinnering: de relatie 
tussen de negatieve gevoelens die de 
herinnering oproept en gevoelens van 
depressiviteit en angst verdwijnen 
daardoor. 
Een ander aspect van autobiografisch 
redeneren is hoe mensen verbanden 
leggen tussen verschillende gebeur-
tenissen in hun leven. Hier worden 
gebeurtenissen in de tijd geplaatst 
(Brockmeier, 2000). In een verhaal 
kunnen mensen overeenkomstige 
gebeurtenissen bijvoorbeeld achter 
elkaar plaatsen als een opeenvolging 
die leidt tot een gelukkig einde of juist 
tot een droevig einde. Gebeurtenis-
sen kunnen zich ook herhalen of juist 
alleen fragmentarisch naast elkaar 
staan. Ook deze grotere verhaalstruc-
turen zijn gerelateerd aan welbevin-
den en geestelijke gezondheid.
Door het vertellen van een verhaal en 
het autobiografisch redeneren daarbij 
wordt de betekenis van een bepaalde 
gebeurtenis gevormd. Gedurende 
de levensloop blijven mensen hun 
verhalen opnieuw bezien en vor-
men (Randall & McKim, 2008). Het 
verleden, het heden en de toekomst 
worden steeds herzien in het licht 
van de veranderingen die zich in het 
leven voordoen. Soms kan dit proces 
ook worden onderbroken. Mensen 
ervaren dan bijvoorbeeld dat zij heel 
sterk gevormd worden door een nega-
tieve gebeurtenis in het verleden die 
hun hele verhaal overheerst. Het lukt 
hen niet om hier een andere beteke-
nis aan te geven. De toekomst lijkt al 
ingevuld, als een herhaling van het-

geen zich eerder in het leven al heeft 
voorgedaan. Deze zogeheten narra-
tive foreclosure is gerelateerd aan het 
ervaren van minder welbevinden en 
een minder goede geestelijke gezond-
heid (Bohlmeijer e.a., 2014).

Narratieve interventies
Er bestaan verschillende interventies 
die gebruikt kunnen worden om het 
verhaal weer vlot te trekken en er een 
nieuwe zin aan te geven. Expressief 
schrijven, en reminiscentie- en life-
reviewinterventies zijn twee toepas-
singsgebieden waar stevig bewijs is 
voor de werkzaamheid van narratieve 
interventies. Daarnaast komt er meer 
evidentie beschikbaar voor narrative 
exposure therapy.
Uit experimenteel onderzoek geënt 
op het werk van James Pennebaker 
is bekend dat expressief schrijven 
mensen kan ondersteunen in de 
zoektocht naar de zin van negatieve 
gebeurtenissen in het leven. Mensen 
kregen de opdracht om enkele dagen 
achter elkaar te schrijven over een 
traumatische gebeurtenis in het leven 
en daarbij zowel de gebeurtenissen 
als de emoties die ze oproepen te 
benoemen. Een meta-analyse van 
146 studies liet zien (Frattaroli, 2006) 
dat dit kleine effecten heeft op (gees-
telijke) gezondheid en welbevinden. 
Expressief schrijven is vooral effectief 
als mensen tijdens het schrijven ne-
gatieve emoties uitdrukken, deze niet 
laten overheersen, en er betekenis 
aan geven. 
Onderzoek in de gerontologie heeft 
laten zien dat interventies gebaseerd 
op reminiscentie en life review bij 
kunnen dragen aan welbevinden en 
geestelijke gezondheid op oudere 
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leeftijd. Bij reminiscentie-interventies 
gaat het om het ophalen en delen van 
persoonlijke herinneringen, terwijl 
life review een meer gestructureerde 
interventie is waarbij ook een evalu-
atie en herziening van herinneringen 
centraal staat. Volgens een meta-
analyse van 128 studies zijn er mid-
delgrote effecten op welbevinden 
en geestelijke gezondheid (Pinquart 
& Forstmeier, 2012). Interventies als 
Dierbare Herinneringen en Op Verhaal 
Komen zijn erkend als bewezen effec-
tieve interventies voor depressie bij 
ouderen. Interventies gebaseerd op 
reminiscentie en life review zijn opge-
nomen in multidisciplinaire richtlijnen 
voor depressie bij ouderen en in de 
zorgstandaard dementie.
Narratieve therapie is een richting die 
een kwarteeuw bestaat, maar waar 
weinig kwantitatief onderzoek naar 
is verricht. Een uitzondering daarop 
vormt de narratieve exposurethera-
pie, een therapie die ontwikkeld is 
voor de behandeling van posttrau-
matisch stresssyndroom bij vluchte-
lingen. Een meta-analyse van zeven 
studies liet middelgrote effecten zien 
(Gwozdziewycz & Mehl-Madrona, 
2013). 

Nieuwe richtingen
Aan de Universiteit Twente onderzoe-
ken we in het Story Lab of narratieve 
interventies ook succesvol toegepast 
kunnen worden bij doelgroepen die 
vaak moeite hebben om hun verhaal 
te vormen, zoals mensen met psychi-
atrische problemen. De interventie 
Wie ben ik? is bijvoorbeeld specifiek 
ontworpen voor mensen met een 
verstandelijke beperking en psychi-
atrische problemen. Daarbij maken 

we steeds meer gebruik van moderne 
techniek, zoals in een online versie 
van de interventie Op Verhaal Komen 
voor mensen met depressieve klach-
ten of in de toepassing van een Online 
Levensalbum voor mensen met be-
ginnende dementie en hun mantel-
zorgers. Naast dergelijke interventies 
onderzoeken we de alledaagse uitwis-
seling van ‘kleine’ verhalen in de zorg 
en de ervaringsverhalen van cliënten 
en patiënten. 
Deze aandacht voor verhalen past 
goed bij veranderingen in de he-
dendaagse zorg. Het wordt steeds 
belangrijker gevonden om cliënten 
en patiënten een stem te geven in de 
zorg. Daarnaast horen we vaker een 
vraag om een zorg die gericht is op de 
individuele persoon. Zowel bij de par-
ticipatie als de gerichtheid op de per-
soon staan de waarden van mensen 
centraal. Een narratieve benadering 
sluit hier dan ook goed op aan. ■

Gerben Westerhof is adjunct hoog-
leraar positieve psychologie aan de 
universiteit Twente en directeur van 
het Levensverhalenlab. 
www.levensverhalenlab.nl
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De 85-jarige Hendrik Groen beschrijft het troosteloze 
leven in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord in zijn 
dagboeken Pogingen iets van het leven te maken (Groen, 
2015) en Zolang er leven is (Groen, 2016). Met precisie 
en humor schrijft hij onder meer over het doelloze en 
kleinburgerlijke in de dagelijkse gang van mede
bewoners, de hardwerkende verzorgenden die handen 
en vooral tijd tekortkomen, en het harde op efficiëntie 
gerichte beleid van de directrice, die elk incident beant-
woordt met een nieuwe huisregel. 
■  Cretien van Campen

Hoewel de dagboeken fictie zijn, fi-
leert de auteur feilloos waarom ver-
zorgings- en verpleeghuizen in de pu-
blieke beeldvorming de doemoorden 
van onze samenleving zijn geworden 
waar niemand zijn laatste levensjaren 
wil eindigen. Hij beschrijft een naar-
geestige sfeer van ouderen die elkaar 
pesten, een vaste plek aan de eettafel 
opeisen of andere ouderen uitsluiten 
omdat ze kwijlen. Het is natuurlijk niet 
het meeste fitte en representatieve 
deel van de bevolking dat in tehuizen 

Er kunnen maar twee scootmo-
bielen of vier rollators tegelijk in 
de lift. Voor dat allemaal in- en 
uitgeparkeerd is ben je een 
kwartier verder. Én maar onge-
duldig tegen benen aanrijden. 
Én maar recht voor de lift blijven 
staan terwijl er nog mensen uit 
moeten. De directrice heeft als 
oplossing één lift gevorderd voor 
het personeel. De rijen bij de 
andere liften zijn daardoor nog 
langer geworden. Je moet eerder 
van huis om op tijd op de plaats 
van bestemming te zijn. Ze mo-
gen wel verkeersinformatie gaan 
geven. Ik nam tot voor kort de 
trap maar ik red het niet meer, 
dus noodgedwongen sta ik nu 
ook regelmatig in de file.

Als hier ooit een flinke brand 
uitbreekt, dan worden alle be-
woners in één keer gecremeerd. 
Alleen het personeel komt veilig 
buiten (dinsdag 22 januari 2015).



ZIN IN LEVEN EN WERK

70

      #CONGRESPP

rondschuifelt. Maar in plaats van 
erbarmen en elkaar te helpen, heb-
ben de ouderen in de ogen van Groen 
beperkte doelen voor ogen, zoals het 
klemzetten met rollators van anderen 
om als eerste in de lift te kunnen en 
extra koekjes verzamelen bij de koffie.

In de misère van het instellingsleven 
ziet Groen ook lichtpuntjes. En die 
grijpt hij aan om de kwaliteit van zijn 
leven en dat van zijn vrienden te ver-
aangenamen. Met een kleine groep 
gelijkgestemde vrienden en vriendin-
nen in het huis richten ze een clubje 
op: OMANIDO, een acroniem van 
‘Oud Maar NIet DOod). Ze gaan zelf 
uitjes organiseren. 
Tijdens een van de ‘vergaderingen’ 
met een borrel op tafel wordt beslo-
ten om restaurants van verschillende 
landen te bezoeken. Lekker eten en 

drinken is waar ze allen van houden. 
De avondmaaltijden uit de instellings-
keuken waar een fantasieloze kok een 
gaarkeuken bestiert en onder meer 
te lang gekookte spruiten serveert, 
slaan ze graag over om er samen op 
uit trekken. Een zoon van een van de 
leden rijdt hen rond met zijn busje 
en zo maken ze onvergetelijke da-
gen mee waarin ze nieuwe smaken 
ontdekken, nieuwe muziek horen, in 
nieuwe omgevingen komen en licha-
melijk uitgeput maar tevreden huis-
waarts keren (waar ze met afgunstige 
en afkeurende blikken van medebe-
woners ontvangen worden).

Muziek, geuren, smaken en beelden 
roepen bijzondere herinneringen en 
levensverhalen op bij mensen, en bij 
ouderen zijn met name de jeugdherin-
neringen vaak zeer levendig, intens en 

Mensen kunnen 
echt opleven door 
te zingen en dansen  
tijdens ‘feestjes’ 
op de vrijdagmiddag
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betekenisvol (Van Campen, 2014). Ge-
lukkig komen steeds meer initiatieven 
van kunstenaars en zorginstellingen 
die samen met kwetsbare ouderen en 
hun mantelzorgers zintuigprikkelende 
activiteiten ontwikkelen waar mensen 
blij van worden. 
Zo zijn er herinneringstafels met geu-
ren en tastbare texturen en vormen 
die kwetsbare ouderen uitnodigen 
om herinneringen en verhalen te 
creëren en te delen met elkaar (www.
weergaaf.nl); instellingskoren en or-
kesten verlevendigen het bestaan in 
verpleeghuizen (www.axioncontinu.
nl/kunst-en-cultuur), verpleeghuis-
bewoners hervinden en genieten van 
de liedjes waar ze verliefd op werden 
(www.musicandmemory.nl), bewo-
ners en mantelzorgers fietsen op aan 
de vloer vastgesoldeerde opoefietsen 
door een virtueel landschap (www.
buitenkomtvoorbij.nl), bewoners 
bereiden samen vergeten gerechten 
van vroeger in de keuken (http://
www.meme.nl/contents/nl/p8.html 
en http://etenstijdmagazine.blogspot.
nl). Ook bij mensen met dementie, 
zelfs in vergevorderde fasen, werkt de 
zintuiglijke aanpak van kunstenaars 
goed. Ik heb mensen in het verpleeg-
huis zien opleven, zingen en dansen 
tijdens ‘feestjes’ op de vrijdagmid-
dag die door kunstenaarscollectief 
Zona’s kiosk werden georganiseerd in 
de huiskamers van een verpleeghuis 
(www.zonaskiosk.nl). De gezamen-
lijke activiteiten geven betekenis en 
zin aan hun leven. Passieve mensen 
worden actief en komen weer tot 
leven. Ze krijgen weer zin! Net als de 
activiteiten van Groens OMANIDO 
lukt het vaak om de eenzaamheid te 
verdrijven, zin in het leven weer terug 

te brengen en het gevoel van saamho-
righeid te herstellen. 
En zo zijn er tal van dit soort zin-
tuiglijke activeringsprojecten in den 
lande, maar nog veel te weinig en erg 
incidenteel. De budgetten in de zorg 
om kwetsbare ouderen blij te maken 
en weer zin in het leven te geven zijn 
een fractie van de budgetten voor 
gezondheidsbevordering om dezelfde 
mensen onder meer op gewicht te 
houden en hun bloeddruk te meten. 

Innoveren met ouderen
Aan de hogeschool Windesheim heb-
ben we bij de opleiding Toegepaste 
gerontologie in samenwerking met 
het lectoraat Innoveren met ouderen 
besloten om creatieve professionals 
en zorg- en welzijnsprofessionals van 
deze projecten uit te nodigen om hun 
kennis en ervaringen te delen. Dat 
was de start van de programmalijn 
Zintuigen en zingeving in de zorg. In-
middels zijn er regelmatig bijeenkom-
sten in verpleeghuizen en symposia 
op internationale congressen (bijvoor-
beeld: Long Live Arts, Den Haag 2015) 
waarin we kennis delen. Tevens zijn 
studenten begonnen met het evalue-
ren van zintuiglijke projecten. 
Uit de eerste bijeenkomsten en stu-
dies komen al bruikbare inzichten 
omtrent hoe zintuiglijke kunstprojec-
ten bij kunnen dragen aan de kwaliteit 
van leven van kwetsbare ouderen, 
hun mantelzorgers en professionele 
verzorgers, en welke meerwaarde 
deze ‘kunstinterventies’ hebben ten 
opzichte van de reguliere zorg.
Waarden zoals respect, autonomie, 
saamhorigheid, authenticiteit en 
origineel leven krijgen aandacht in  
kunstprojecten (vgl. De Medeiros & 
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Basting, 2014). Kunstenaars verande-
ren de dagelijkse omgeving met kleine 
details die de zintuigen prikkelen. Ze 
kijken hoe mensen daarop reageren, 
luisteren naar hun verhalen en spelen 
daar weer op in met nieuwe prikkels. 
Blijkbaar hebben kwetsbare ouderen 
vooral behoefte aan een persoonsge-
richte benadering (Van der Cingel & 
Jukema, 2014) die wegbezuinigd is uit 
de langdurige zorg. Het zijn eenvou-
dige, wezenlijke zaken zoals respect, 
saamhorigheid en authenticiteit, waar 
men behoefte aan heeft en die het 
leven zin geven. Het werkt alleen als 
deze waarden door en met ouderen 
gecreëerd worden. De eerdergenoem-
de projecten onderscheiden zich van 
de reguliere zorg niet alleen door hun 
artistieke aanpak, maar vooral door 
de cocreatie met ouderen, mantel-
zorgers en professionals van verschil-
lende disciplines (Jukema, 2016). 
Succesvolle kunstprojecten onder-
scheiden zich bijvoorbeeld doordat ze 
alle partijen (ouderen, familie, verzor-
genden op de werkvloer, artsen, staf 
en anderen) betrekken bij een crea-
tieve activiteit. Wanneer een partij 
de voordelen niet ziet, bijvoorbeeld 
omdat verzorgenden het als extra 
werkdruk zien, is de kans op misluk-

king groot. Een kunstproject heeft een 
grotere kans van slagen wanneer het 
door alle lagen in de organisatie ge-
dragen wordt. Een succesvol project 
draagt vaker bij aan de kwaliteit van 
leven van alle partijen, niet alleen het 
welbevinden van de kwetsbare oude-
ren en hun mantelzorgers, maar ook 
de werktevredenheid van verzorgend 
en verplegend personeel. Ook zorg-
professionals hebben behoefte aan 
waarden uit de geesteswetenschap-
pen en kunsten in hun werk (Moss & 
O’Neill, 2014; O’Neill, 2015).

Meerwaarde van kunst in de zorg
In de gezondheidszorg wordt al lan-
gere tijd gebruikgemaakt van zintuig-
lijke prikkelingen (Vink et al., 2014; 
Weert et al., 2011). Dat is onderdeel 
van een behandeling met het doel om 
de gezondheid te verbeteren of de 
gezondheidsachteruitgang te stabili-
seren. Zintuiglijke prikkeling met bij-
voorbeeld muziek of geuren werkt in 
op het fysieke en cognitieve gestel en 
beoogt de gemeten gezondheidsuit-
komsten te beïnvloeden (bijvoorbeeld 
verlaging bloeddruk, vermindering 
agitatie). 
De kunstprojecten doen iets anders 
met mensen. De zintuiglijke prikkeling 

Een kunstproject heeft een 
grotere kans van slagen 
wanneer het door alle 

lagen in de 
organisatie gedragen wordt
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in een kunstproject maakt betekenis-
volle herinneringen en verhalen los 
in mensen en deze brengen effecten 
teweeg in andere domeinen van de 
kwaliteit van leven. Naast gezondheid 
zijn dat bijvoorbeeld de eerderge-
noemde waarden zoals respect, ei-
genwaarde, verbinding, samen dingen 
doen, gevoel van saamhorigheid, het 
gevoel een authentiek leven te leiden. 
Deze levensaspecten vind je weinig 
terug in zorgstudies en wel in onder-
zoek naar de levensverhalen van ou-
deren (Bohlmeijer et al., 2007). 
Niet alleen in de praktijk maar ook in 
de wetenschap van evidence-based 
medicine moet nog een slag gemaakt 
worden om ook deze aspecten van 
het ouder worden in beeld te krijgen. 

Stel dat de OMINADO-activiteiten 
van Groen en zijn club aan een we-
tenschappelijk randomized control-
led trial (RCT) onderworpen zouden 
worden. Welke resultaten zou dat 
opleveren? Stel de evaluatie van de 
OMINADO-interventie wordt gedegen 
voorbereid door biomedische on-
derzoekers, die voor- en nametingen 
verrichten met onder meer health re-
lated quality of life (HRQOL) maten en 
biomarkers bij een experimentele en 
een controlegroep van bewoners uit 
een groot aantal verzorgingshuizen. 
Er zouden waarschijnlijk geen verschil-
len in kwaliteit van leven voor en na 
gevonden worden: loopsnelheid (gait 
speed, een indicator voor kwetsbaar-
heid) nog even traag, nog evenveel 
lichamelijke beperkingen met zelf 
wassen, nog evenveel pijn en nog 
steeds matig angstig en somber (om 
een aantal items uit de veelgebruikte 
EQ-5D te nemen). Kortom, Hendrik 

was nog steeds kwetsbaar en somber, 
volgens de metingen. 
Wellicht hadden we meer aan deze 
kostbare RCT gehad wanneer aanvul-
lende uitkomstmaten mogelijk waren, 
zoals het eerdergenoemde gevoel 
van saamhorigheid, authenticiteit 
en zingeving. Een aantal van deze 
aspecten vinden we ook terug in het 
conceptuele radarwerk van ‘positieve 
gezondheid’ (Huber, 2013). 

Conclusies
Op grond van voorgaande overwegin-
gen concludeer ik dat drie zaken aan-
dacht behoeven in de ouderenzorg. 
Ten eerste aandacht voor andere dan 
de reguliere HRQOL-uitkomstmaten in 
onderzoek en praktijk. Naast de be-
kende gezondheidsindicatoren zouden 
ook levensdomeinen zoals respect, 
authenticiteit, saamhorigheid en 
persoonlijke zingeving meegenomen 
moeten worden om de kwaliteit van 
leven van kwetsbare ouderen in beeld 
te brengen.
Ten tweede zouden zorg-, welzijns- en 
kunstprofessionals hun verschillende 
expertises beter kunnen verbinden in 
concrete samenwerkingsprojecten die 
tegemoetkomen aan de zingeving van 
kwetsbare ouderen en hun mantelzor-
gers. Cocreatie staat daarbij centraal. 
Alleen door projecten te ontwikkelen 
met kwetsbare ouderen en hun man-
telzorgers hebben de projecten kans 
van slagen.
Ten derde is de kennis over de wer-
king van zintuiglijke kunstprojecten 
in de zorg nog erg versnipperd. Wat 
werkt er wel en wat niet, bij welke 
groepen wel en bij welke groepen 
ouderen niet? Om daar inzicht in te 
verkrijgen is kennisdeling en -opbouw 
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nodig. Voor de creatieve en zorg- en 
welzijnsprofessionals zouden nog te 
ontwikkelen richtlijnen handvatten 
kunnen bieden voor de praktijk. ■

Cretien van Campen is associate 
lector Innoveren met ouderen bij 
Windesheim en senior onderzoeker 
ouder worden en welbevinden bij 
het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
De kwaliteit van leven van de oudere 
staat in zijn onderzoek centraal.
www.windesheim.nl en www.cpb.nl
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Het werkt vaak beter als je het van 
meerdere kanten bekijkt.

Nieuwe perspectieven bieden nieuwe kansen. Bij Alba-academie leiden we coaches en leiders 
daarom op vanuit Inclusive Leadership. Een inspirerende methode die het denken, doen, 

voelen en zijn verbindt. Zo brengen we het vuur weer terug in mensen, teams en organisaties. 
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Op zoek
naar relevante
inhoud?


