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Genoten van ons ‘tijdloos’ nummer van vorige jaargang?

Dat de tijd wel degelijk verder schrijdt, is in dit nummer af te leiden aan een wijziging 
in onze redactieploeg. Marc Van Coillie geeft de Balansfakkel door en legt zich verder 
toe op zijn vele maatschappelijke en culturele interesses en zijn coördinatorschap van 
Balans op maat. In naam van de redactie wens ik Marc alle succes en plezier toe! 

In de rubriek concept ben ikzelf even in de pen gekropen en dit om het stuur 
van zelfsturing in handen te nemen. De aanleiding en inspiratie daartoe vind ik 
in Balans zelf: dit opleidingsjaar zijn we gestart met een vernieuwde teamwerking 
en -organisatie. De bedoeling is ons teamleren te stimuleren, en onze teamwerking 
zuurstof en ruimte te geven via een uitgebalanceerde mix van sturing en zelfsturing. 
Benieuwd hoe dit er kan uitzien? 

Twee creatief agogen nemen je, in geuren en kleuren, mee in hun theaterproject op maat 
van personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Hun praktijkverhaal beklemtoont 
zowel hun eigen leerproces als het leren van het team dat instaat voor de dagelijkse 
begeleiding in het dagcentrum. Enerzijds staat de agogische vraagstelling van de betrok-
ken doelgroep centraal, nl. omgaan met de verlieservaring, anderzijds gaat het over een 
kernthema van creatief-agogisch werk, het stimuleren van persoonlijke processen.

Naast een verduidelijking van de grondslagen van ervaringsleren, krijg je in de rubriek 
methodiek gereedschap om als procesbegeleider met een groep aan de slag te gaan.  
Een praktijkvoorbeeld laat zien hoe de grenzen van de veilige onveiligheid methodisch 
kunnen  worden ingevuld.

In de rubriek competentie lees je een helder overzicht van wat essentieel aan de orde 
is in het contextueel werken binnen een individuele, gezins- of familiebegeleiding. 

Veel leesgenot!
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■ CONCEPT ■ BERICHTEN

Sturing en zelfsturing, teamparadox bij uit-
stek!

AANBOD BALANS 2007-2008 

1.	 Kies	je	ervoor	om	in	2008	bij	Balans	een	certificaatgerichte,	

modulaire	opleiding	te	starten	voor	twee	of	meerdere	jaren?

Dan kun je je vandaag reeds aanmelden als kandidaat! 

De datum van aanmelding is bepalend voor de plek die je re-

serveert; in mei of juni 2008 word je dan uitgenodigd voor een 

instapgesprek.

2.	 Wil	je	reeds	vroeger	starten	dan	september	2008?

Geen nood: vanaf januari 2008 starten de meeste keuzemodules!

Door deze vooraf aan de langlopende opleiding te volgen, kun 

je, mits te voldoen aan alle beoordelingscriteria, een vrijstelling 

verwerven voor je keuzegedeelte in de langlopende opleiding. 

3.	 Wil	je	kennismaken	met	het	Balans-aanbod?

Dit kan door een vierdaagse keuzemodule te volgen!

Hieronder vind je de thema’s waar nog enkele plaatsen vrij zijn, een 

laatste stand van zaken is te vinden op www.vspw.be/balans.

KORTLOPENDE PROGRAMMA’S VANAF JANUARI 2008

Voor volgende modules zijn er nog enkele plaatsen vrij:

➨ Vorming, training, opleiding en onderwijswerk

 1. intensieve kennismaking met TGI

 2. intensieve kennismaking met NLP

 3. systeemdynamieken en cirkelverhalen

 4. kernkwadranten

 5. supervisie voor supervisoren

 6. ervaringsleren als methodiek voor het begeleiden van 

  groepen in een leerproces

➨ Specialisaties in preventie en behandeling bij 

 creatief therapeutisch werk:

 1. depressiebegeleiding

 2. rituelen voor wendingen

 3. rouwverwerking en verliesbegeleiding

 4. energetisch aanraken en massagetherapie 

➨ Creatieve werkvormen

 1. produktgericht werken via drama en beweging

 2. expressief musiceren

 3. beeldend verbeelden

 4. papier en woorden

➨ Cliënt, gezin en familie

 1. introductie contextueel handelen en denken

 2. introductie systeembenadering en gezinsgericht werken

 3. meervoudig gekwetsten

 4. psychopathologie en DSM IV 

➨ Management en agogiek

 1. verdieping methodische beleidsvoering

 2. integrale kwaliteitszorg in praktijk

 3. conflicthantering

 4. netwerken, lobbyen en onderhandelen

 5. teamontwikkeling en teamoverleg

 6. ombuigen van storende teamdynamieken

 7. druk, druk, druk

Voor alle bovenstaande programma’s schrijf je digitaal in via 

www.vspw.be/balans!

Heel wat organisaties uit de sociale (profit) sector, gaan er prat op te 
werken met of te streven naar zelfsturende teams. Dit (zelfsturend) team-
concept bedient zich van het organisatieparadigma dat zelfmanage-
ment, coaching en de lerende organisatie hoog in het vaandel voert. Het 
veronderstelt een antwoord te bieden op de grotere complexiteit en 
onvoorspelbaarheid vanuit de omgeving enerzijds en op de vraag naar 
grotere inbreng en ruimere verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
teamleden en teams anderzijds. De vooronderstelling is dat men via deze 
zelfsturende teams efficiënter (het beste effect met de minste inspanning) 
en effectiever (doelgerichter) kan werken.
In dit artikel wil ik, vertrekkende vanuit een omschrijving van een 
zelfsturend team, het krachtenveld ervan verkennen. Dit krachtenveld 
situeert zich in het dynamisch balanceren tussen sturing en zelfsturing. 
Juist in deze spankracht tussen sturing en zelfsturing kunnen teams, lei-
dinggevenden en hun inbeddende organisatie(s) leren, stoeien en groeien! 
Tenslotte doorprik ik enkele hardnekkige mythes en illusies die te maken 
hebben met conflictwaardering, patroonmatige dynamieken, duurzame 
investering en dynamisch balanceren.  

Een zelfsturend team, een vlag die de lading niet dekt…
Het is de verdienste van Katzenbach en Smith (Katzenbach, J.R. (1997): 
53) een team kort en krachtig te definiëren:
 ‘Een team is een klein aantal mensen met elkaar aanvullende vaar-
 digheden, dat zich inzet voor gemeenschappelijke hoofd- en deel-
 doelstellingen en een gemeenschappelijke aanpak, waar zij elkaar 
 op aanspreken’.  
In hun schitterend werk formuleren zij 6 kernvragen, telkens met 5 à 7 
deelvragen, om na te gaan in hoeverre een groep als echt team functio-
neert. Het beantwoorden van deze kernvragen, te gebruiken als checklist, 
kan aangeven waarop een groep haar inspanningen kan intensiveren. 

Voor een krachtige en heldere omschrijving van een zelfsturend team 
kom ik terecht bij Frijters (Frijters, L.M.H. (1996): 15):
 ‘Een vaste groep van medewerkers die gezamenlijk verantwoorde-
 lijk zijn voor het totale proces waarin producten of diensten tot 
 stand komen die aan een interne of externe klant geleverd worden.  
 Het team plant en bewaakt de procesvoortgang, lost dagelijkse 
 problemen op en verbetert processen en werkmethoden, zonder daar
 bij voortdurend een beroep te doen op de leding of ondersteunende
 diensten.
In deze definitie zitten twee belangrijke kenmerken:
 1. gezamenlijke verantwoordelijkheid: het team staat centraal 
  en niet de individuen;
 2. zelfsturing: het team bezit regelvermogen om het proces te 
  sturen, het is de ‘proceseigenaar’. Leidinggevenden en stafdien
  sten zijn er om het team te ondersteunen door het scheppen van 
  voorwaarden’.
Hier komen de twee kanten van de medaille, zelfsturing en sturing, dui-
delijk aan bod. Enerzijds verwijst de auteur naar het regelvermogen om 
de processen van binnenuit te sturen,  anderzijds is er ook voorwaarden-
scheppende sturing nodig vanuit de inbeddende organisatie. 
Wat de voorwaardenscheppende sturing betreft is het invoeren van zelf-
sturende teams niet eenvoudig. 
Frijters (Frijters, L.M.H. (1996): 16-17) formuleert negen principes die 
als richtsnoer kunnen fungeren bij het ontwerpproces van zelfsturende 
teams. 
 1. De groepstaak moet compleet zijn, duidelijke grenzen hebben 
  en gekoppeld kunnen worden aan een meetbaar resultaat. 
  De groepstaak is een afgerond geheel van onderling sterk 
  samenhangende activiteiten;
 2. De groep moet beschikken over voldoende regelmogelijkheden 
  en bevoegdheden om de groepstaak zo zelfstandig mogelijk uit 
  te voeren. Onderscheid wordt gemaakt in: zelfstandig regelen, 

  in overleg regelen, adviseren, geen invloed;
 3. De taken van groepsleden moeten onderlinge afhankelijkheid 
  vertonen, zodat de activiteiten van groepsleden elkaar aanvullen, 
  de teamleden helpen elkaar bij het uitvoeren;
 4. De omvang van de groep moet zodanig zijn dat ze een herken-
  bare bijdrage aan de organisatie kan leveren, voldoende snel 
  goede beslissingen kan nemen en als groep niet te kwetsbaar is, 
  acht à twaalf leden is optimaal;
 5. De leden van de groep zijn voor meerdere taken binnen de 
  groep inzetbaar en interne statusverschillen mogen een 
  flexibele werkverdeling niet in de weg staan. Zo dient men bij 
  het ontwerpen van taken te streven naar variatie, te zorgen 
  voor complete taken en de capaciteiten, vaardigheden en leer-
  mogelijkheden van de medewerker mee in rekening te nemen;
 6. Binnen de groep moet, zowel voor de ‘buitenwereld’ alsook 
  voor de groep zelf, een aanspreekpunt aanwezig zijn, zonder 
  formele bevoegdheden t.o.v. de andere teamleden. Het is 
  verstandig de functie van groepsvertegenwoordiger te laten 
  rouleren;
 7. De groep moet beschikken over een eigen werkplek, eigen 
  productiemiddelen en de juiste informatie;
 8. De beheers- en stuursystemen (bvb. planning en kwaliteits-
  procedures) dienen aan te sluiten op de zelfstandigheid en de 
  verantwoordelijkheid van de groep.
 9. Het beloningssysteem dient aan te sluiten op teamwerk, en niet 
  op individuele beloning.

Bovenstaande principes zijn te lezen als voorwaardenscheppende stu-
ringsprincipes op weg naar zelfsturing. Van Berkel (Van Berkel, K. 
(1999), 37) formuleert daarbij volgende nuancering:
‘Toch is er niet één recept te geven voor de inrichting van een organi-
satie met zelfsturende teams. Elk bedrijf heeft zijn eigen geschiedenis. 
De manier waarop zelfstandige teams kunnen worden gevormd, hangt 
van veel variabelen af. Invoering van zelfsturing is daardoor maatwerk’. 
Onderstaande afbeelding (Frijters, L.M.H. (1996): 18) schematiseert een 
aantal beïnvloedende factoren in het proces van ontwerp van en samen-
werking in een team. 

Voorlopig besluit: de term ‘zelfsturend team’ krijgt m.i. de beweging en 
de dynamiek tussen sturing en zelfsturing niet te pakken. De twee bewe-
gingen hebben mekaar nodig. Ter vergelijking: hoe kun je het over veran-
deringswerk hebben, zonder het ook over behoud te hebben? Zelfsturing 
en sturing maken deel uit van 
dezelfde twee-éénheid, hun dynamiek halende uit de beweging en span-
kracht tussen beide uitersten.

Al ooit geprobeerd: sturen door het stuur los te laten?
Een verklaring van de begrippen sturen en zelfsturen dringt zich op. Hier 
kan ik me best vinden in de omschrijving van Lenette Schuijt (Schuijt, 
L. (2006), 163). 
Sturen ziet zij als het bewust richting geven aan mensen en processen. 
Sturen associeert zij met logica, orde, regulering, controle, zeker stel-
len, richting geven, initiëren, ingrijpen, voorspelbaarheid, autoriteit, fo-
cus, commitment, verantwoordelijkheid, kiezen, bepalen, stellingname, 
doelen en grenzen, … 

Wil je op de hoogte gehouden 
worden van ons opleidingsaanbod?

Geef je naam dan op, we sturen je vanaf mei 2007 
onze brochure toe.

Of surf alvast eens naar onze website: 

www.vspw.be/balans  

factoren met betrekking tot het
ontwerp van het team

factoren met betrekking tot het
samenwerken in een team

samenstelling van het team:
l karakter van teamleden
l kwaliteiten teamleden
l ambities teamleden

stadium in de
volwassenheid
van het team

opleidings-
mogelijkheden

leiderschaps-
stijl

inrichting van
besluitvormings-

proces en wijze van
normstelling

functioneren van de
organisatie in de omgeving

van het team

ontwerp van informatie-
en

beheerssystemen voor de
aansturing van het team

afhankelijkheid tussen
de teamleden bij
de taakuitvoering

inzetbaarheid van
de

groepsleden

afgeronde taak van
het team/

lay-out

beloningssysteem

teamomvang

functioneren
van het
team

Verschillende factoren die het functioneren van het team beïnvloeden
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Sturen is hierbij de vaardigheid van teamleden/teamleiders actief en 
krachtig invloed uit te oefenen door bewust te interveniëren in processen 
(groepsdynamische processen, strategische processen, …) binnen de or-
ganisatie of het team. In organisaties en teams waar sterk gestuurd wordt, 
zijn de taken en doelen helder, deze bieden voor medewerkers houvast 
en structuur. Uiteraard kan sturing ook doorschieten naar overdreven 
controle en regulering, éénzijdige standpuntbepaling en een dwingende 
dogmatische houding.

Loslaten (Schuijt, L. (2006), 166) gaat over het uit handen geven en mee 
bewegen met wat er gebeurt, het zich overgeven aan de loop der dingen.

Loslaten associeert zij met intuïtie, chaos, laten gebeuren, 
meebewegen, spontaniteit, onvoorspelbaarheid, open staan, 
ontvankelijkheid, flexibiliteit, ruimte geven, laten leiden, laten bepalen, 
zelforganisatie, zelfsturing, overgave (aan iets groters), vrijheid, …

Loslaten is hierbij de vaardigheid om open te staan voor dat wat zich van-
zelf, zonder ingrijpen van buitenaf, voltrekt in een organisatie, gebruik 
te maken van reeds aanwezige krachten en zich daarbij aan te sluiten. In 
organisaties en teams waar zelfsturing op de voorgrond staat, stimuleren 
teamleden/teamleiders de mensen om hen heen om initiatief en verant-
woordelijkheid te nemen.

Uiteraard kan zelfsturing ook doorschieten naar vrijblijvendheid en doel-
loze activiteit.

Zij spreekt van loslatend sturen, omdat daarin de paradox vervat zit. 
Spontaan komt bij mij het ‘betrokken loslaten’ naar boven, wat ik kan 
vertalen in sturend loslaten. Beide formuleringen samen, loslatend stu-
ren en sturend loslaten, geven m.i. best de spankracht weer tussen beide 
uitersten. 

Leidinggevenden die experimenteren met deze paradox ontdekken dat 
sturen en loslaten niet tegengesteld zijn. Juist door (leren) los te laten 
kunnen zij veel bewuster en gerichter sturen.

Als leidinggevende stoeien met de paradox van sturing en 
zelfsturing.
Vooral voor diegenen die leidinggeven aan professionele auto-
nomen, denk bvb. aan leerkrachten, hulpverleners, artsen en 
verpleegkundigen, multidisciplinaire teams, … is de paradox van het ‘los-
latend sturen’ en ‘sturend loslaten’ vaak zeer herkenbaar. Professionelen 
doen vaak een dubbel appèl op hun leidinggevende: enerzijds eisen ze 
maximale vrijheid om hun eigen koers te bepalen, anderzijds verwachten 
ze dat de leidinggevende een heldere visie heeft, koers bepaalt en stuurt 
op randvoorwaarden (cfr. supra voorwaardenscheppende sturingsprinci-
pes).
Wat je als leidinggevende ook doet, zelf het initiatief nemen of het ini-
tiatief bij het team leggen,  telkens bestaat de kans dat je medewerkers 
volgen of er juist kritisch tegenin gaan. In beide gevallen zit je als lei-
dinggevende aan het stuur, ofwel krampachtig ofwel loslatend… In beide 
gevallen ben je wel betrokken.
Het hart van de paradox is, juist door heldere kaders en regels, 
medewerkers de ruimte te laten om zelfstandig en creatief hun 
werk te doen. Vrijheid bestaat bij de gratie van afbakening. Zelfs 
een schilder heeft de randen van het doek nodig. Door o.a. te 
sturen op doelen, creëer je juist de mogelijkheid om los te laten. Door 
los te laten ontdek je een ander soort sturen, op de grote lijnen of op 
randvoorwaarden. Door éénzijdig te sturen wordt de zelfstandigheid van 
medewerkers en het zelfsturend vermogen van de organisatie verzwakt. 
Door eenzijdig loslaten wordt de organisatie een machteloze speelbal van 
de heersende krachten. Loslatend sturen is beide zijden simultaan doen. 
In het sturen de overcontrole loslaten. De verantwoordelijkheid behouden 
terwijl je loslaat. Ordening vinden in de chaos en vrijheid in gebonden-
heid. Je laten leiden door intuïtieve logica en al zoekend koers houden 
(Schuijt, L. (2006), 173-174).    

Mocht het zo eenvoudig zijn …
Mocht het zo eenvoudig zijn, zou m.i. de praktijk van zelfsturende teams 
al veel dieper ingebed zitten in tal van organisaties. Ik wil dan ook nog 
een aantal mythes en illusies formuleren en doorprikken. 
 
 1.	 Morgen	gaan	we	van	start	en	zal	het	allemaal	beter	zijn.
Zelfsturende teams kunnen alleen met succes worden ingevoerd als de 
medewerkers al in staat zijn om zelfstandig en samen te werken, en ook 
reeds een zekere mate van conflictwaardering bezitten. Het zijn indi-

viduen die de verantwoordelijkheid nemen om, samen met anderen in 
teamverband, doelen te realiseren. In die zin horen meningsverschillen en 
conflicten erbij, ze zijn zelfs een noodzakelijke voorwaarde om als team 
te kunnen groeien. 
Als zelfsturende teams van start gaan, zullen zowel de leidinggevende als 
de teamleden in het begin de neiging hebben om bij elk probleem dat ze 
tegenkomen te kiezen voor de manier waarop ze vroeger het probleem 
aanpakten. Indien de leidinggevende ingrijpt, en wel op de ouderwetse 
manier, en indien dat ingrijpen succes heeft, komt het nieuwe organi-
satieparadigma van zelfsturing meteen onder druk te staan. Zo’n snelle 
oplossing maakt het moeilijker om zelfsturing op termijn kansen te geven 
(Van Berkel, K. (1999), 55). 

 2.	 Ze	lossen	zelf	wel	hun	problemen	op.
De geschiedenis, de cultuur en de identiteit van de organisatie 
en de teams kunnen dermate bepalend zijn, dat er patroonmatige 
storingen de kop opsteken. Ik denk bvb. aan een teamcultuur die bepaald 
wordt door onuitgesproken evidenties (bvb. wat goed loopt hoeft niet be-
noemd te worden of mijn waarheid is de waarheid) of waar diversiteit in 
opvattingen en zienswijzen steevast uitdraait op een invloedsstrijd tus-
sen individuen. Een zelfsturend team heeft daarbij het voordeel dat deze 
dynamieken hoedanook zichtbaarder zullen worden als van tevoren. Ik 
benoem het als voordeel omdat men er niet meer naast kan kijken. Een 
zelfsturend team krijgt en neemt dan ook best ruimte om zelf te investe-
ren in het zichtbaar maken en benoemen van storende en stimulerende 
systeemdynamieken. Vooral in het samen zoeken naar hefboomkrachten 
om met deze patronen en dynamieken te leren omgaan en te leren herka-
deren in het voordeel van het team en de teamleden, schuilen vele leer- en 
groeikansen. Dit betekent: inzetten en uitbouwen van de expertise in het 
team, en desgevallend/desgewenst externe expertise inhuren. 

 3.	 Eens	de	toon	gezet,	loopt	het	wel	vanzelf.
Wil men van zelfsturende teams een blijvende organisatierealiteit maken, 
dan vraagt dit ook een blijvende inspanning. Deze inspanning kan het best 
wortel schieten als men op diverse systeemniveaus synchroon inspan-
ningen levert. Zo is het aangewezen om bvb. tijdens de functionerings-
gesprekken met de individuele teamleden aandacht te besteden aan de 
voortgang van het (zelfsturende) team en de individuele bijdrage daaraan. 
Op teamniveau is een regelmatige evaluatie van de (taakgerichte) doelen 
en onderlinge communicatie een must ... Het organisatiebeleid biedt in-
houdelijke prikkels en uitdagingen aan en ondersteunt  het urgentiebesef 
van de veranderende kijk. M.a.w.: alles hangt met alles samen!

 4.	 De	beste	stuurlui	staan	aan	wal.
Het gaat tenslotte niet om zelfsturing of sturing, maar om sturing die zelf-
sturing bevordert én om zelfsturing binnen duidelijke kaders (Van Berkel, 
K. (1999), 58). Er gaat aandacht naar zowel de organisatiestructuur als 
–cultuur als naar de beïnvloeding van de interactie tussen alle spelers. 
Zelfsturing betekent immers dat medewerkers zelf de omstandigheden 
scheppen die nodig zijn om resultaten te behalen. Zij nemen best zelf 
initiatief en ruimte om het team telkens opnieuw uit te vinden en de nood-
zakelijke functies te ontwikkelen. Te veel nadruk op beheersing en proce-
durele vastlegging belemmert flexibiliteit, creativiteit en vernieuwing die 
broodnodig zijn voor de continuïteit van elke organisatie. En dit vraagt 
balanceren, telkens opnieuw, in ‘a never ending story’.

Geert	Van	Vooren
Algemeen coördinator Balans
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conflictstijlen zoals voortdurende verwerping of negatie worden in hun 
relationele consequenties besproken. Verschillen in waardensystemen, en 
in betekenisgeving worden in het licht gesteld en op hun effecten ge-
evalueerd. Ieders belang, ieders kant wordt onderzocht. De verdiensten 
en de blokkades op de balansen van geven en ontvangen worden in 
dialoog gebracht. 

Het zorgvuldig afwegen van de stappen tot herstel is meer innerlijke 
vrijheid verdienen en relationele betrouwbaarheid installeren. Deze 
actie is niet vrijblijvend. Autonomie ontwikkelen in verbondenheid is de 
kern van de dialoog. Via de dialoog komt een proces op gang van gepast 
geven en ontvangen rekening houdend met ieders positie. Het ontwik-
kelen van gepaste zorg staat centraal. Zelfafbakening, zelfvalidatie en 
positionering ontwikkelen zich in de dialoog. Zo wordt via de weg van 
de verantwoordelijke stap verder gerechtigde aanspraak verworven.

Onderhandelen, acties uitwerken, het installeren van moratoria, het 
verzorgen van een gepaste timing, zijn allen onderdelen van dit proces. 
Familiemythes, regels en omgangsvormen worden herzien. Onderhande-
lingsvaardigheden en vaardigheden in conflicthantering worden geoefend 
en geëvalueerd. Rituelen bekrachtigen het herstel. De gezamenlijke zorg 
voor de toekomst en voor het nageslacht is een belangrijke hefboom 
tot verandering en is tegelijk een motiverende bron.

Dialogische ruimte creëren is wikken en wegen van de kansen tot 
slagen. Het is een werken binnen de mogelijkheden en de begrenzingen 
van de werkelijkheid. De haalbaarheid wordt getoetst, het proces wordt 
soms vertraagd, wordt soms versneld, het is een zoeken naar de juiste 
stap op het juiste moment.  Hierin zijn de gezins – en familieleden de 
gidsen. 

Deze richtlijnen voor het ontwikkelen van dialoog die ik hier heb willen 
schetsen zijn zowel van toepassing binnen kortdurende als langdurige 
begeleidingen. Het gaat erom te overwegen hoe kortdurend of hoe 
langdurig begeleidingen ook mogen zijn, wat onze investeringen zijn 
in  relationele betrouwbaarheid op lange termijn?

Klaar	Lantsoght.
Docent, supervisor.

Master Class Contextuele Therapie Amsterdam
Freelance medewerker Balans
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Haal kleur uit je lijf! Naar een theaterproject op 
maat van personen met een niet-aangeboren 
hersenletsel.

In 2006 ontwikkelden we, Liv Colonne en Céline Debisschop, in het kader 
van de opleiding tot ‘Creatief Agoog’, een theaterproject op maat voor 
personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

“Een niet-aangeboren hersenletsel is een blijvend hersenletsel ten gevol-
ge van welke oorzaak ook (beroerte, ongeval, zuurstoftekort), anders dan 
rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare 
breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulp”.

Het project vond plaats binnen een dagcentrum gespecialiseerd in de op-
vang van deze doelgroep. Een belangrijk vertrekpunt was om mensen met 
een handicap eerder met hun mogelijkheden dan met hun beperkingen in 
beeld te brengen. De opbouw van dit project vroeg het doorlopen van een 
creatief-agogisch proces zowel voor onszelf en de deelnemers, als voor 
het team dat instaat voor de dagelijkse begeleiding in het dagcentrum. We 
hebben het proces vormgegeven met vallen en opstaan, elk vanuit onze 
eigen invalshoek, respectievelijk sociaal-cultureel werk en  ergotherapie.
Het project ging van start in november 2005 en kende een afronding met 
een tentoonstelling op 15 juni 2006. We startten met 6 deelnemers op vrij-
willige basis en eindigden in schoonheid met 4 enthousiaste deelnemers.

Het medium drama als vertrekpunt en anker
Van meet af aan hebben we het project een naam gegeven. Het werd heel 
eenvoudig: ‘het theaterproject.’ Op die manier werd het voor de deelne-
mers en voor het dagcentrum duidelijk dat we iets nieuw zouden doen: 
theater actief beleven. Als creatief agogen in spe stond het vast dat we 
naast theater eveneens andere diverse media aan bod zouden laten komen 
tijdens het project. Elk medium kan aangewend worden om een creatief 
agogisch doel na te streven. 
Liv heeft ervaring in het jeugdtheater en in het ontwerpen en begeleiden 
van theaterworkshops. Wij kozen er voor om het medium drama als ver-
trekmedium naar voor te schuiven. Met deze keuze creëerden we voor 
onszelf een afgebakend vertrekkader.

De witte Verkenningsfase: het onbeschreven blad.
Starten met een creatief-agogisch project roept vele vragen op: “Wie zijn 
de deelnemers, wat zijn hun verwachtingen, hun mogelijkheden, …? Wie 
zijn wij als begeleiders? Wie is de organisatie? Waar gaan we naartoe?” 
Invoeren van creatief-agogische werkvormen in sociale voorzieningen is 
niet  vanzelfsprekend en brengt veelal vernieuwing met zich mee. Feit is 
dat er binnen de groep van NAH een grote diversiteit aan beperkingen 
terug te vinden is. Dit maakt een aanpak op maat des te moeilijker. Toch 
hebben personen met een NAH één duidelijke gemeenschappelijke noe-
mer: ze werden geconfronteerd met een plotse breuk in hun levenslijn. 
Deze breuk gaat zowel voor henzelf als voor hun omgeving gepaard met 
een langdurige en moeilijke verlieservaring. Dit aspect alleen al vraagt 
een zeer eigen aanpak die sterk verschilt van het werken met personen 
met een aangeboren handicap.
De dramatische werkvorm plaatsten we binnen een sociale, creatieve 
en persoonsvormende functie, en in mindere mate ook binnen een trai-
ningsfunctie, het trainen van welbepaalde vaardigheden. Centraal stond 

de agogische vraagstelling van de betrokken doelgroep: omgaan met de 
verlieservaring. Drama en het maken van theater was het creatief me-
dium, het middel om aan dit agogisch doel te werken. Het was geen doel 
op zich. We bleven ook openstaan voor het eventuele gebruik van andere 
media. Als creatief agoog reik je immers een veelheid aan mogelijkhe-
den aan, waardoor ervaringen en expressiemogelijkheden uitgebreid en 
verrijkt kunnen worden: via kleuren, lijnen, vormen, voorwerpen, 
lichaamswerk, klank, beweging, woord,... We brachten een aantal ses-
sies waarbij het accent lag op muziek en dans (beweging). In het laatste 
stadium introduceerden we beeldend werk (tentoonstelling) en last but 
not least initiëerden we het medium film. 
De creatief-agogische aanpak daagde ons uit om individueel te gaan 
afstemmen, op maat van elke deelnemer te werken. Dit was broodnodig. 
Tegelijk vonden we het essentieel om de groepscontext niet verloren te 
laten gaan. Het zou ook een groepsgebeuren worden.

De grijze vormgevingsfase: Het denkproces, organisatie van 
het theaterproject 
“Als begeleider zoek je steeds naar een taal die aansluit bij de leefwereld 
van je doelgroep. Zet verschillende mensen rond een tafel, praat met hen 
over een kleur en je zal merken dat het vaak niet gemakkelijk is om het 
eens te worden. Aan de basis van elke kleurwaarneming voegen we im-
mers eigen ervaringen en daaraan gekoppelde gevoelens toe.” 

Bij aanvang hadden we één sessie rond het materiaal ‘kleur’ aangesne-
den, om in de volgende sessies weer los te laten. Gaandeweg groeide 
echter de nood aan een rode draad, een kapstok waaraan we volgende 
sessies konden ophangen. Wanneer we halverwege besloten het thema 
‘kleuren’ weer op te rakelen, kwamen de volgende sessievoorbereidingen 
in een stroomversnelling. De kleur in ons, als team, én in de eerste plaats 
in onze deelnemers was geboren… : “Ik wist deze morgen niet wat zeg-
gen tegen mijn verpleegster, ik koos van kousen tot zelfs mijn onderbroek 
in’ t roze…” – deelnemer dagcentrum

De rode uitvoeringsfase: het DOEN!
Onze vooropgestelde doelstelling – samen met de deelnemers een eigen 
theatervoorstelling op maat uitwerken – lieten we halverwege het project 
varen om resoluut verder te gaan voor het medium film. Werken met de 
camera, het filmen van de laatste 10 sessies, bracht ons zowaar op een 
heel ludiek, nieuw spoor. Het ontbrekende puzzelstuk was gevonden. Het 
filmen bleek een verrassend louterend effect te hebben op enkele deel-
nemers. Met de camera kwam prompt de concentratie terug van weg-
geweest. Voor de deelnemers met concentratieproblemen werd de camera 
een ware prikkel! Heel opmerkelijk, want ze stonden nu letterlijk in de 
kijker.

Creatief-agogisch werk is er-
varingsgericht, het aan den 
lijve ondervinden van wie we 
zijn en hoe we functioneren. 
Het project heeft zijn waarde 
gekregen in het aankaarten van 
thema’s zoals identiteit, zelf-
waardering, bewustwording 
van zichzelf en eigen capaci-
teiten… op een eigen manier: 
“Het was vandaag frustrerend 
dat ik zo’n kleine rol had. Het 
deed me opnieuw beseffen dat 
ik meer in mijn mars heb dan 
ik denk.” - deelnemer dagcen-
trum.

■ COMPETENTIE 

Contextueel werken is dialogisch werken.

Binnen een individuele, gezins- of familiebegeleiding zal een contextueel 
werker starten met een zorgvuldige analyse vanuit het bouwwerk van 
de 4 dimensies zoals Prof. Nagy dit analysekader ontwikkeld heeft. Veel 
aandacht gaat dan naar die dimensie die aandacht vraagt zoals de dimen-
sie van de feiten, de dimensie van de innerlijke processen, de dimensie 
van de levensorganisatie van menselijke systemen, om uiteindelijk bij-
zondere aandacht te geven aan de exploratie van de loyaliteitenhuishou-
ding en de ethische balansen van geven en ontvangen.

Vanuit deze analyse en bevraging bieden zich vaak heel wat familiale 
vertrouwensbronnen of hulpbronnen aan. Bij de intergenerationele 
verkenning wordt vaak duidelijk met hoeveel inzet en betrokkenheid het 
lot van gezinsleden opgenomen wordt in de persoonlijke doelstellingen. 
Aan het opnemen van deze verantwoordelijkheid wordt veel verdienste 
ontwikkeld. De intergenerationele zorg voor de meest kwetsbaren, de 
kinderen, de zieken, de gehandicapte personen is een sterk relationeel 
verbindend gegeven. Het is een spoor van hoop, van kracht, van moed.

De verkenning van de familieculturen is van groot belang. De fami-
liecultuur vertelt veel over de impact van mythen, waarden, normen, al 
of niet dwingende verwachtingen of delegaten. De loyaliteit naar deze 
mythen en de daaruit voortvloeiende regelstructuren heeft zeer veel in-
vloed op de balansen van geven en ontvangen van familieleden. Dit kan 
de ervaring van betrouwbaarheid maar evenzeer de ervaring van grote 
onbetrouwbaarheid in relaties oproepen.

Problemen met afgrenzing, problemen met gepaste vormen van geven 
en ontvangen kunnen zich aandienen. Wanneer er geen erkenning komt 
voor het vele geven en investeren dan ontwikkelt zich een belangrijke 
bron van onrecht namelijk de destructieve parentificatie. Het recht om 
gecompenseerd te worden voor het onrecht is de relationeel ethische 
consequentie van destructief gerechtigde aanspraak. De geldige kant van 
het destructieve recht zit verweven in het feit dat verdienste niet erkend 
wordt. Gezinsleden voelen zich in de kou en voelen zich vaak slachtoffer. 
Roulerende rekeningen ontwikkelen zich en er ontstaan zich herhalen-
de intergenerationele familiepatronen van negatie, van verwerping, van 
ontkenning.  Hier toont zich de ongeldige kant van het destructieve recht 
namelijk het doorschuiven van onopgeloste rekeningen naar derden, naar 
zichzelf of naar de volgende generatie.

Passend leren geven is vaak van levensbelang. Het gaat om vormen van 
gepaste zorg en gepaste verantwoordelijkheid. Het is het geven dat reke-
ning houdt met de belangen van de ander en die van zichzelf. Het is het 
geven en ontvangen dat erkenning biedt voor wat echt geïnvesteerd is, 
voor wat verdienste is. Werken aan een evenwichtige balans van geven 
en ontvangen is dan ook werken aan de deparentificatie of het vrijer 
maken van kinderen en kleinkinderen. 

Het herstel van de dialoog is een proces waarbinnen gerechtigde aan-
spraak opgebouwd wordt. Via de mogelijkheden van de setting wordt 
een proces van herstel op gang gebracht. De setting (individu, ouders 
en kinderen, volwassen kinderen, grootouders, een deel van het gezin, 

samengesteld gezin, …) wordt telkens afgewogen op de mogelijkheden 
en de kansen tot slagen.

De meerzijdig partijdigheid wordt maximaal aangewend door het 
zorgvuldig aftasten van de belangen van ieder die betrokken is, 
intergenerationeel. Het gebruik van het genogram is dan ook een 
verruimend, een helpend en een onmisbaar instrument om binnen de 
balansen van geven en ontvangen beweging op gang te brengen. 

De erkenning van verdienste, de erkenning van wat echt gegeven en 
ontvangen is, is een wezenlijk onderdeel van het proces. De inzet, het 
investeren van elk betrokken familielid of aanverwante wordt gezien en 
benoemd. De erkenning van het geven en ontvangen vindt in de mate van 
het mogelijke plaats in het hier en nu tussen de betrokkenen. De hulp-
verlener is hier een belangrijke facilitator.

De erkenning van het slachtofferschap, de erkenning van het hebben en 
het leunen op het destructieve recht van alle familieleden is een voorwaar-
de om ruimte te creëren om ook het geven van andere familieleden te zien 
en te ontvangen. Dit spoor volgen vraagt tijd, geduld en zorg. Kwaadheid, 
pijn, teleurstellingen worden erkend en uitgedrukt in de mate van het 
mogelijke bij de juiste personen. In de dialoog is het belangrijk dat ook 
dit geven erkend en ontvangen wordt. Medewerking verlenen, betrokken-
heid tonen, inlossen van tekorten, opnemen van verantwoordelijkheid is 
verwerven van gerechtigde aanspraak. De erkenning van het slachtof-
ferschap ontwikkelt ruimte om de roulerende rekeningen te onderzoeken, 
elke stap is telkens een verantwoordelijke stap in de relatie. 
Het intergenerationele werk is een essentiële sleutel om bij de bronnen 
van het destructieve recht en het slachtofferschap te komen. 

Dit brengt mij op het spoor van de ontschuldigingsprocessen. Ont-
schuldigingsprocessen maken volwassen relaties vrij om verant-
woordelijkheden op te nemen maar het maakt ook de meest kwetsba-
ren en het nageslacht vrijer van roulerende rekeningen, van zware 
lasten. Ook het ontschuldigen van overledenen is eerherstel aan de over-
ledenen. Het volgen van dit spoor heeft vaak een bijzonder helende 
werking. Gezinsleden, familieleden en verwanten ontwikkelen meer 
vrijheid in die dialoog om concrete stappen tot herstel te ondernemen. 
Ontschuldiging is het op gang brengen van een intergenerationele 
dialoog doorheen de betekenisvolle relaties en hun geschiedenissen.

De gemeenschappelijkheid van de betekenisverlening wordt binnen 
deze benadering in een relationeel ethisch en intergenerationeel kader 
geplaatst. Dit werkt zeer verbindend. 

Dialoog ontwikkelen is een proces. De voorwaarden tot het ontwikkelen 
van dit proces dienen goed verkend te worden. Binnen die dialoog gaat 
veel aandacht naar de feiten. Feiten en gebeurtenissen dienen erkend te 
worden in hun relationeel ethische consequenties. Dit vraagt vaak een 
reconstructie van gebeurtenissen, het toetsen van informatie, het bijstu-
ren van interpretaties. De aandacht voor de psychologie houdt in dat 
emotionele betekenissen zoals vreugde, hoop, verdriet, angst, rouw, 
verlies erkend worden en ruimte krijgen. De consequenties van deze 
innerlijke processen op die balansen van geven en ontvangen worden 
besproken. Ook de consequenties van ontwikkelingsprocessen en even-
tuele pathologie worden verkend. Interacties, gewoontepatronen, 
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dat wij als team verder gaan… Bij deze staan wij open voor nieuwe uit-
dagingen, voor die groep mensen die bijzonder kwetsbaar staat in onze 
samenleving en nog al te vaak vergeten wordt.

Liv	Colonne	&	Céline	Debisschop

Liv genoot van een opleiding Graduaat Orthopedagogie en Creatief agoog. 

Ze is werkzaam als educatief medewerker bij Sociumi vzw - een sociaal-

culturele beweging voor actief burgerschap. Ze is tevens praktijklector voor eind-

werken en bachelorproeven en medewerker van het Expertisecentrum Brede School 

Vlaanderen aan de Katholieke Hogeschool (Katho - lerarenopleiding) in Tielt.

Céline is ergotherapeute en Creatief Agoog, werkzaam als educatief medewerker 

bij VFG, Vereniging voor personen met een handicap vzw.

VANE S. (1996) Werken met drama. Drama-activieiten voor agogische beroepen. Nelissen. 
Opleiding creatief agoog, Balans/VSPW. Zie: http://ww.vspw.be/balans/domcatw.shtml.
RASA, kunsteducatie voor kinderen. Werkmap voor kleurenkriebels, leerkrachten. 
Sint-Niklaas. Je kan deze map downloaden op http://www.rasa.be/.

Tijdens de sessies kregen de deelnemers de kans om op een open, 
ontspannen manier met zichzelf bezig te zijn en met elkaar om te gaan. 
Op inhoudelijk vlak heeft dit project belangrijke inzichten gestimuleerd 
bij de deelnemers: eigen regie van leven.

De roze besluitfase: kritische kanttekening
Als dagcentrum voor mensen met een NAH stel je voor elke cliënt en 
in samenspraak met de cliënt agogische doelen voorop. Om deze te 
ver-wezenlijken kunnen creatief-agogische projecten zeer aanvullend 
werken op het normale activiteitenaanbod van de voorziening. Wanneer 
cliënten, het team - dat de dagelijkse begeleiding verzorgt - en crea-
tief agogen naar dezelfde agogische doelen toe werken, ontstaat er een 
enorme ruimte aan mogelijkheden. In de praktijk gebeurt het echter 
dikwijls dat de agogische doelen van het creatief-agogisch werk van meet 
af aan onduidelijk zijn of gaandeweg vervagen. Zo verzaken creatieve 
projecten tot oppervlakkige, ‘gewone’ vrijetijdsinvulling. De oorzaken 
hieromtrent zijn legio: gebrek aan voorbereidingstijd, gebrek aan agogi-
sche gerichtheid, gebrek aan begeleiding om verzorgende taken te laten 
overnemen, gebrek aan tijd, … 

Creatief-agogisch werk gaat om het stimuleren van persoonlijke pro-
cessen. Er is nood aan respect en geborgenheid. Dit vertaalt zich in een 
eerste belangrijke voorwaarde: een beschikbare ruimte vrij van ‘visuele 
vervuiling’, waar zo weinig mogelijk prikkels aanwezig zijn, en waar 
men zich vrij kan bewegen. Afbakening van de fysieke ruimte is nood-
zakelijk, maar vormt al te vaak een probleem in voorzieningen.
Om de diepere creatief-agogische doelstellingen voorop te kunnen 
stellen is er tevens nood aan afbakening in tijd, zowel op sessieniveau als 
op projectniveau. Het is van belang om het project te laten lopen over een 
langere periode, een vooraf bepaalde termijn, met een duidelijk begin en 
een duidelijk einde. De afsluiting van het project met een toonmoment 
is cruciaal. Het gaat om het proces, doch steeds gericht naar het product. 
Een dergelijke afbakening is vooral noodzakelijk voor de deelnemers. Ze 
hebben voldoende tijd nodig om creatieve media te verkennen, om een 
individueel proces aan te gaan. Zeker voor mensen met een NAH is het 
niet evident om onmiddellijk een nieuwe uitdaging aan te gaan. Om te 
vermijden in te ‘losse stukken en brokken’ te werken was afbakening in 
tijd bovendien belangrijk voor onszelf, om de opbouw van het project te 
plannen. De druk die we onszelf oplegden om keer op keer te zoeken naar 
nieuwe impulsen, loerde voortdurend om de hoek en kon uiteindelijk 
uitmonden in oppervlakkigheid. 

Tot slot is het belangrijk om de frequentie en de termijn van het project 
met de nodige flexibiliteit te bepalen. Aansluiten bij de eigenheden en de 
werking van de organisatie is essentieel. Om dergelijke context en sfeer 
te creëren is er dus opnieuw nood aan erkenning, begrip en medewerking 
van het volledige team ter plaatse. In de praktijk vraagt dit veelal meer 
personeelsbezetting en moet men hier reeds noodgedwongen afhaken.

Deze roze besluitfase betekent voor ons tegelijk een nieuwe start. Wij 
zien dit theaterproject als een eerste aanzet om creatief-agogisch aan de 
slag te gaan met en voor personen met een NAH. Het is een theaterpro-
ject vóór en dóór de deelnemers van het dagcentrum geworden! Zij heb-
ben het beste van zichzelf gegeven. Vormingswerk op maat van personen 
met een NAH lijkt vandaag nog een onbeschreven blad. Toch groeit de 
aandacht voor deze doelgroep vanuit verschillende hoeken. Enerzijds is 
het positief dat met de aandacht de kansen groeien om zich als ‘volwaar-
dige burgers’ te kunnen ontplooien. Anderzijds is het mede dankzij de 
groeiende medisch-technologische kennis dat steeds meer mensen een 
zware hersenbeschadiging overleven. 
Het werk is nog niet af. Langs deze weg willen we graag kenbaar maken 

afzijdigheid bij een conflict tussen twee andere deelnemers, waar men 
er voordien mogelijk niet heeft bij stilgestaan dat de afzijdigheid op zich 
een invloed kan hebben op het ontstaan of het verloop van het conflict.

In de reflectie verschijnen, door het toekomstgericht terugblikken op 
de voorafgaande concrete ervaring, aldus nieuwe stukken informatie 
en kennis.

 3.	 Het	denken.
Deze nieuwe informatie wordt toegevoegd aan de bestaande kennis die 
de deelnemers en de groep meedragen uit vorige eigen ervaringen of die 
zij hebben opgedaan via studie of via contact met andere mensen. Daar-
door wijzigt de bestaande kennis (soms drastisch, soms heel miniem). 
Door deze gewijzigde kennis zal de deelnemer tot een nieuw gegenerali-
seerd beeld komen van hoe de situatie voor hem is, hoe de situatie voor 
de anderen is, en wat de betekenis daarvan is. Methodisch kan dit denk-
proces mogelijk gemaakt worden door bvb. de deelnemers monde-
ling een toelichting te laten geven of door een symbolische weer-
gave te vragen in de vorm van een opstelling in de ruimte, de keuze 
van een figuur of een voorwerp. Ook via tekenen, schilderen, klei, … 
kunnen deelnemers een concept weergeven en al dan niet toelichten. 

 4.	 Experimenteren	–	Beslissen.
Ter vervollediging van de leercirkel beslissen de deelnemers wanneer en 
op welke manier ze het gewijzigde gegeneraliseerde beeld zullen onder-
werpen aan de toets van de concrete ervaring. In functie van wat de groep 
en de deelnemers op dat moment de grootste leerkans kan bieden, kan 
ervoor gekozen worden dat de deelnemers deze beslissing individueel 
nemen en voor zich houden, dat de groep een gezamenlijke beslissing 
neemt in gedeelde verantwoordelijkheid, of dat de deelnemers individu-
eel een beslissing nemen die zij aan de groep of aan een deel daarvan 
meedelen zodat deze er medeverantwoordelijk voor worden.

 5.	 De	toets	–	het	doen.
In een nieuwe oefening en opdracht wordt de deelnemers de kans gebo-
den hun gewijzigde denkconcepten te onderwerpen binnen een veilig en 
integer kader (procesvoorwaarden).

Een praktijkvoorbeeld:

Een team doet beroep op een externe trainer voor het begeleiden van een 
programma ervaringsleren rond het thema ‘veiligheid in het team’. Men 
ervaart het team als onveilig. Er wordt slechts oppervlakkig uitgewisseld 
over casussen, en het gevoel dat frustraties noch verlangens kunnen/mo-
gen worden uitgesproken tegenover de collega’s wordt gedeeld. In func-
tie van de professionele groei van het team en van de teamleden acht men 
intervisie noodzakelijk, maar men ervaart dat niemand van de teamleden 
bereid is zich kwetsbaar op te stellen.
Uit de voorafgaande contacten heeft de procesbegeleider zich een beeld 
gevormd van het team als groep en van de individuele deelnemers. Hij 
schat in dat het veiligheidsthema zich vooral situeert op het vlak van de 
professionele concurrentie (‘ik moet zien dat ik het minstens even goed 
doe dan de anderen’). Een ingang op het thema veiligheid via de fysieke 
zorg voor mekaar acht hij wel mogelijk. 

Verloop van het proces

Oefening: laat je geblinddoekt over een terrein leiden door collega die 
niet kan zien en aanwijzingen geeft.
Reflectie. Kies een kaartenset uit de OH kaarten die weergeeft hoe veilig 
je je voelde in de handen van deze collega, en geef daarbij enige uitleg 
aan de groep.
Conceptualisatie. Zoek in de omgeving een voorwerp, een plaats, een 
stuk natuur die jij zelf als metafoor kan zien voor de zorg die jij in dit 

team voelt in deze oefening.
Beslissing. Beslis in welke mate je je in een volgende oefening kunt over-
geven aan de zorg van het team.
Oefening: spinnenweb: met touwen wordt een reusachtig ‘web’ geweven 
tussen bvb. 2 bomen. Iedereen van de groep moet met de hulp van de 
anderen door één van de gaten zonder het web te raken.
Reflectie. Rondje: Wat was voor jou het meest bedreigende moment van 
deze oefening.
Conceptualisatie. Hoe denk ik dat de anderen mij zien in deze groep? Via 
een rondje krijgt iedereen de kans dit in de groep te zeggen, de toehoor-
ders kunnen feedback geven.
Beslissing. Met welke feedback wil ik speciaal rekening houden bij de 
volgende oefening – ik deel dit mee aan de groep.
Oefening: teken met de voltallige groep één schilderij. Maak op elk mo-
ment de afweging of je je eigen impulsen wil volgen, dan wel of je verder 
schildert op de lijnen die een ander uitzet.
Reflectie. Wat heeft mij in deze oefening plezier gedaan, wat heeft mij 
geërgerd? In hoeverre heb ik mijn eigen verlangen kunnen volgen bij het 
uitvoeren van deze oefening?
Denken. Hoe ervaar ik het begrip ‘ruimte’ in deze groep? Elke deelnemer 
krijgt een kwartier de tijd om daarover luidop na te denken. Wanneer hij 
tot een soort omschrijving gekomen is mogen andere deelnemers ‘re-
soneren’ op zijn/haar beeld (zeggen wat dat bij henzelf oproept, wat zij 
daarvan herkennen, … ,associëren op wat gezegd wordt).
Beslissen. Met wie wil ik samen de volgende oefening doen waarin ik 
moet gaan experimenteren met ‘ruimte nemen’?
Oefening. Ik vertel aan een zelfgekozen ‘maatje’ iets over mezelf dat 
niemand in deze groep weet, maar waarvan ik voel dat ik het wel graag 
wil delen met deze persoon.
Reflectie…
Denken…
Beslissen…

Dit voorbeeld geeft weer hoe een procesverloop van een programma 
Ervaringsleren rond het thema ‘veiligheid in het team’ er zou kunnen 
uitzien. Een valkuil in dit voorbeeld is dat het mogelijk suggereert dat 
deze opeenvolgende stappen vooraf als een coherent programma kunnen 
worden uitgeschreven. Dat is echter niet zo. Ervaringsleren is immers een 
proces, wat inhoudt dat elke stap een logisch en doordacht vervolg na-
streeft op alle voorgaande stappen. Daardoor is het onmogelijk om vooraf 
een vast programma uit te werken. 
Dit vraagt van de procesbegeleider dat hij zich voortdurend bewust is van 
de evolutie van de groep, de evolutie van alle individuele deelnemers, de 
evolutie van de thema’s, de veiligheid en de grenzen van de groep. Via 
de begeleiding tracht hij het proces steeds net buiten de comfortzone te 
brengen, maar binnen de grenzen van de ‘veilige onveiligheid’ te houden, 
m.a.w. in de leerzone.

Bart	De	Bleser
Gegradueerde in de orthopedagogie. 

Opgeleid in groepswerk, ervaringsleren en TGI. 
Ervaring in gezinsbegeleiding, supervisie en coördinatie

 in de bijzondere jeugdzorg. Werkzaam als individuele en 
gezinsbegeleider, trainer en organisatieconsulent.
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Naast de leercirkel van Kolb bestaan nog tal van andere ‘learning cycles’, 
bestaande uit 2, 3 tot 6 fasen. Een duidelijk overzicht is te vinden op: http://www.
wilderdom.com/experiential/elc/ExperientialLearningCycle.htm
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Ervaringsleren als methodiek voor het begelei-
den van groepen in een leerproces.

‘Ervaringen zijn de enige ware rijkdom, 
die men niet verliezen, maar enkel 

wegschenken kan – en die men zelfs 
behoudt als men haar wegschenkt’

Korte geschiedenis en theorie.

Het Ervaringsleren zoals we het vandaag kennen is vooral gebaseerd op 
Kolbs theorie van de leercirkels. In 1984 gaf David Kolb met zijn boek 
Experiential Learning de aanzet tot een manier van leren die leidt tot een 
groter besef van het eigen gedrag en het effect daarvan op de groep: het 
Ervaringsleren.

Lang voor Kolb in ’84 het boek schreef, deed Confucius in 450 vC. reeds 
de uitspraak: : “Tell me, and I will forget. Show me, and I may remember. 
Involve me, and I will understand.”, waarmee hij uiting geeft van het be-
lang van een betrokkenheid bij het al dan niet succesvol leren.
Kolb zelf heeft bij het ontwikkelen van zijn theorie vooral voortgebouwd 
op het reeds bestaande werk van John Dewey (1859 – 1952), Kurt Lewin 
(1890 – 1947) en Jean Piaget (1896 – 1980).
Dewey stelt dat we naar nieuwe situaties kijken met de kennis die zowel 
bestaat uit eigen herinnering als uit informatie en raadgevingen die we 
hebben opgedaan van mensen met meer ervaring, en ze beoordelen op 
grond van observatie en de betekenis ervan. Op deze basis ontwikkelen 
we een plan en de stappen om dit plan te realiseren, waarna we in een 
‘nieuwe’ situatie terechtkomen. In Dewey’s denken ligt de nadruk dus op 
de ontwikkelingskant van het leren.
Lewin ziet leren als een cyclus die vier fasen doorloopt: we observeren 
en reflecteren op basis van concrete ervaringen. De observaties worden 
opgenomen in, en toegevoegd aan de bestaande kennis, waardoor nieuwe 
concepten en gegeneraliseerde beelden gevormd worden, die we op-
nieuw gaan testen in nieuwe concrete ervaringen. De hier-en-nu ervaring 
test volgens Lewin de abstracte concepten en gegeneraliseerde beelden 
op hun betrouwbaarheid.
Piaget tenslotte, onderscheid bij kinderen van 0 tot 16 jaar vier fasen van 
groei en ontwikkeling van de intelligentie.
Fase 1: Het kind van 0 tot 2 jaar leert via voelen, aanraken, handelen, 
herhalen, … een concrete leerstijl die Piaget de accommoderende leer-
stijl noemt.
Fase 2: Het kind van 2 tot 6 jaar gaat door het opslaan van gedragingen en 
beelden een reflectieve oriëntatie ontwikkelen: het gaat ideeën genereren. 
Piaget noemt dit de divergerende leerstijl.
Fase 3: Het kind van 7 tot 11 zal de uiteenlopende observaties intensief 
beginnen integreren. Het ontwikkelt abstracte en symbolische beelden. 
Dit is de assimilerende leerstijl.
Fase 4: De adolescent  van 12 tot 16 jaar gaat via experimenteren uitzoe-
ken welke theorie klopt. Hij onderwerpt zijn gegeneraliseerde beelden 
aan de toetsing van de realiteit, bestaande uit een veelheid van concrete 
ervaringen. Deze leerstijl noemt Piaget convergerend.
 
David Kolb heeft op basis van de ideeën van Dewey, Lewin en Piaget 
een vierfasig leermodel ontwikkeld: de leercirkel van Kolb. Bij Kolb 
is het leren pas rond wanneer alle vier de fasen: doen, bezinnen, den-
ken en beslissen doorlopen zijn. De begrippen accomoderen, divergeren, 
assimileren en convergeren heeft Kolb overgenomen van Piaget ter 
verduidelijking van de overeenkomsten tussen de ontwikkelingsfasen 
van een kind en de fasen in het leerproces.

Vaak wordt leren verward met het oplossen van problemen. Als je een 
probleem hebt opgelost heb je geleerd hoe dat moet, en kan je soortgelij-
ke problemen in de toekomst oplossen via soortgelijke denkprocessen en 
handelingen. Bij Kolb gaat het echter niet zozeer om ‘wat’ geleerd wordt 
(problem solving), maar om het procesmatige ‘hoe’ geleerd wordt. 
Een probleem wordt meestal opgelost door de leercirkel te doorlopen, 
vertrekkende vanuit de concrete ervaring: er is een concreet probleem 
waarop wordt gereflecteerd, ‘bezonnen’ en ‘gedivergeerd’, om ideeën te 
genereren. Vervolgens gaat men denken; men integreert de losse ideeën 
tot een oplossingsgericht concept, dat men tenslotte aan de toets van het 
concrete zal onderwerpen via het experiment. De opeenvolgende stappen 
doen – bezinnen – denken - beslissen (om dan opnieuw te doen) zijn de 
stappen voor probleemoplossingen. Het is een ééndimensioneel model: 
als het probleem is opgelost stopt het leren hierover.

Leren, aldus Kolb, is echter een cyclisch gebeuren dat zich na elke door-
loop van de cirkel herhaalt en verdiept. Wanneer de oplossing van een 
probleem leidt tot nieuw gedrag (wanneer met andere woorden de erva-
ring heeft geleid tot nieuwe kennis) is er sprake van tweedimensioneel 
leren: het leren zet zich verder op een dieper niveau.

Iedereen heeft een voorkeursleerstijl. Daarmee wordt bedoeld dat men 
een kwadrant uit Kolb’s leercirkel heeft van waaruit men bij voorkeur 
het leerproces aanvangt. De wetenschapper zal eerder vanuit een denken 
(reflectie en observatie – conceptualisering) zijn leerproces aanvatten: 
hij gaat diverse stukken informatie samenbrengen tot nieuwe concepten 
om die vervolgens te gaan toetsen (of door anderen te laten toetsen) in 
experimenten om tot waarnemingen te komen die na bezinning nieuwe 
informatie opleveren.
De manager daarentegen zal eerder vanuit het doen starten (actief expe-
rimenteren – concrete ervaring), om vervolgens te bezinnen (reflecteren), 
abstractie te maken en te beslissen tot nieuwe acties…
Het spreekt voor zich dat bepaalde opleidings- of beroepsgroepen zich 
gemiddeld meer in het ene of in het andere kwadrant kunnen terugvin-
den.
Afhankelijk van de leerstijl zal men dus starten in één van de kwadranten 
van de cirkel, om idealiter de hele cyclus te doorlopen. Maar net de aan-
wezigheid van een voorkeursleerstijl zorgt ervoor dat andere leerstijlen 
vaak minder ontwikkeld zijn. Als denker stelt men niet altijd belang in 
het doen of in de praktische uitvoerbaarheid van de gegenereerde beel-
den, terwijl doeners vaak slechts matig of niet geboeid kunnen raken door 
het conceptualiseren van ideeën of door een theoretische onderbouwing. 
Daardoor wordt vaak de leercyclus niet vervolledigd, waardoor ook de 
cyclische herhaling – het achtereenvolgens doorlopen van de leercyclus 
rond eenzelfde thema maar steeds op een dieper bewustzijnsniveau, niet 
mogelijk wordt.

Dit procesmatige verloop waarbij de leercirkel telkens volledig door-
gelopen wordt om opnieuw een aanvang te nemen op een dieper niveau 
van bewustzijn en besef is het doel van het gebruik van de methodiek 
Ervaringsleren in groepen. Het gaat er niet zozeer om wàt de groep 
leert tijdens de duur van het programma. Het gaat er vooral om dat de 
groep leert dat zij uit de ervaringen die hun dagelijkse samenwerken, 
interacties en de manier waarop zij problemen behandelen hun opleveren, 
nieuwe kennis kunnen genereren waardoor het leren zowel voor de groep 
als voor haar leden een nooit-eindigend proces wordt dat zich steeds 
verdiept. De integratie van het leren is het uiteindelijke doel.

Concretisering: hoe gaan we nu concreet aan de slag met 
een groep?

Op basis van wat hierboven staat geschreven wordt duidelijk dat je, 
wanneer je een programma Ervaringsleren begeleidt voor een groep, niet 
in de eerste plaats bezig bent met de concrete vragen van de groep. Bvb: 
Een groep doet beroep op een trainer om rond het thema ‘open commu-
nicatie’ aan de slag te gaan. Een aanpak die gericht is op ééndimensioneel 
leren zou deze groep één of meer communicatietheorie(ën) aanbieden 
(denken), die eventueel laten inoefenen (beslissen en concreet erva-
ren), en zou als afsluiter laten reflecteren over wat men deze dag heeft 
geleerd. 

In een programma Ervaringsleren echter gaat het niet over ‘wat heb je 
deze dag geleerd’, maar is de doelstelling het opzetten van een proces 
waarbinnen de deelnemers ervaringen opdoen waarop ze reflecteren. 
Deze gestructureerde reflectie zet aan om de eigen gegeneraliseerde 
beelden en concepten te wijzigen, om vervolgens een keuze te maken 
of en hoe die wijziging d.m.v. een experiment getoetst kan worden in 
een nieuwe concrete ervaring, waarna een tweede leercirkel kan worden 
doorlopen.  

De begeleider van een programma Ervaringsleren is daarom een 
procesbegeleider die via oefeningen en opdrachten (doen), gestructu-
reerde reflecties (bezinnen),  methodieken om tot nieuwe concepten te 
komen (denken), en structuren (beslissen) de leermogelijkheden voor de 
groepsleden faciliteert.
Als procesbegeleider ben je, vanuit de vraag die gesteld wordt, on-
vermijdelijk beïnvloed tot een hypothese over de groep zoals die zich 
zal aandienen. Deze hypothese wordt verfijnd en versterkt door voor-
bereidende gesprekken met de opdrachtgever, en door formele en infor-
mele verhalen. Voorafgaand aan het eerste contact met de groep is de 
procesbegeleider dus al bezig met zijn eigen leercirkel: op basis van deze 
informatie vormt hij zich een conceptueel beeld over het team, en zal 
hij beslissen via welke weg (straks in de praktijk: via welke oefening en 
opdracht aan het team) hij dit beeld kan toetsen aan de concrete ervaring 
tijdens de eerste ontmoeting. De leercirkel van de procesbegeleider en 
de leercirkels van zowel het team als groep als van de individuele deel-
nemers beginnen vanaf het eerste contact simultaan te draaien, zij het 
vaak aan een verschillende snelheid en zonder dat dezelfde kwadranten 
van de verschillende cirkels steeds op hetzelfde tijdstip actief zijn.

Wat vaak ‘een kennismakingsronde’ genoemd wordt bij de start van een 
nieuwe groep, is in termen van Ervaringsleren in feite de toetsing van de 
hypothesen van de procesbegeleider over de groep (zijn conceptualise-
ring) aan de werkelijkheid via de concrete ervaring in de kennismaking.
Slechts door de eerste concrete ervaring kan de procesbegeleider 
opnieuw gaan reflecteren (bezinnen) om de informatie toe te voegen aan 
de bestaande informatie en kennis (zijn vorige conceptualisering), waar-
door een nieuw beeld ontstaat over de groep op basis waarvan hij zal 
beslissen ‘wat deze groep nodig heeft’, en wat hij haar dus moet aanbie-
den. 
Uiteraard is het van zeer groot belang dat de procesbegeleider naast een 
kennis van de theorie van het Ervaringsleren ook bijzondere kennis heeft 
over groepsdynamische verschijnselen en modellen, over proceskenmer-
ken en vaardig is in het begeleiden van communicatieve processen. Deze 
kennis en vaardigheden heeft hij immers hard nodig om voortdurend ‘in 
contact’ te blijven met de noden, behoeften en thema’s van de groep.

Waaruit bestaat nu ‘het aanbod’ van de procesbegeleider?

 1.	 Oefeningen	en	opdrachten	(doen).
De procesbegeleider heeft een arsenaal aan oefeningen en opdrachten, 
waardoor hij combinaties kan maken op maat van wat de groep nodig 
heeft om een leercyclus te kunnen aanvatten. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen ‘oefeningen’ en ‘opdrachten’. Een oefening kan bvb zijn: 

er wordt een touw gespannen dat verondersteld wordt onder voldoen-
de elektriciteit te staan om gevaarlijk te zijn. De oefening houdt in dat 
de volledige groep van de ene naar de andere kant van het touw moet 
geraken, over het touw, en zonder het aan te raken. Via de opdracht kan 
gevarieerd worden in functie van de te ontwikkelen leerstijl van de groep. 
Bvb: In een groep waar de begeleider vaststelt dat ‘denken’ een weinig 
ontwikkelde leerstijl is (hij observeert in oefeningen dat de groep ‘erin 
vliegt’ en bij mislukking steeds opnieuw probeert zonder stil te staan bij 
een manier van aanpakken) kan de opdracht voor deze oefening luiden 
dat de groep één kans krijgt om deze oefening uit te voeren. De groep 
wordt daardoor sterk geappelleerd op de noodzaak om te reflecteren en 
te conceptualiseren.
Bij een groep waar de begeleider vaststelt dat de groep in het concep-
tualiseren blijft hangen – men maakt steeds nieuwe plannen die steeds 
opnieuw bediscussieerd worden, in vraag gesteld worden en veranderen 
zonder dat men tot een effectieve beslissing of tot een uitvoering komt, 
kan de opdracht luiden dat de groep een beperkte tijd heeft om zich voor 
te bereiden, en dat zij vervolgens meerdere pogingen krijgt om de oefe-
ning uit te voeren. De groep wordt daardoor verplicht om in hun minder 
ontwikkelde kwadrant ‘beslissen’ aan de slag te gaan.
Natuurlijk is het evengoed mogelijk om via oefeningen en opdrachten 
een groep net te versterken in een kwadrant waarover, ondanks dat het 
sterk ontwikkeld is, getwijfeld wordt.
Met de combinatie van oefening en opdracht kan de procesbegeleider dus 
de meest passende concrete ervaring bieden aan de groep.

 2.	 Reflectie	(bezinning).
Het kenmerk van reflectie – en het onderscheid tussen reflectie en den-
ken -  is dat reflectie een activiteit is die een directe aanleiding vindt 
in een gebeurtenis of een situatie (een concrete ervaring), en als doel 
heeft een verbinding te leggen tussen deze ervaring en een vroeg of laat 
te ondernemen actie. Reflectie is met andere woorden toekomstgericht 
terugblikken.

Methodisch zijn er heel wat variaties mogelijk om de groep en de 
individuele deelnemers te laten reflecteren: in groep, in subgroepjes 
of individueel (variëren met de structuur). Op basis van een bewuste 
verslaggeving door de deelnemers, op basis van een vooraf gegeven 
observatieopdracht (variëren met de tijd), op basis van een thema of 
focus dat door de begeleider wordt ingebracht (variëren met het thema), 
op basis van uitwisseling tussen groepsleden (variëren met de interac-
tie). Feedback vanuit de groep is van groot belang bij reflectie, omdat 
informatie over het effect van het eigen gedrag (gedrag is de resultante 
is van het voorafgaande bezinnings-, denk- en beslissingsproces) slechts 
van iemand anders kan komen. Voor de toetsing aan de realiteit volstaat 
immers niet een eenzijdige interpretatie door mijzelf, maar evenzeer een 
experiment om te onderzoeken of het conceptueel beeld dat IK ontwik-
keld heb ook klopt voor de andere. Enkel de kijk van de andere kan mij 
daarover klaarheid brengen via feedback.

Het doel van de reflectie is dat de deelnemers de ervaring in zijn geheel, 
maar ook in de delen ervan in zich opnemen: wat heeft het mij gedaan, 
wat heb ik gezien, wat heb ik opgemerkt. Wat of wie heeft mij geërgerd, 
wat of wie heeft mij geholpen? Wanneer was ik of iemand anders aan-
wezig of afwezig? Welke kansen heb ik gezien en wat heb ik daarmee 
gedaan? Welke patronen heb ik opgemerkt? Wat was gekend, wat was 
nieuw? Wat heb ik de andere deelnemers gedaan, hoe heeft men mij ge-
zien en ervaren, welk effect heeft mijn tussenkomst op de andere of op 
de groep, waar en wanneer heeft men mij als helpend, beperkend, … 
ervaren, enz…
Via de keuze voor de structuur waarlangs de reflectie verloopt (metho-
diek, thema, focus) kan de begeleider het proces faciliteren waardoor 
deelnemers ook toekomstgericht gaan terugblikken buiten de grenzen 
van het reeds gekende. Bvb: men kan gaan reflecteren over de eigen 
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beginnen integreren. Het ontwikkelt abstracte en symbolische beelden. 
Dit is de assimilerende leerstijl.
Fase 4: De adolescent  van 12 tot 16 jaar gaat via experimenteren uitzoe-
ken welke theorie klopt. Hij onderwerpt zijn gegeneraliseerde beelden 
aan de toetsing van de realiteit, bestaande uit een veelheid van concrete 
ervaringen. Deze leerstijl noemt Piaget convergerend.
 
David Kolb heeft op basis van de ideeën van Dewey, Lewin en Piaget 
een vierfasig leermodel ontwikkeld: de leercirkel van Kolb. Bij Kolb 
is het leren pas rond wanneer alle vier de fasen: doen, bezinnen, den-
ken en beslissen doorlopen zijn. De begrippen accomoderen, divergeren, 
assimileren en convergeren heeft Kolb overgenomen van Piaget ter 
verduidelijking van de overeenkomsten tussen de ontwikkelingsfasen 
van een kind en de fasen in het leerproces.

Vaak wordt leren verward met het oplossen van problemen. Als je een 
probleem hebt opgelost heb je geleerd hoe dat moet, en kan je soortgelij-
ke problemen in de toekomst oplossen via soortgelijke denkprocessen en 
handelingen. Bij Kolb gaat het echter niet zozeer om ‘wat’ geleerd wordt 
(problem solving), maar om het procesmatige ‘hoe’ geleerd wordt. 
Een probleem wordt meestal opgelost door de leercirkel te doorlopen, 
vertrekkende vanuit de concrete ervaring: er is een concreet probleem 
waarop wordt gereflecteerd, ‘bezonnen’ en ‘gedivergeerd’, om ideeën te 
genereren. Vervolgens gaat men denken; men integreert de losse ideeën 
tot een oplossingsgericht concept, dat men tenslotte aan de toets van het 
concrete zal onderwerpen via het experiment. De opeenvolgende stappen 
doen – bezinnen – denken - beslissen (om dan opnieuw te doen) zijn de 
stappen voor probleemoplossingen. Het is een ééndimensioneel model: 
als het probleem is opgelost stopt het leren hierover.

Leren, aldus Kolb, is echter een cyclisch gebeuren dat zich na elke door-
loop van de cirkel herhaalt en verdiept. Wanneer de oplossing van een 
probleem leidt tot nieuw gedrag (wanneer met andere woorden de erva-
ring heeft geleid tot nieuwe kennis) is er sprake van tweedimensioneel 
leren: het leren zet zich verder op een dieper niveau.

Iedereen heeft een voorkeursleerstijl. Daarmee wordt bedoeld dat men 
een kwadrant uit Kolb’s leercirkel heeft van waaruit men bij voorkeur 
het leerproces aanvangt. De wetenschapper zal eerder vanuit een denken 
(reflectie en observatie – conceptualisering) zijn leerproces aanvatten: 
hij gaat diverse stukken informatie samenbrengen tot nieuwe concepten 
om die vervolgens te gaan toetsen (of door anderen te laten toetsen) in 
experimenten om tot waarnemingen te komen die na bezinning nieuwe 
informatie opleveren.
De manager daarentegen zal eerder vanuit het doen starten (actief expe-
rimenteren – concrete ervaring), om vervolgens te bezinnen (reflecteren), 
abstractie te maken en te beslissen tot nieuwe acties…
Het spreekt voor zich dat bepaalde opleidings- of beroepsgroepen zich 
gemiddeld meer in het ene of in het andere kwadrant kunnen terugvin-
den.
Afhankelijk van de leerstijl zal men dus starten in één van de kwadranten 
van de cirkel, om idealiter de hele cyclus te doorlopen. Maar net de aan-
wezigheid van een voorkeursleerstijl zorgt ervoor dat andere leerstijlen 
vaak minder ontwikkeld zijn. Als denker stelt men niet altijd belang in 
het doen of in de praktische uitvoerbaarheid van de gegenereerde beel-
den, terwijl doeners vaak slechts matig of niet geboeid kunnen raken door 
het conceptualiseren van ideeën of door een theoretische onderbouwing. 
Daardoor wordt vaak de leercyclus niet vervolledigd, waardoor ook de 
cyclische herhaling – het achtereenvolgens doorlopen van de leercyclus 
rond eenzelfde thema maar steeds op een dieper bewustzijnsniveau, niet 
mogelijk wordt.

Dit procesmatige verloop waarbij de leercirkel telkens volledig door-
gelopen wordt om opnieuw een aanvang te nemen op een dieper niveau 
van bewustzijn en besef is het doel van het gebruik van de methodiek 
Ervaringsleren in groepen. Het gaat er niet zozeer om wàt de groep 
leert tijdens de duur van het programma. Het gaat er vooral om dat de 
groep leert dat zij uit de ervaringen die hun dagelijkse samenwerken, 
interacties en de manier waarop zij problemen behandelen hun opleveren, 
nieuwe kennis kunnen genereren waardoor het leren zowel voor de groep 
als voor haar leden een nooit-eindigend proces wordt dat zich steeds 
verdiept. De integratie van het leren is het uiteindelijke doel.

Concretisering: hoe gaan we nu concreet aan de slag met 
een groep?

Op basis van wat hierboven staat geschreven wordt duidelijk dat je, 
wanneer je een programma Ervaringsleren begeleidt voor een groep, niet 
in de eerste plaats bezig bent met de concrete vragen van de groep. Bvb: 
Een groep doet beroep op een trainer om rond het thema ‘open commu-
nicatie’ aan de slag te gaan. Een aanpak die gericht is op ééndimensioneel 
leren zou deze groep één of meer communicatietheorie(ën) aanbieden 
(denken), die eventueel laten inoefenen (beslissen en concreet erva-
ren), en zou als afsluiter laten reflecteren over wat men deze dag heeft 
geleerd. 

In een programma Ervaringsleren echter gaat het niet over ‘wat heb je 
deze dag geleerd’, maar is de doelstelling het opzetten van een proces 
waarbinnen de deelnemers ervaringen opdoen waarop ze reflecteren. 
Deze gestructureerde reflectie zet aan om de eigen gegeneraliseerde 
beelden en concepten te wijzigen, om vervolgens een keuze te maken 
of en hoe die wijziging d.m.v. een experiment getoetst kan worden in 
een nieuwe concrete ervaring, waarna een tweede leercirkel kan worden 
doorlopen.  

De begeleider van een programma Ervaringsleren is daarom een 
procesbegeleider die via oefeningen en opdrachten (doen), gestructu-
reerde reflecties (bezinnen),  methodieken om tot nieuwe concepten te 
komen (denken), en structuren (beslissen) de leermogelijkheden voor de 
groepsleden faciliteert.
Als procesbegeleider ben je, vanuit de vraag die gesteld wordt, on-
vermijdelijk beïnvloed tot een hypothese over de groep zoals die zich 
zal aandienen. Deze hypothese wordt verfijnd en versterkt door voor-
bereidende gesprekken met de opdrachtgever, en door formele en infor-
mele verhalen. Voorafgaand aan het eerste contact met de groep is de 
procesbegeleider dus al bezig met zijn eigen leercirkel: op basis van deze 
informatie vormt hij zich een conceptueel beeld over het team, en zal 
hij beslissen via welke weg (straks in de praktijk: via welke oefening en 
opdracht aan het team) hij dit beeld kan toetsen aan de concrete ervaring 
tijdens de eerste ontmoeting. De leercirkel van de procesbegeleider en 
de leercirkels van zowel het team als groep als van de individuele deel-
nemers beginnen vanaf het eerste contact simultaan te draaien, zij het 
vaak aan een verschillende snelheid en zonder dat dezelfde kwadranten 
van de verschillende cirkels steeds op hetzelfde tijdstip actief zijn.

Wat vaak ‘een kennismakingsronde’ genoemd wordt bij de start van een 
nieuwe groep, is in termen van Ervaringsleren in feite de toetsing van de 
hypothesen van de procesbegeleider over de groep (zijn conceptualise-
ring) aan de werkelijkheid via de concrete ervaring in de kennismaking.
Slechts door de eerste concrete ervaring kan de procesbegeleider 
opnieuw gaan reflecteren (bezinnen) om de informatie toe te voegen aan 
de bestaande informatie en kennis (zijn vorige conceptualisering), waar-
door een nieuw beeld ontstaat over de groep op basis waarvan hij zal 
beslissen ‘wat deze groep nodig heeft’, en wat hij haar dus moet aanbie-
den. 
Uiteraard is het van zeer groot belang dat de procesbegeleider naast een 
kennis van de theorie van het Ervaringsleren ook bijzondere kennis heeft 
over groepsdynamische verschijnselen en modellen, over proceskenmer-
ken en vaardig is in het begeleiden van communicatieve processen. Deze 
kennis en vaardigheden heeft hij immers hard nodig om voortdurend ‘in 
contact’ te blijven met de noden, behoeften en thema’s van de groep.

Waaruit bestaat nu ‘het aanbod’ van de procesbegeleider?

 1.	 Oefeningen	en	opdrachten	(doen).
De procesbegeleider heeft een arsenaal aan oefeningen en opdrachten, 
waardoor hij combinaties kan maken op maat van wat de groep nodig 
heeft om een leercyclus te kunnen aanvatten. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen ‘oefeningen’ en ‘opdrachten’. Een oefening kan bvb zijn: 

er wordt een touw gespannen dat verondersteld wordt onder voldoen-
de elektriciteit te staan om gevaarlijk te zijn. De oefening houdt in dat 
de volledige groep van de ene naar de andere kant van het touw moet 
geraken, over het touw, en zonder het aan te raken. Via de opdracht kan 
gevarieerd worden in functie van de te ontwikkelen leerstijl van de groep. 
Bvb: In een groep waar de begeleider vaststelt dat ‘denken’ een weinig 
ontwikkelde leerstijl is (hij observeert in oefeningen dat de groep ‘erin 
vliegt’ en bij mislukking steeds opnieuw probeert zonder stil te staan bij 
een manier van aanpakken) kan de opdracht voor deze oefening luiden 
dat de groep één kans krijgt om deze oefening uit te voeren. De groep 
wordt daardoor sterk geappelleerd op de noodzaak om te reflecteren en 
te conceptualiseren.
Bij een groep waar de begeleider vaststelt dat de groep in het concep-
tualiseren blijft hangen – men maakt steeds nieuwe plannen die steeds 
opnieuw bediscussieerd worden, in vraag gesteld worden en veranderen 
zonder dat men tot een effectieve beslissing of tot een uitvoering komt, 
kan de opdracht luiden dat de groep een beperkte tijd heeft om zich voor 
te bereiden, en dat zij vervolgens meerdere pogingen krijgt om de oefe-
ning uit te voeren. De groep wordt daardoor verplicht om in hun minder 
ontwikkelde kwadrant ‘beslissen’ aan de slag te gaan.
Natuurlijk is het evengoed mogelijk om via oefeningen en opdrachten 
een groep net te versterken in een kwadrant waarover, ondanks dat het 
sterk ontwikkeld is, getwijfeld wordt.
Met de combinatie van oefening en opdracht kan de procesbegeleider dus 
de meest passende concrete ervaring bieden aan de groep.

 2.	 Reflectie	(bezinning).
Het kenmerk van reflectie – en het onderscheid tussen reflectie en den-
ken -  is dat reflectie een activiteit is die een directe aanleiding vindt 
in een gebeurtenis of een situatie (een concrete ervaring), en als doel 
heeft een verbinding te leggen tussen deze ervaring en een vroeg of laat 
te ondernemen actie. Reflectie is met andere woorden toekomstgericht 
terugblikken.

Methodisch zijn er heel wat variaties mogelijk om de groep en de 
individuele deelnemers te laten reflecteren: in groep, in subgroepjes 
of individueel (variëren met de structuur). Op basis van een bewuste 
verslaggeving door de deelnemers, op basis van een vooraf gegeven 
observatieopdracht (variëren met de tijd), op basis van een thema of 
focus dat door de begeleider wordt ingebracht (variëren met het thema), 
op basis van uitwisseling tussen groepsleden (variëren met de interac-
tie). Feedback vanuit de groep is van groot belang bij reflectie, omdat 
informatie over het effect van het eigen gedrag (gedrag is de resultante 
is van het voorafgaande bezinnings-, denk- en beslissingsproces) slechts 
van iemand anders kan komen. Voor de toetsing aan de realiteit volstaat 
immers niet een eenzijdige interpretatie door mijzelf, maar evenzeer een 
experiment om te onderzoeken of het conceptueel beeld dat IK ontwik-
keld heb ook klopt voor de andere. Enkel de kijk van de andere kan mij 
daarover klaarheid brengen via feedback.

Het doel van de reflectie is dat de deelnemers de ervaring in zijn geheel, 
maar ook in de delen ervan in zich opnemen: wat heeft het mij gedaan, 
wat heb ik gezien, wat heb ik opgemerkt. Wat of wie heeft mij geërgerd, 
wat of wie heeft mij geholpen? Wanneer was ik of iemand anders aan-
wezig of afwezig? Welke kansen heb ik gezien en wat heb ik daarmee 
gedaan? Welke patronen heb ik opgemerkt? Wat was gekend, wat was 
nieuw? Wat heb ik de andere deelnemers gedaan, hoe heeft men mij ge-
zien en ervaren, welk effect heeft mijn tussenkomst op de andere of op 
de groep, waar en wanneer heeft men mij als helpend, beperkend, … 
ervaren, enz…
Via de keuze voor de structuur waarlangs de reflectie verloopt (metho-
diek, thema, focus) kan de begeleider het proces faciliteren waardoor 
deelnemers ook toekomstgericht gaan terugblikken buiten de grenzen 
van het reeds gekende. Bvb: men kan gaan reflecteren over de eigen 
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dat wij als team verder gaan… Bij deze staan wij open voor nieuwe uit-
dagingen, voor die groep mensen die bijzonder kwetsbaar staat in onze 
samenleving en nog al te vaak vergeten wordt.

Liv	Colonne	&	Céline	Debisschop
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Tijdens de sessies kregen de deelnemers de kans om op een open, 
ontspannen manier met zichzelf bezig te zijn en met elkaar om te gaan. 
Op inhoudelijk vlak heeft dit project belangrijke inzichten gestimuleerd 
bij de deelnemers: eigen regie van leven.

De roze besluitfase: kritische kanttekening
Als dagcentrum voor mensen met een NAH stel je voor elke cliënt en 
in samenspraak met de cliënt agogische doelen voorop. Om deze te 
ver-wezenlijken kunnen creatief-agogische projecten zeer aanvullend 
werken op het normale activiteitenaanbod van de voorziening. Wanneer 
cliënten, het team - dat de dagelijkse begeleiding verzorgt - en crea-
tief agogen naar dezelfde agogische doelen toe werken, ontstaat er een 
enorme ruimte aan mogelijkheden. In de praktijk gebeurt het echter 
dikwijls dat de agogische doelen van het creatief-agogisch werk van meet 
af aan onduidelijk zijn of gaandeweg vervagen. Zo verzaken creatieve 
projecten tot oppervlakkige, ‘gewone’ vrijetijdsinvulling. De oorzaken 
hieromtrent zijn legio: gebrek aan voorbereidingstijd, gebrek aan agogi-
sche gerichtheid, gebrek aan begeleiding om verzorgende taken te laten 
overnemen, gebrek aan tijd, … 

Creatief-agogisch werk gaat om het stimuleren van persoonlijke pro-
cessen. Er is nood aan respect en geborgenheid. Dit vertaalt zich in een 
eerste belangrijke voorwaarde: een beschikbare ruimte vrij van ‘visuele 
vervuiling’, waar zo weinig mogelijk prikkels aanwezig zijn, en waar 
men zich vrij kan bewegen. Afbakening van de fysieke ruimte is nood-
zakelijk, maar vormt al te vaak een probleem in voorzieningen.
Om de diepere creatief-agogische doelstellingen voorop te kunnen 
stellen is er tevens nood aan afbakening in tijd, zowel op sessieniveau als 
op projectniveau. Het is van belang om het project te laten lopen over een 
langere periode, een vooraf bepaalde termijn, met een duidelijk begin en 
een duidelijk einde. De afsluiting van het project met een toonmoment 
is cruciaal. Het gaat om het proces, doch steeds gericht naar het product. 
Een dergelijke afbakening is vooral noodzakelijk voor de deelnemers. Ze 
hebben voldoende tijd nodig om creatieve media te verkennen, om een 
individueel proces aan te gaan. Zeker voor mensen met een NAH is het 
niet evident om onmiddellijk een nieuwe uitdaging aan te gaan. Om te 
vermijden in te ‘losse stukken en brokken’ te werken was afbakening in 
tijd bovendien belangrijk voor onszelf, om de opbouw van het project te 
plannen. De druk die we onszelf oplegden om keer op keer te zoeken naar 
nieuwe impulsen, loerde voortdurend om de hoek en kon uiteindelijk 
uitmonden in oppervlakkigheid. 

Tot slot is het belangrijk om de frequentie en de termijn van het project 
met de nodige flexibiliteit te bepalen. Aansluiten bij de eigenheden en de 
werking van de organisatie is essentieel. Om dergelijke context en sfeer 
te creëren is er dus opnieuw nood aan erkenning, begrip en medewerking 
van het volledige team ter plaatse. In de praktijk vraagt dit veelal meer 
personeelsbezetting en moet men hier reeds noodgedwongen afhaken.

Deze roze besluitfase betekent voor ons tegelijk een nieuwe start. Wij 
zien dit theaterproject als een eerste aanzet om creatief-agogisch aan de 
slag te gaan met en voor personen met een NAH. Het is een theaterpro-
ject vóór en dóór de deelnemers van het dagcentrum geworden! Zij heb-
ben het beste van zichzelf gegeven. Vormingswerk op maat van personen 
met een NAH lijkt vandaag nog een onbeschreven blad. Toch groeit de 
aandacht voor deze doelgroep vanuit verschillende hoeken. Enerzijds is 
het positief dat met de aandacht de kansen groeien om zich als ‘volwaar-
dige burgers’ te kunnen ontplooien. Anderzijds is het mede dankzij de 
groeiende medisch-technologische kennis dat steeds meer mensen een 
zware hersenbeschadiging overleven. 
Het werk is nog niet af. Langs deze weg willen we graag kenbaar maken 

afzijdigheid bij een conflict tussen twee andere deelnemers, waar men 
er voordien mogelijk niet heeft bij stilgestaan dat de afzijdigheid op zich 
een invloed kan hebben op het ontstaan of het verloop van het conflict.

In de reflectie verschijnen, door het toekomstgericht terugblikken op 
de voorafgaande concrete ervaring, aldus nieuwe stukken informatie 
en kennis.

 3.	 Het	denken.
Deze nieuwe informatie wordt toegevoegd aan de bestaande kennis die 
de deelnemers en de groep meedragen uit vorige eigen ervaringen of die 
zij hebben opgedaan via studie of via contact met andere mensen. Daar-
door wijzigt de bestaande kennis (soms drastisch, soms heel miniem). 
Door deze gewijzigde kennis zal de deelnemer tot een nieuw gegenerali-
seerd beeld komen van hoe de situatie voor hem is, hoe de situatie voor 
de anderen is, en wat de betekenis daarvan is. Methodisch kan dit denk-
proces mogelijk gemaakt worden door bvb. de deelnemers monde-
ling een toelichting te laten geven of door een symbolische weer-
gave te vragen in de vorm van een opstelling in de ruimte, de keuze 
van een figuur of een voorwerp. Ook via tekenen, schilderen, klei, … 
kunnen deelnemers een concept weergeven en al dan niet toelichten. 

 4.	 Experimenteren	–	Beslissen.
Ter vervollediging van de leercirkel beslissen de deelnemers wanneer en 
op welke manier ze het gewijzigde gegeneraliseerde beeld zullen onder-
werpen aan de toets van de concrete ervaring. In functie van wat de groep 
en de deelnemers op dat moment de grootste leerkans kan bieden, kan 
ervoor gekozen worden dat de deelnemers deze beslissing individueel 
nemen en voor zich houden, dat de groep een gezamenlijke beslissing 
neemt in gedeelde verantwoordelijkheid, of dat de deelnemers individu-
eel een beslissing nemen die zij aan de groep of aan een deel daarvan 
meedelen zodat deze er medeverantwoordelijk voor worden.

 5.	 De	toets	–	het	doen.
In een nieuwe oefening en opdracht wordt de deelnemers de kans gebo-
den hun gewijzigde denkconcepten te onderwerpen binnen een veilig en 
integer kader (procesvoorwaarden).

Een praktijkvoorbeeld:

Een team doet beroep op een externe trainer voor het begeleiden van een 
programma ervaringsleren rond het thema ‘veiligheid in het team’. Men 
ervaart het team als onveilig. Er wordt slechts oppervlakkig uitgewisseld 
over casussen, en het gevoel dat frustraties noch verlangens kunnen/mo-
gen worden uitgesproken tegenover de collega’s wordt gedeeld. In func-
tie van de professionele groei van het team en van de teamleden acht men 
intervisie noodzakelijk, maar men ervaart dat niemand van de teamleden 
bereid is zich kwetsbaar op te stellen.
Uit de voorafgaande contacten heeft de procesbegeleider zich een beeld 
gevormd van het team als groep en van de individuele deelnemers. Hij 
schat in dat het veiligheidsthema zich vooral situeert op het vlak van de 
professionele concurrentie (‘ik moet zien dat ik het minstens even goed 
doe dan de anderen’). Een ingang op het thema veiligheid via de fysieke 
zorg voor mekaar acht hij wel mogelijk. 

Verloop van het proces

Oefening: laat je geblinddoekt over een terrein leiden door collega die 
niet kan zien en aanwijzingen geeft.
Reflectie. Kies een kaartenset uit de OH kaarten die weergeeft hoe veilig 
je je voelde in de handen van deze collega, en geef daarbij enige uitleg 
aan de groep.
Conceptualisatie. Zoek in de omgeving een voorwerp, een plaats, een 
stuk natuur die jij zelf als metafoor kan zien voor de zorg die jij in dit 

team voelt in deze oefening.
Beslissing. Beslis in welke mate je je in een volgende oefening kunt over-
geven aan de zorg van het team.
Oefening: spinnenweb: met touwen wordt een reusachtig ‘web’ geweven 
tussen bvb. 2 bomen. Iedereen van de groep moet met de hulp van de 
anderen door één van de gaten zonder het web te raken.
Reflectie. Rondje: Wat was voor jou het meest bedreigende moment van 
deze oefening.
Conceptualisatie. Hoe denk ik dat de anderen mij zien in deze groep? Via 
een rondje krijgt iedereen de kans dit in de groep te zeggen, de toehoor-
ders kunnen feedback geven.
Beslissing. Met welke feedback wil ik speciaal rekening houden bij de 
volgende oefening – ik deel dit mee aan de groep.
Oefening: teken met de voltallige groep één schilderij. Maak op elk mo-
ment de afweging of je je eigen impulsen wil volgen, dan wel of je verder 
schildert op de lijnen die een ander uitzet.
Reflectie. Wat heeft mij in deze oefening plezier gedaan, wat heeft mij 
geërgerd? In hoeverre heb ik mijn eigen verlangen kunnen volgen bij het 
uitvoeren van deze oefening?
Denken. Hoe ervaar ik het begrip ‘ruimte’ in deze groep? Elke deelnemer 
krijgt een kwartier de tijd om daarover luidop na te denken. Wanneer hij 
tot een soort omschrijving gekomen is mogen andere deelnemers ‘re-
soneren’ op zijn/haar beeld (zeggen wat dat bij henzelf oproept, wat zij 
daarvan herkennen, … ,associëren op wat gezegd wordt).
Beslissen. Met wie wil ik samen de volgende oefening doen waarin ik 
moet gaan experimenteren met ‘ruimte nemen’?
Oefening. Ik vertel aan een zelfgekozen ‘maatje’ iets over mezelf dat 
niemand in deze groep weet, maar waarvan ik voel dat ik het wel graag 
wil delen met deze persoon.
Reflectie…
Denken…
Beslissen…

Dit voorbeeld geeft weer hoe een procesverloop van een programma 
Ervaringsleren rond het thema ‘veiligheid in het team’ er zou kunnen 
uitzien. Een valkuil in dit voorbeeld is dat het mogelijk suggereert dat 
deze opeenvolgende stappen vooraf als een coherent programma kunnen 
worden uitgeschreven. Dat is echter niet zo. Ervaringsleren is immers een 
proces, wat inhoudt dat elke stap een logisch en doordacht vervolg na-
streeft op alle voorgaande stappen. Daardoor is het onmogelijk om vooraf 
een vast programma uit te werken. 
Dit vraagt van de procesbegeleider dat hij zich voortdurend bewust is van 
de evolutie van de groep, de evolutie van alle individuele deelnemers, de 
evolutie van de thema’s, de veiligheid en de grenzen van de groep. Via 
de begeleiding tracht hij het proces steeds net buiten de comfortzone te 
brengen, maar binnen de grenzen van de ‘veilige onveiligheid’ te houden, 
m.a.w. in de leerzone.

Bart	De	Bleser
Gegradueerde in de orthopedagogie. 

Opgeleid in groepswerk, ervaringsleren en TGI. 
Ervaring in gezinsbegeleiding, supervisie en coördinatie

 in de bijzondere jeugdzorg. Werkzaam als individuele en 
gezinsbegeleider, trainer en organisatieconsulent.

Literatuur:
- Jeroen Hendriksen: Cirkelen rond Kolb. Begeleiden van leerprocessen. 
 Uitg. Nelissen, Soest, 2005.
- Kolb, D.A.: Experiential learning. Experience as the source of learning and
 development. Englewood Cliffs N.J., Prentice-Hall, 1984.
- Duindam, T., Glas, M. , en J. van der Ploeg: De Sprong Wagen. Activerende
 hulpverlening in de jeugdzorg. Utrecht, NIZW, 1996
- J. Hovelynck: Procesbegeleiding in outdoor-programma’s. Een reflectie bij 
 40 jaar nederlandstalige outdoor-training: http://ppw.kuleuven.be/copp/
 -hov2001heo.pdf

Naast de leercirkel van Kolb bestaan nog tal van andere ‘learning cycles’, 
bestaande uit 2, 3 tot 6 fasen. Een duidelijk overzicht is te vinden op: http://www.
wilderdom.com/experiential/elc/ExperientialLearningCycle.htm
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Haal kleur uit je lijf! Naar een theaterproject op 
maat van personen met een niet-aangeboren 
hersenletsel.

In 2006 ontwikkelden we, Liv Colonne en Céline Debisschop, in het kader 
van de opleiding tot ‘Creatief Agoog’, een theaterproject op maat voor 
personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

“Een niet-aangeboren hersenletsel is een blijvend hersenletsel ten gevol-
ge van welke oorzaak ook (beroerte, ongeval, zuurstoftekort), anders dan 
rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare 
breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulp”.

Het project vond plaats binnen een dagcentrum gespecialiseerd in de op-
vang van deze doelgroep. Een belangrijk vertrekpunt was om mensen met 
een handicap eerder met hun mogelijkheden dan met hun beperkingen in 
beeld te brengen. De opbouw van dit project vroeg het doorlopen van een 
creatief-agogisch proces zowel voor onszelf en de deelnemers, als voor 
het team dat instaat voor de dagelijkse begeleiding in het dagcentrum. We 
hebben het proces vormgegeven met vallen en opstaan, elk vanuit onze 
eigen invalshoek, respectievelijk sociaal-cultureel werk en  ergotherapie.
Het project ging van start in november 2005 en kende een afronding met 
een tentoonstelling op 15 juni 2006. We startten met 6 deelnemers op vrij-
willige basis en eindigden in schoonheid met 4 enthousiaste deelnemers.

Het medium drama als vertrekpunt en anker
Van meet af aan hebben we het project een naam gegeven. Het werd heel 
eenvoudig: ‘het theaterproject.’ Op die manier werd het voor de deelne-
mers en voor het dagcentrum duidelijk dat we iets nieuw zouden doen: 
theater actief beleven. Als creatief agogen in spe stond het vast dat we 
naast theater eveneens andere diverse media aan bod zouden laten komen 
tijdens het project. Elk medium kan aangewend worden om een creatief 
agogisch doel na te streven. 
Liv heeft ervaring in het jeugdtheater en in het ontwerpen en begeleiden 
van theaterworkshops. Wij kozen er voor om het medium drama als ver-
trekmedium naar voor te schuiven. Met deze keuze creëerden we voor 
onszelf een afgebakend vertrekkader.

De witte Verkenningsfase: het onbeschreven blad.
Starten met een creatief-agogisch project roept vele vragen op: “Wie zijn 
de deelnemers, wat zijn hun verwachtingen, hun mogelijkheden, …? Wie 
zijn wij als begeleiders? Wie is de organisatie? Waar gaan we naartoe?” 
Invoeren van creatief-agogische werkvormen in sociale voorzieningen is 
niet  vanzelfsprekend en brengt veelal vernieuwing met zich mee. Feit is 
dat er binnen de groep van NAH een grote diversiteit aan beperkingen 
terug te vinden is. Dit maakt een aanpak op maat des te moeilijker. Toch 
hebben personen met een NAH één duidelijke gemeenschappelijke noe-
mer: ze werden geconfronteerd met een plotse breuk in hun levenslijn. 
Deze breuk gaat zowel voor henzelf als voor hun omgeving gepaard met 
een langdurige en moeilijke verlieservaring. Dit aspect alleen al vraagt 
een zeer eigen aanpak die sterk verschilt van het werken met personen 
met een aangeboren handicap.
De dramatische werkvorm plaatsten we binnen een sociale, creatieve 
en persoonsvormende functie, en in mindere mate ook binnen een trai-
ningsfunctie, het trainen van welbepaalde vaardigheden. Centraal stond 

de agogische vraagstelling van de betrokken doelgroep: omgaan met de 
verlieservaring. Drama en het maken van theater was het creatief me-
dium, het middel om aan dit agogisch doel te werken. Het was geen doel 
op zich. We bleven ook openstaan voor het eventuele gebruik van andere 
media. Als creatief agoog reik je immers een veelheid aan mogelijkhe-
den aan, waardoor ervaringen en expressiemogelijkheden uitgebreid en 
verrijkt kunnen worden: via kleuren, lijnen, vormen, voorwerpen, 
lichaamswerk, klank, beweging, woord,... We brachten een aantal ses-
sies waarbij het accent lag op muziek en dans (beweging). In het laatste 
stadium introduceerden we beeldend werk (tentoonstelling) en last but 
not least initiëerden we het medium film. 
De creatief-agogische aanpak daagde ons uit om individueel te gaan 
afstemmen, op maat van elke deelnemer te werken. Dit was broodnodig. 
Tegelijk vonden we het essentieel om de groepscontext niet verloren te 
laten gaan. Het zou ook een groepsgebeuren worden.

De grijze vormgevingsfase: Het denkproces, organisatie van 
het theaterproject 
“Als begeleider zoek je steeds naar een taal die aansluit bij de leefwereld 
van je doelgroep. Zet verschillende mensen rond een tafel, praat met hen 
over een kleur en je zal merken dat het vaak niet gemakkelijk is om het 
eens te worden. Aan de basis van elke kleurwaarneming voegen we im-
mers eigen ervaringen en daaraan gekoppelde gevoelens toe.” 

Bij aanvang hadden we één sessie rond het materiaal ‘kleur’ aangesne-
den, om in de volgende sessies weer los te laten. Gaandeweg groeide 
echter de nood aan een rode draad, een kapstok waaraan we volgende 
sessies konden ophangen. Wanneer we halverwege besloten het thema 
‘kleuren’ weer op te rakelen, kwamen de volgende sessievoorbereidingen 
in een stroomversnelling. De kleur in ons, als team, én in de eerste plaats 
in onze deelnemers was geboren… : “Ik wist deze morgen niet wat zeg-
gen tegen mijn verpleegster, ik koos van kousen tot zelfs mijn onderbroek 
in’ t roze…” – deelnemer dagcentrum

De rode uitvoeringsfase: het DOEN!
Onze vooropgestelde doelstelling – samen met de deelnemers een eigen 
theatervoorstelling op maat uitwerken – lieten we halverwege het project 
varen om resoluut verder te gaan voor het medium film. Werken met de 
camera, het filmen van de laatste 10 sessies, bracht ons zowaar op een 
heel ludiek, nieuw spoor. Het ontbrekende puzzelstuk was gevonden. Het 
filmen bleek een verrassend louterend effect te hebben op enkele deel-
nemers. Met de camera kwam prompt de concentratie terug van weg-
geweest. Voor de deelnemers met concentratieproblemen werd de camera 
een ware prikkel! Heel opmerkelijk, want ze stonden nu letterlijk in de 
kijker.

Creatief-agogisch werk is er-
varingsgericht, het aan den 
lijve ondervinden van wie we 
zijn en hoe we functioneren. 
Het project heeft zijn waarde 
gekregen in het aankaarten van 
thema’s zoals identiteit, zelf-
waardering, bewustwording 
van zichzelf en eigen capaci-
teiten… op een eigen manier: 
“Het was vandaag frustrerend 
dat ik zo’n kleine rol had. Het 
deed me opnieuw beseffen dat 
ik meer in mijn mars heb dan 
ik denk.” - deelnemer dagcen-
trum.

■ COMPETENTIE 

Contextueel werken is dialogisch werken.

Binnen een individuele, gezins- of familiebegeleiding zal een contextueel 
werker starten met een zorgvuldige analyse vanuit het bouwwerk van 
de 4 dimensies zoals Prof. Nagy dit analysekader ontwikkeld heeft. Veel 
aandacht gaat dan naar die dimensie die aandacht vraagt zoals de dimen-
sie van de feiten, de dimensie van de innerlijke processen, de dimensie 
van de levensorganisatie van menselijke systemen, om uiteindelijk bij-
zondere aandacht te geven aan de exploratie van de loyaliteitenhuishou-
ding en de ethische balansen van geven en ontvangen.

Vanuit deze analyse en bevraging bieden zich vaak heel wat familiale 
vertrouwensbronnen of hulpbronnen aan. Bij de intergenerationele 
verkenning wordt vaak duidelijk met hoeveel inzet en betrokkenheid het 
lot van gezinsleden opgenomen wordt in de persoonlijke doelstellingen. 
Aan het opnemen van deze verantwoordelijkheid wordt veel verdienste 
ontwikkeld. De intergenerationele zorg voor de meest kwetsbaren, de 
kinderen, de zieken, de gehandicapte personen is een sterk relationeel 
verbindend gegeven. Het is een spoor van hoop, van kracht, van moed.

De verkenning van de familieculturen is van groot belang. De fami-
liecultuur vertelt veel over de impact van mythen, waarden, normen, al 
of niet dwingende verwachtingen of delegaten. De loyaliteit naar deze 
mythen en de daaruit voortvloeiende regelstructuren heeft zeer veel in-
vloed op de balansen van geven en ontvangen van familieleden. Dit kan 
de ervaring van betrouwbaarheid maar evenzeer de ervaring van grote 
onbetrouwbaarheid in relaties oproepen.

Problemen met afgrenzing, problemen met gepaste vormen van geven 
en ontvangen kunnen zich aandienen. Wanneer er geen erkenning komt 
voor het vele geven en investeren dan ontwikkelt zich een belangrijke 
bron van onrecht namelijk de destructieve parentificatie. Het recht om 
gecompenseerd te worden voor het onrecht is de relationeel ethische 
consequentie van destructief gerechtigde aanspraak. De geldige kant van 
het destructieve recht zit verweven in het feit dat verdienste niet erkend 
wordt. Gezinsleden voelen zich in de kou en voelen zich vaak slachtoffer. 
Roulerende rekeningen ontwikkelen zich en er ontstaan zich herhalen-
de intergenerationele familiepatronen van negatie, van verwerping, van 
ontkenning.  Hier toont zich de ongeldige kant van het destructieve recht 
namelijk het doorschuiven van onopgeloste rekeningen naar derden, naar 
zichzelf of naar de volgende generatie.

Passend leren geven is vaak van levensbelang. Het gaat om vormen van 
gepaste zorg en gepaste verantwoordelijkheid. Het is het geven dat reke-
ning houdt met de belangen van de ander en die van zichzelf. Het is het 
geven en ontvangen dat erkenning biedt voor wat echt geïnvesteerd is, 
voor wat verdienste is. Werken aan een evenwichtige balans van geven 
en ontvangen is dan ook werken aan de deparentificatie of het vrijer 
maken van kinderen en kleinkinderen. 

Het herstel van de dialoog is een proces waarbinnen gerechtigde aan-
spraak opgebouwd wordt. Via de mogelijkheden van de setting wordt 
een proces van herstel op gang gebracht. De setting (individu, ouders 
en kinderen, volwassen kinderen, grootouders, een deel van het gezin, 

samengesteld gezin, …) wordt telkens afgewogen op de mogelijkheden 
en de kansen tot slagen.

De meerzijdig partijdigheid wordt maximaal aangewend door het 
zorgvuldig aftasten van de belangen van ieder die betrokken is, 
intergenerationeel. Het gebruik van het genogram is dan ook een 
verruimend, een helpend en een onmisbaar instrument om binnen de 
balansen van geven en ontvangen beweging op gang te brengen. 

De erkenning van verdienste, de erkenning van wat echt gegeven en 
ontvangen is, is een wezenlijk onderdeel van het proces. De inzet, het 
investeren van elk betrokken familielid of aanverwante wordt gezien en 
benoemd. De erkenning van het geven en ontvangen vindt in de mate van 
het mogelijke plaats in het hier en nu tussen de betrokkenen. De hulp-
verlener is hier een belangrijke facilitator.

De erkenning van het slachtofferschap, de erkenning van het hebben en 
het leunen op het destructieve recht van alle familieleden is een voorwaar-
de om ruimte te creëren om ook het geven van andere familieleden te zien 
en te ontvangen. Dit spoor volgen vraagt tijd, geduld en zorg. Kwaadheid, 
pijn, teleurstellingen worden erkend en uitgedrukt in de mate van het 
mogelijke bij de juiste personen. In de dialoog is het belangrijk dat ook 
dit geven erkend en ontvangen wordt. Medewerking verlenen, betrokken-
heid tonen, inlossen van tekorten, opnemen van verantwoordelijkheid is 
verwerven van gerechtigde aanspraak. De erkenning van het slachtof-
ferschap ontwikkelt ruimte om de roulerende rekeningen te onderzoeken, 
elke stap is telkens een verantwoordelijke stap in de relatie. 
Het intergenerationele werk is een essentiële sleutel om bij de bronnen 
van het destructieve recht en het slachtofferschap te komen. 

Dit brengt mij op het spoor van de ontschuldigingsprocessen. Ont-
schuldigingsprocessen maken volwassen relaties vrij om verant-
woordelijkheden op te nemen maar het maakt ook de meest kwetsba-
ren en het nageslacht vrijer van roulerende rekeningen, van zware 
lasten. Ook het ontschuldigen van overledenen is eerherstel aan de over-
ledenen. Het volgen van dit spoor heeft vaak een bijzonder helende 
werking. Gezinsleden, familieleden en verwanten ontwikkelen meer 
vrijheid in die dialoog om concrete stappen tot herstel te ondernemen. 
Ontschuldiging is het op gang brengen van een intergenerationele 
dialoog doorheen de betekenisvolle relaties en hun geschiedenissen.

De gemeenschappelijkheid van de betekenisverlening wordt binnen 
deze benadering in een relationeel ethisch en intergenerationeel kader 
geplaatst. Dit werkt zeer verbindend. 

Dialoog ontwikkelen is een proces. De voorwaarden tot het ontwikkelen 
van dit proces dienen goed verkend te worden. Binnen die dialoog gaat 
veel aandacht naar de feiten. Feiten en gebeurtenissen dienen erkend te 
worden in hun relationeel ethische consequenties. Dit vraagt vaak een 
reconstructie van gebeurtenissen, het toetsen van informatie, het bijstu-
ren van interpretaties. De aandacht voor de psychologie houdt in dat 
emotionele betekenissen zoals vreugde, hoop, verdriet, angst, rouw, 
verlies erkend worden en ruimte krijgen. De consequenties van deze 
innerlijke processen op die balansen van geven en ontvangen worden 
besproken. Ook de consequenties van ontwikkelingsprocessen en even-
tuele pathologie worden verkend. Interacties, gewoontepatronen, 
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Sturen is hierbij de vaardigheid van teamleden/teamleiders actief en 
krachtig invloed uit te oefenen door bewust te interveniëren in processen 
(groepsdynamische processen, strategische processen, …) binnen de or-
ganisatie of het team. In organisaties en teams waar sterk gestuurd wordt, 
zijn de taken en doelen helder, deze bieden voor medewerkers houvast 
en structuur. Uiteraard kan sturing ook doorschieten naar overdreven 
controle en regulering, éénzijdige standpuntbepaling en een dwingende 
dogmatische houding.

Loslaten (Schuijt, L. (2006), 166) gaat over het uit handen geven en mee 
bewegen met wat er gebeurt, het zich overgeven aan de loop der dingen.

Loslaten associeert zij met intuïtie, chaos, laten gebeuren, 
meebewegen, spontaniteit, onvoorspelbaarheid, open staan, 
ontvankelijkheid, flexibiliteit, ruimte geven, laten leiden, laten bepalen, 
zelforganisatie, zelfsturing, overgave (aan iets groters), vrijheid, …

Loslaten is hierbij de vaardigheid om open te staan voor dat wat zich van-
zelf, zonder ingrijpen van buitenaf, voltrekt in een organisatie, gebruik 
te maken van reeds aanwezige krachten en zich daarbij aan te sluiten. In 
organisaties en teams waar zelfsturing op de voorgrond staat, stimuleren 
teamleden/teamleiders de mensen om hen heen om initiatief en verant-
woordelijkheid te nemen.

Uiteraard kan zelfsturing ook doorschieten naar vrijblijvendheid en doel-
loze activiteit.

Zij spreekt van loslatend sturen, omdat daarin de paradox vervat zit. 
Spontaan komt bij mij het ‘betrokken loslaten’ naar boven, wat ik kan 
vertalen in sturend loslaten. Beide formuleringen samen, loslatend stu-
ren en sturend loslaten, geven m.i. best de spankracht weer tussen beide 
uitersten. 

Leidinggevenden die experimenteren met deze paradox ontdekken dat 
sturen en loslaten niet tegengesteld zijn. Juist door (leren) los te laten 
kunnen zij veel bewuster en gerichter sturen.

Als leidinggevende stoeien met de paradox van sturing en 
zelfsturing.
Vooral voor diegenen die leidinggeven aan professionele auto-
nomen, denk bvb. aan leerkrachten, hulpverleners, artsen en 
verpleegkundigen, multidisciplinaire teams, … is de paradox van het ‘los-
latend sturen’ en ‘sturend loslaten’ vaak zeer herkenbaar. Professionelen 
doen vaak een dubbel appèl op hun leidinggevende: enerzijds eisen ze 
maximale vrijheid om hun eigen koers te bepalen, anderzijds verwachten 
ze dat de leidinggevende een heldere visie heeft, koers bepaalt en stuurt 
op randvoorwaarden (cfr. supra voorwaardenscheppende sturingsprinci-
pes).
Wat je als leidinggevende ook doet, zelf het initiatief nemen of het ini-
tiatief bij het team leggen,  telkens bestaat de kans dat je medewerkers 
volgen of er juist kritisch tegenin gaan. In beide gevallen zit je als lei-
dinggevende aan het stuur, ofwel krampachtig ofwel loslatend… In beide 
gevallen ben je wel betrokken.
Het hart van de paradox is, juist door heldere kaders en regels, 
medewerkers de ruimte te laten om zelfstandig en creatief hun 
werk te doen. Vrijheid bestaat bij de gratie van afbakening. Zelfs 
een schilder heeft de randen van het doek nodig. Door o.a. te 
sturen op doelen, creëer je juist de mogelijkheid om los te laten. Door 
los te laten ontdek je een ander soort sturen, op de grote lijnen of op 
randvoorwaarden. Door éénzijdig te sturen wordt de zelfstandigheid van 
medewerkers en het zelfsturend vermogen van de organisatie verzwakt. 
Door eenzijdig loslaten wordt de organisatie een machteloze speelbal van 
de heersende krachten. Loslatend sturen is beide zijden simultaan doen. 
In het sturen de overcontrole loslaten. De verantwoordelijkheid behouden 
terwijl je loslaat. Ordening vinden in de chaos en vrijheid in gebonden-
heid. Je laten leiden door intuïtieve logica en al zoekend koers houden 
(Schuijt, L. (2006), 173-174).    

Mocht het zo eenvoudig zijn …
Mocht het zo eenvoudig zijn, zou m.i. de praktijk van zelfsturende teams 
al veel dieper ingebed zitten in tal van organisaties. Ik wil dan ook nog 
een aantal mythes en illusies formuleren en doorprikken. 
 
 1.	 Morgen	gaan	we	van	start	en	zal	het	allemaal	beter	zijn.
Zelfsturende teams kunnen alleen met succes worden ingevoerd als de 
medewerkers al in staat zijn om zelfstandig en samen te werken, en ook 
reeds een zekere mate van conflictwaardering bezitten. Het zijn indi-

viduen die de verantwoordelijkheid nemen om, samen met anderen in 
teamverband, doelen te realiseren. In die zin horen meningsverschillen en 
conflicten erbij, ze zijn zelfs een noodzakelijke voorwaarde om als team 
te kunnen groeien. 
Als zelfsturende teams van start gaan, zullen zowel de leidinggevende als 
de teamleden in het begin de neiging hebben om bij elk probleem dat ze 
tegenkomen te kiezen voor de manier waarop ze vroeger het probleem 
aanpakten. Indien de leidinggevende ingrijpt, en wel op de ouderwetse 
manier, en indien dat ingrijpen succes heeft, komt het nieuwe organi-
satieparadigma van zelfsturing meteen onder druk te staan. Zo’n snelle 
oplossing maakt het moeilijker om zelfsturing op termijn kansen te geven 
(Van Berkel, K. (1999), 55). 

 2.	 Ze	lossen	zelf	wel	hun	problemen	op.
De geschiedenis, de cultuur en de identiteit van de organisatie 
en de teams kunnen dermate bepalend zijn, dat er patroonmatige 
storingen de kop opsteken. Ik denk bvb. aan een teamcultuur die bepaald 
wordt door onuitgesproken evidenties (bvb. wat goed loopt hoeft niet be-
noemd te worden of mijn waarheid is de waarheid) of waar diversiteit in 
opvattingen en zienswijzen steevast uitdraait op een invloedsstrijd tus-
sen individuen. Een zelfsturend team heeft daarbij het voordeel dat deze 
dynamieken hoedanook zichtbaarder zullen worden als van tevoren. Ik 
benoem het als voordeel omdat men er niet meer naast kan kijken. Een 
zelfsturend team krijgt en neemt dan ook best ruimte om zelf te investe-
ren in het zichtbaar maken en benoemen van storende en stimulerende 
systeemdynamieken. Vooral in het samen zoeken naar hefboomkrachten 
om met deze patronen en dynamieken te leren omgaan en te leren herka-
deren in het voordeel van het team en de teamleden, schuilen vele leer- en 
groeikansen. Dit betekent: inzetten en uitbouwen van de expertise in het 
team, en desgevallend/desgewenst externe expertise inhuren. 

 3.	 Eens	de	toon	gezet,	loopt	het	wel	vanzelf.
Wil men van zelfsturende teams een blijvende organisatierealiteit maken, 
dan vraagt dit ook een blijvende inspanning. Deze inspanning kan het best 
wortel schieten als men op diverse systeemniveaus synchroon inspan-
ningen levert. Zo is het aangewezen om bvb. tijdens de functionerings-
gesprekken met de individuele teamleden aandacht te besteden aan de 
voortgang van het (zelfsturende) team en de individuele bijdrage daaraan. 
Op teamniveau is een regelmatige evaluatie van de (taakgerichte) doelen 
en onderlinge communicatie een must ... Het organisatiebeleid biedt in-
houdelijke prikkels en uitdagingen aan en ondersteunt  het urgentiebesef 
van de veranderende kijk. M.a.w.: alles hangt met alles samen!

 4.	 De	beste	stuurlui	staan	aan	wal.
Het gaat tenslotte niet om zelfsturing of sturing, maar om sturing die zelf-
sturing bevordert én om zelfsturing binnen duidelijke kaders (Van Berkel, 
K. (1999), 58). Er gaat aandacht naar zowel de organisatiestructuur als 
–cultuur als naar de beïnvloeding van de interactie tussen alle spelers. 
Zelfsturing betekent immers dat medewerkers zelf de omstandigheden 
scheppen die nodig zijn om resultaten te behalen. Zij nemen best zelf 
initiatief en ruimte om het team telkens opnieuw uit te vinden en de nood-
zakelijke functies te ontwikkelen. Te veel nadruk op beheersing en proce-
durele vastlegging belemmert flexibiliteit, creativiteit en vernieuwing die 
broodnodig zijn voor de continuïteit van elke organisatie. En dit vraagt 
balanceren, telkens opnieuw, in ‘a never ending story’.

Geert	Van	Vooren
Algemeen coördinator Balans

- FRIJTERS, L.M.H. (1999). Zelfsturende teams in de gezondheidszorg, in 
 Reader zelfsturende teams, onderzoek, informatie en opleidingen in de zorg, 
 Utrecht, Nzi.
- HOMAN, T. (2001). Teamleren. Theorie en facilitatie, Schoonhoven, Acade-
 mic Service.
- JAWORSKI, J. (2002). Synchroniciteit. De innerlijke weg naar leiderschap, 
 Zeist, Christofoor.
- KATZENBACH, J.R. en SMITH, D.K. (1997). Het geheim van teams. Een 
 organisatie van wereldklasse creëren, Utrecht, Scriptum Books.
- LINGSMA, M. (1999). Aan de slag met teamcoaching, Soest, H. Nelissen. 
- SCHUIJT, L, (2006). Praktijkboek Werken met paradoxen, Rotterdam, Asoka.  
- VANHALST, N. (2004). Sturen naar zelfsturing, Lannoo, Tielt.
- VAN BERKEL, K. (1999). Zelfsturende teams. Doelen, processen, valkuilen,  
 tips, Antwerpen/Amsterdam, Business Contact.

conflictstijlen zoals voortdurende verwerping of negatie worden in hun 
relationele consequenties besproken. Verschillen in waardensystemen, en 
in betekenisgeving worden in het licht gesteld en op hun effecten ge-
evalueerd. Ieders belang, ieders kant wordt onderzocht. De verdiensten 
en de blokkades op de balansen van geven en ontvangen worden in 
dialoog gebracht. 

Het zorgvuldig afwegen van de stappen tot herstel is meer innerlijke 
vrijheid verdienen en relationele betrouwbaarheid installeren. Deze 
actie is niet vrijblijvend. Autonomie ontwikkelen in verbondenheid is de 
kern van de dialoog. Via de dialoog komt een proces op gang van gepast 
geven en ontvangen rekening houdend met ieders positie. Het ontwik-
kelen van gepaste zorg staat centraal. Zelfafbakening, zelfvalidatie en 
positionering ontwikkelen zich in de dialoog. Zo wordt via de weg van 
de verantwoordelijke stap verder gerechtigde aanspraak verworven.

Onderhandelen, acties uitwerken, het installeren van moratoria, het 
verzorgen van een gepaste timing, zijn allen onderdelen van dit proces. 
Familiemythes, regels en omgangsvormen worden herzien. Onderhande-
lingsvaardigheden en vaardigheden in conflicthantering worden geoefend 
en geëvalueerd. Rituelen bekrachtigen het herstel. De gezamenlijke zorg 
voor de toekomst en voor het nageslacht is een belangrijke hefboom 
tot verandering en is tegelijk een motiverende bron.

Dialogische ruimte creëren is wikken en wegen van de kansen tot 
slagen. Het is een werken binnen de mogelijkheden en de begrenzingen 
van de werkelijkheid. De haalbaarheid wordt getoetst, het proces wordt 
soms vertraagd, wordt soms versneld, het is een zoeken naar de juiste 
stap op het juiste moment.  Hierin zijn de gezins – en familieleden de 
gidsen. 

Deze richtlijnen voor het ontwikkelen van dialoog die ik hier heb willen 
schetsen zijn zowel van toepassing binnen kortdurende als langdurige 
begeleidingen. Het gaat erom te overwegen hoe kortdurend of hoe 
langdurig begeleidingen ook mogen zijn, wat onze investeringen zijn 
in  relationele betrouwbaarheid op lange termijn?

Klaar	Lantsoght.
Docent, supervisor.

Master Class Contextuele Therapie Amsterdam
Freelance medewerker Balans
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Sturing en zelfsturing, teamparadox bij uit-
stek!

AANBOD BALANS 2007-2008 

1.	 Kies	je	ervoor	om	in	2008	bij	Balans	een	certificaatgerichte,	

modulaire	opleiding	te	starten	voor	twee	of	meerdere	jaren?

Dan kun je je vandaag reeds aanmelden als kandidaat! 

De datum van aanmelding is bepalend voor de plek die je re-

serveert; in mei of juni 2008 word je dan uitgenodigd voor een 

instapgesprek.

2.	 Wil	je	reeds	vroeger	starten	dan	september	2008?

Geen nood: vanaf januari 2008 starten de meeste keuzemodules!

Door deze vooraf aan de langlopende opleiding te volgen, kun 

je, mits te voldoen aan alle beoordelingscriteria, een vrijstelling 

verwerven voor je keuzegedeelte in de langlopende opleiding. 

3.	 Wil	je	kennismaken	met	het	Balans-aanbod?

Dit kan door een vierdaagse keuzemodule te volgen!

Hieronder vind je de thema’s waar nog enkele plaatsen vrij zijn, een 

laatste stand van zaken is te vinden op www.vspw.be/balans.

KORTLOPENDE PROGRAMMA’S VANAF JANUARI 2008

Voor volgende modules zijn er nog enkele plaatsen vrij:

➨ Vorming, training, opleiding en onderwijswerk

 1. intensieve kennismaking met TGI

 2. intensieve kennismaking met NLP

 3. systeemdynamieken en cirkelverhalen

 4. kernkwadranten

 5. supervisie voor supervisoren

 6. ervaringsleren als methodiek voor het begeleiden van 

  groepen in een leerproces

➨ Specialisaties in preventie en behandeling bij 

 creatief therapeutisch werk:

 1. depressiebegeleiding

 2. rituelen voor wendingen

 3. rouwverwerking en verliesbegeleiding

 4. energetisch aanraken en massagetherapie 

➨ Creatieve werkvormen

 1. produktgericht werken via drama en beweging

 2. expressief musiceren

 3. beeldend verbeelden

 4. papier en woorden

➨ Cliënt, gezin en familie

 1. introductie contextueel handelen en denken

 2. introductie systeembenadering en gezinsgericht werken

 3. meervoudig gekwetsten

 4. psychopathologie en DSM IV 

➨ Management en agogiek

 1. verdieping methodische beleidsvoering

 2. integrale kwaliteitszorg in praktijk

 3. conflicthantering

 4. netwerken, lobbyen en onderhandelen

 5. teamontwikkeling en teamoverleg

 6. ombuigen van storende teamdynamieken

 7. druk, druk, druk

Voor alle bovenstaande programma’s schrijf je digitaal in via 

www.vspw.be/balans!

Heel wat organisaties uit de sociale (profit) sector, gaan er prat op te 
werken met of te streven naar zelfsturende teams. Dit (zelfsturend) team-
concept bedient zich van het organisatieparadigma dat zelfmanage-
ment, coaching en de lerende organisatie hoog in het vaandel voert. Het 
veronderstelt een antwoord te bieden op de grotere complexiteit en 
onvoorspelbaarheid vanuit de omgeving enerzijds en op de vraag naar 
grotere inbreng en ruimere verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
teamleden en teams anderzijds. De vooronderstelling is dat men via deze 
zelfsturende teams efficiënter (het beste effect met de minste inspanning) 
en effectiever (doelgerichter) kan werken.
In dit artikel wil ik, vertrekkende vanuit een omschrijving van een 
zelfsturend team, het krachtenveld ervan verkennen. Dit krachtenveld 
situeert zich in het dynamisch balanceren tussen sturing en zelfsturing. 
Juist in deze spankracht tussen sturing en zelfsturing kunnen teams, lei-
dinggevenden en hun inbeddende organisatie(s) leren, stoeien en groeien! 
Tenslotte doorprik ik enkele hardnekkige mythes en illusies die te maken 
hebben met conflictwaardering, patroonmatige dynamieken, duurzame 
investering en dynamisch balanceren.  

Een zelfsturend team, een vlag die de lading niet dekt…
Het is de verdienste van Katzenbach en Smith (Katzenbach, J.R. (1997): 
53) een team kort en krachtig te definiëren:
 ‘Een team is een klein aantal mensen met elkaar aanvullende vaar-
 digheden, dat zich inzet voor gemeenschappelijke hoofd- en deel-
 doelstellingen en een gemeenschappelijke aanpak, waar zij elkaar 
 op aanspreken’.  
In hun schitterend werk formuleren zij 6 kernvragen, telkens met 5 à 7 
deelvragen, om na te gaan in hoeverre een groep als echt team functio-
neert. Het beantwoorden van deze kernvragen, te gebruiken als checklist, 
kan aangeven waarop een groep haar inspanningen kan intensiveren. 

Voor een krachtige en heldere omschrijving van een zelfsturend team 
kom ik terecht bij Frijters (Frijters, L.M.H. (1996): 15):
 ‘Een vaste groep van medewerkers die gezamenlijk verantwoorde-
 lijk zijn voor het totale proces waarin producten of diensten tot 
 stand komen die aan een interne of externe klant geleverd worden.  
 Het team plant en bewaakt de procesvoortgang, lost dagelijkse 
 problemen op en verbetert processen en werkmethoden, zonder daar
 bij voortdurend een beroep te doen op de leding of ondersteunende
 diensten.
In deze definitie zitten twee belangrijke kenmerken:
 1. gezamenlijke verantwoordelijkheid: het team staat centraal 
  en niet de individuen;
 2. zelfsturing: het team bezit regelvermogen om het proces te 
  sturen, het is de ‘proceseigenaar’. Leidinggevenden en stafdien
  sten zijn er om het team te ondersteunen door het scheppen van 
  voorwaarden’.
Hier komen de twee kanten van de medaille, zelfsturing en sturing, dui-
delijk aan bod. Enerzijds verwijst de auteur naar het regelvermogen om 
de processen van binnenuit te sturen,  anderzijds is er ook voorwaarden-
scheppende sturing nodig vanuit de inbeddende organisatie. 
Wat de voorwaardenscheppende sturing betreft is het invoeren van zelf-
sturende teams niet eenvoudig. 
Frijters (Frijters, L.M.H. (1996): 16-17) formuleert negen principes die 
als richtsnoer kunnen fungeren bij het ontwerpproces van zelfsturende 
teams. 
 1. De groepstaak moet compleet zijn, duidelijke grenzen hebben 
  en gekoppeld kunnen worden aan een meetbaar resultaat. 
  De groepstaak is een afgerond geheel van onderling sterk 
  samenhangende activiteiten;
 2. De groep moet beschikken over voldoende regelmogelijkheden 
  en bevoegdheden om de groepstaak zo zelfstandig mogelijk uit 
  te voeren. Onderscheid wordt gemaakt in: zelfstandig regelen, 

  in overleg regelen, adviseren, geen invloed;
 3. De taken van groepsleden moeten onderlinge afhankelijkheid 
  vertonen, zodat de activiteiten van groepsleden elkaar aanvullen, 
  de teamleden helpen elkaar bij het uitvoeren;
 4. De omvang van de groep moet zodanig zijn dat ze een herken-
  bare bijdrage aan de organisatie kan leveren, voldoende snel 
  goede beslissingen kan nemen en als groep niet te kwetsbaar is, 
  acht à twaalf leden is optimaal;
 5. De leden van de groep zijn voor meerdere taken binnen de 
  groep inzetbaar en interne statusverschillen mogen een 
  flexibele werkverdeling niet in de weg staan. Zo dient men bij 
  het ontwerpen van taken te streven naar variatie, te zorgen 
  voor complete taken en de capaciteiten, vaardigheden en leer-
  mogelijkheden van de medewerker mee in rekening te nemen;
 6. Binnen de groep moet, zowel voor de ‘buitenwereld’ alsook 
  voor de groep zelf, een aanspreekpunt aanwezig zijn, zonder 
  formele bevoegdheden t.o.v. de andere teamleden. Het is 
  verstandig de functie van groepsvertegenwoordiger te laten 
  rouleren;
 7. De groep moet beschikken over een eigen werkplek, eigen 
  productiemiddelen en de juiste informatie;
 8. De beheers- en stuursystemen (bvb. planning en kwaliteits-
  procedures) dienen aan te sluiten op de zelfstandigheid en de 
  verantwoordelijkheid van de groep.
 9. Het beloningssysteem dient aan te sluiten op teamwerk, en niet 
  op individuele beloning.

Bovenstaande principes zijn te lezen als voorwaardenscheppende stu-
ringsprincipes op weg naar zelfsturing. Van Berkel (Van Berkel, K. 
(1999), 37) formuleert daarbij volgende nuancering:
‘Toch is er niet één recept te geven voor de inrichting van een organi-
satie met zelfsturende teams. Elk bedrijf heeft zijn eigen geschiedenis. 
De manier waarop zelfstandige teams kunnen worden gevormd, hangt 
van veel variabelen af. Invoering van zelfsturing is daardoor maatwerk’. 
Onderstaande afbeelding (Frijters, L.M.H. (1996): 18) schematiseert een 
aantal beïnvloedende factoren in het proces van ontwerp van en samen-
werking in een team. 

Voorlopig besluit: de term ‘zelfsturend team’ krijgt m.i. de beweging en 
de dynamiek tussen sturing en zelfsturing niet te pakken. De twee bewe-
gingen hebben mekaar nodig. Ter vergelijking: hoe kun je het over veran-
deringswerk hebben, zonder het ook over behoud te hebben? Zelfsturing 
en sturing maken deel uit van 
dezelfde twee-éénheid, hun dynamiek halende uit de beweging en span-
kracht tussen beide uitersten.

Al ooit geprobeerd: sturen door het stuur los te laten?
Een verklaring van de begrippen sturen en zelfsturen dringt zich op. Hier 
kan ik me best vinden in de omschrijving van Lenette Schuijt (Schuijt, 
L. (2006), 163). 
Sturen ziet zij als het bewust richting geven aan mensen en processen. 
Sturen associeert zij met logica, orde, regulering, controle, zeker stel-
len, richting geven, initiëren, ingrijpen, voorspelbaarheid, autoriteit, fo-
cus, commitment, verantwoordelijkheid, kiezen, bepalen, stellingname, 
doelen en grenzen, … 

Wil je op de hoogte gehouden 
worden van ons opleidingsaanbod?

Geef je naam dan op, we sturen je vanaf mei 2007 
onze brochure toe.

Of surf alvast eens naar onze website: 

www.vspw.be/balans  

factoren met betrekking tot het
ontwerp van het team

factoren met betrekking tot het
samenwerken in een team

samenstelling van het team:
l karakter van teamleden
l kwaliteiten teamleden
l ambities teamleden

stadium in de
volwassenheid
van het team

opleidings-
mogelijkheden

leiderschaps-
stijl

inrichting van
besluitvormings-

proces en wijze van
normstelling

functioneren van de
organisatie in de omgeving

van het team

ontwerp van informatie-
en

beheerssystemen voor de
aansturing van het team

afhankelijkheid tussen
de teamleden bij
de taakuitvoering

inzetbaarheid van
de

groepsleden

afgeronde taak van
het team/

lay-out

beloningssysteem

teamomvang

functioneren
van het
team

Verschillende factoren die het functioneren van het team beïnvloeden
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Geert Van Vooren
Algemeen coördinator Balans

Genoten van ons ‘tijdloos’ nummer van vorige jaargang?

Dat de tijd wel degelijk verder schrijdt, is in dit nummer af te leiden aan een wijziging 
in onze redactieploeg. Marc Van Coillie geeft de Balansfakkel door en legt zich verder 
toe op zijn vele maatschappelijke en culturele interesses en zijn coördinatorschap van 
Balans op maat. In naam van de redactie wens ik Marc alle succes en plezier toe! 

In de rubriek concept ben ikzelf even in de pen gekropen en dit om het stuur 
van zelfsturing in handen te nemen. De aanleiding en inspiratie daartoe vind ik 
in Balans zelf: dit opleidingsjaar zijn we gestart met een vernieuwde teamwerking 
en -organisatie. De bedoeling is ons teamleren te stimuleren, en onze teamwerking 
zuurstof en ruimte te geven via een uitgebalanceerde mix van sturing en zelfsturing. 
Benieuwd hoe dit er kan uitzien? 

Twee creatief agogen nemen je, in geuren en kleuren, mee in hun theaterproject op maat 
van personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Hun praktijkverhaal beklemtoont 
zowel hun eigen leerproces als het leren van het team dat instaat voor de dagelijkse 
begeleiding in het dagcentrum. Enerzijds staat de agogische vraagstelling van de betrok-
ken doelgroep centraal, nl. omgaan met de verlieservaring, anderzijds gaat het over een 
kernthema van creatief-agogisch werk, het stimuleren van persoonlijke processen.

Naast een verduidelijking van de grondslagen van ervaringsleren, krijg je in de rubriek 
methodiek gereedschap om als procesbegeleider met een groep aan de slag te gaan.  
Een praktijkvoorbeeld laat zien hoe de grenzen van de veilige onveiligheid methodisch 
kunnen  worden ingevuld.

In de rubriek competentie lees je een helder overzicht van wat essentieel aan de orde 
is in het contextueel werken binnen een individuele, gezins- of familiebegeleiding. 

Veel leesgenot!
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