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In dit nummer zoemen we in de rubriek methodiek in op de actualiteit. Je leest 

er het ontstaan van het Steunpunt Verkeersslachtoffers. Dit steunpunt wil 

slachtoffers van het verkeer en hun na(ast)bestaanden wegwijs maken in het aanbod 

van diensten en organisaties die betrokken zijn in de opvang van verkeersslacht-

offers, en het wil die diensten ook beter laten samenwerken. Astrid Rubbens 

brengt het verhaal achter het verhaal van dit nieuwe initiatief. 

In zijn praktijkbijdrage gebruikt Jan Decuypere een kunstproject om anders te 

kijken naar kinderen met gedragsproblemen. Vanuit contextueel oogpunt geeft het 

naar buiten trekken en buiten binnen laten verlichting… zowel voor de kinderen, 

de ouders als de begeleiders.

Reeds verschillende jaren verzorgt Veerle De Schrijver de korte module ‘beeldend 

verbeelden’ in ons opleidingsaanbod Creatief Agogisch Werk. In de rubriek 

competentie neemt ze ons mee naar de kerncompetenties die schuilgaan 

achter beeldende expressie, en ze voegt er ook de agogische vertaalslag aan toe.
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■ METHODIEK

Van droom naar werkelijkheid: starten met 
een nieuw initiatief

Aan het opstarten van een nieuw initiatief gaat vaak een tijd vooraf 

waarin op een eerder ongestructureerde manier ervaringen worden 

opgedaan, kennis wordt ontwikkeld en ideeën ontstaan. Aan de oorsprong 

staan vaak slechts enkele mensen die vanuit een eigen drijfveer en geloof 

in verandering zich engageren. In hun enthousiasme nemen ze anderen 

mee. Samen komt men tot een aantal vaststellingen van waaruit op een 

meer systematische en doordachte manier wordt verder gewerkt. In dit 

artikel beschrijf ik het proces tot oprichting van een ‘Steunpunt Verkeers-

slachtoffers’. Deze oprichting is het resultaat van een jarenlange inzet 

waarbij enerzijds kennis werd ontwikkeld over de huidige noden van 

verkeersslachtoffers en hun omgeving, en anderzijds visie werd ontwik-

keld over de nodige aanpak om de opvang van verkeersslachtoffers en 

hun omgeving te verbeteren.  

Vlaanderen heeft nood aan een zorgzame en efficiënte opvang van 

verkeersslachtoffers. Om dit te duiden geef ik kort een inleiding over 

de problematiek. Vervolgens beschrijf ik tot welke initiatieven dit geleid 

heeft en hoe dit zich uiteindelijk geconcretiseerd heeft. 

Het thema: Nood aan een goede opvang van betrokkenen bij 
een verkeersongeval 

De problematiek
In 2006 (1) werden in België 1069 burgers gedood in het verkeer, werden 
7.027 mensen ernstig gewond, en waren er 58.270 licht gewonden. Er 
vielen 66.366 slachtoffers in 49.171 ongevallen. In het Vlaamse gewest 
verloren vorig jaar 540 burgers het leven in een verkeersongeval, waarvan 
85 jonger dan 20 jaar waren. 4.616 burgers raakten ernstig gewond en 
37.258 burgers raakten licht gewond.  

Geconfronteerd worden met een verkeersongeval raakt niet alleen de 
rechtstreekse betrokkenen bij het ongeval, maar ook de directe omgeving 
van familie, vrienden, collega’s, klasgenoten, …  Vele duizenden burgers 
worden met hen slachtoffer en gedwongen om minstens tijdelijk, maar 
vaak voor lange tijd of definitief hun leven aan te passen. Het leed zowel 
bij de slachtoffers die niet aansprakelijk zijn als deze die dit wel zijn en 
hun omgeving is vaak zeer groot.  

Naast de impact dat een verkeersongeval heeft op iemands fysieke moge-
lijkheden, is een verkeersongeval ook een emotioneel gebeuren en kan het 
leiden tot verandering in iemands materieel, sociaal, relationeel, profes-
sioneel, … leven. Men wordt geconfronteerd met de werking van politie, 
justitie, het ziekenhuis, de verzekering. Onderwijsmogelijkheden, vrije-
tijdsbesteding, arbeidskansen kunnen van het ene moment op het andere 
veranderen. Het slachtoffer, zijn gezin en naasten moeten zich verhouden 
tot deze nieuwe realiteit. Bevragingen en onderzoek wijzen erop dat dit 
een langdurig en moeizaam proces is dat vaak nog bemoeilijkt wordt 
door onvoldoende begrip, een te beperkt of onaangepast hulpaanbod of 
onaangepaste regelgeving. De cijfers over verkeersongevallen en de ge-
volgen van een verkeersongeval worden maatschappelijk gebanaliseerd.

Drie organisaties (2), zijnde de lotgenotenvereniging Ouders van 
Verongelukte Kinderen (O.V.K.), ZEBRA en het Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk (S.A.W.) waren ieder vanuit een eigen invalshoek 
betrokken op de gevolgen van een verkeersongeval en de noden bij de 
slachtoffers en hun naasten. Zij hebben hun ervaring en deskundigheid 
gebundeld en zijn zeer nauw gaan samenwerken. Naast autonome 
initiatieven, elk vanuit hun eigen invalshoek, ontwikkelden ze enkele 
gezamenlijke acties. Op 30.04.2005 hebben zij aan de Vlaamse Minister 
President, de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de 
Minister van Mobiliteit de vraag gesteld naar de organisatie van een 
Vlaamse Staten Generaal over de opvang van verkeersslachtoffers.   

Het besef dat er nood was aan een gecoördineerd beleid inzake de opvang 
van verkeersslachtoffers groeide eveneens al enige tijd bij de overheid.  
Het huidige Vlaamse regeerakkoord (2004-2009) vermeldt:
■ ‘We bieden elk verkeersslachtoffer in Vlaanderen een zorgzame, 
 integrale en efficiënte ondersteuning (3).’  
■ ‘We ondersteunen initiatieven die zich richten op een betere opvang
 en begeleiding van jonge verkeersslachtoffers (4).’

De betrokken ministers gingen dan ook positief in op de vraag van 
de organisaties en gaven opdracht tot het inhoudelijk voorbereiden en 
organiseren van een eerste Vlaamse Staten Generaal voor een betere 
opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers. De conclusies van 
deze Staten Generaal leidden tot verschillende acties door de betrokken 
ministers, waaronder het aanstellen van een bijzondere commissaris 
voor de verkeersslachtoffers, de uitbreiding van het hulpaanbod bij de 
diensten Slachtofferhulp (5) en het afsluiten van een convenant met de 
lotgenoten-vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen, ZEBRA en het 
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk dat resulteerde in de oprichting van het 
‘Steunpunt Verkeersslachtoffers’.  

Benadering van het thema vanuit het Procesmodel (6)
Uit het voorgaande kunnen we elementen uit de verschillende fasen van 
het procesmodel onderscheiden: onderzoekswerk, visieontwikkeling, 
strategisch plannen en actie wisselen elkaar af en versterken elkaar. 

Naast de aandacht voor de problematiek bij mensen op het terrein was 
het in eerste instantie belangrijk om het thema onder de politieke 
aandacht te brengen. Hiervoor moet het juiste maatschappelijke klimaat 
aanwezig zijn. Bilaterale contacten met politici, formele dialogen met 
verschillende betrokken ministers en kabinetten, zichtbaarheid van het 
thema in de gesproken en geschreven pers droegen bij tot het creëren 
van een draagvlak. Hoe dit draagvlak stap voor stap  ontstaat is onmoge-
lijk helemaal te vatten. Er is heel veel goodwill en gedrevenheid nodig 
naast het  strategisch te werk gaan want niet elke boodschap past op elk 
moment.  Je moet een duidelijk doel voor ogen hebben en op de weg 
daar naartoe continu toetsen wat het resultaat of effect is van een actie. In 
deze problematiek slaagden we er in op het beleidsniveau medestanders 
te vinden waar nauw en goed mee kon worden samengewerkt. De 
lotgenotenwerking Ouders van Verongelukte Kinderen heeft hierin 
onmiskenbare rol gespeeld.

De analyse van de problematiek gaf aan dat de gevolgen van een 
verkeersongeval vele betrokkenen kent en iemand raakt in al zijn levens-
domeinen. Er zijn daarnaast zeer veel professionele actoren betrokken 
zowel direct na het ongeval (bv. politie, justitie, medische sector, 
verzekering, …) als op langere termijn (onderwijs, tewerkstelling, vrije
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tijdsbesteding, …). Van bij het begin hebben de drie organisaties (7) 
gekozen voor het maximaal betrekken van alle betrokken partners. 
Dit vanuit zowel een inhoudelijke overtuiging als een strategische over-
weging:
1. De kennis en antwoorden zijn verspreid over vele actoren en ter-
 reinen. 
2. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om de opvang van 
 betrokkenen bij een verkeersongeval te verbeteren.

Het onderzoekswerk dat ter voorbereiding van de hiervoor beschreven 
Vlaamse Staten Generaal werd verricht was diepgaand en uitgebreid. Er 
werd heel veel kennis verzameld en ontwikkeld over de problematiek.  
Naarmate de kennis vergrote werd duidelijker waar de hiaten zaten en 
hoe hieraan gewerkt kon worden. Naast de aanbevelingen die op deze 
Vlaamse Staten Generaal werden toegelicht formuleerden de drie organi-
saties (8) een gezamenlijke visie over wat zij als prioriteiten zag voor het 
Vlaamse beleid. Deze werd de aanzet voor verdere dialoog.

Vormgeven van een nieuw initiatief: ontwikkelen van een 
strategisch plan

Opdracht
Een van de resultaten van de Vlaamse Staten Generaal voor een betere 
opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers was de vraag van de 
Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan de drie 
organisaties om een convenant ‘verkeersslachtoffers’ af te sluiten. De 
doelstelling van deze convenant is het verzamelen en verbeteren van de 
kennis, deskundigheid, attitude en samenwerking bij al wie rechtstreeks 
of onrechtstreeks een rol moet of kan spelen bij een correcte, efficiënte en 
humane opvang van alle verkeersslachtoffers en hun omgeving. Hiervoor 
werd door de Vlaamse overheid in haar begroting voor de komende 3 jaar 
een budget voorzien.  
Na een onderhandelingsperiode van enkele maanden over de inhoud en 
realisatievorm van deze convenant met de betrokken organisaties werd 
een tijdelijke subsidie voor 3 maanden toegekend aan het Steunpunt 
Algemeen Welzijnswerk voor het ontwikkelen van een strategisch 
meerjaren plan in samenwerking met de 2 andere organisaties, zijnde 
O.V.K. en ZEBRA.  
De opdracht was om een meerjaren actieplan en meerjaren begroting 
voor de periode 01.11.2007 tot 31.07.2010 te ontwikkelen met daarnaast 
een eerste geconcretiseerd jaaractieplan en begroting voor de periode 
01.11.2007 tot 31.12.2008.  Ook verwachte de overheid een samen-
werkingsovereenkomst tussen de drie organisaties (9) waarin zij zich 
engageren tot de uitvoering van het strategisch plan.

Mijn rol
Na een 10-tal jaren gewerkt te hebben als hulpverleenster, o.a. binnen 
verschillende diensten Slachtofferhulp werd ik in 2002 stafmedewerker 
Slachtofferhulp bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Ik had als 
opdracht om enerzijds de diensten Slachtofferhulp in Vlaanderen te 
ondersteunen en om anderzijds bij te dragen tot een betere (rechts)positie 
voor slachtoffers in onze samenleving. De problematiek van verkeers-
slachtoffers was hier een aspect in. De diensten Slachtofferhulp vingen 
nabestaanden na een dodelijk verkeersongeval op maar voor gewonde 
slachtoffers en hun naasten was een ambulant aanbod onbestaand. Ook 
veroorzakers van een verkeersongeval kwamen zelden terecht bij de 
psychosociale hulpverlening. De nood aan een psychosociaal hulpaanbod 
voor gewonde verkeersslachtoffers en hun naasten werd reeds geproble-
matiseerd door het Steunpunt Algemeen welzijnswerk in een dossier voor 

de overheid in 2005. Ik vertegenwoordigde de diensten Slachtofferhulp 
in de voorbereiding van de Vlaamse Staten Generaal voor een betere 
opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers en in de samenwerking 
met O.V.K. en ZEBRA.

De ontmoetingen met mensen die door een verkeersongeval werden 
getroffen, de kennis die ik ontwikkelde over de gevolgen van een 
verkeersongeval en de noden bij de betrokkenen, mijn hulpverlenings-
ervaring en betrokkenheid op de problematiek vanuit mijn persoonlijk 
leven waren een drijfveer en ook de reden waarom ik ervoor gekozen heb 
om de coördinatie van het convenant verkeersslachtoffers te aanvaarden.  
Mijn eerste opdracht werd het ontwikkelen van een strategisch plan voor 
3 jaar. Ik begon aan deze opdracht op 01.08.2007.  Met de goedkeuring 
van het convenant op 14.12.2007 werd groen licht gegeven voor de 
realisatie van het strategisch plan.

Aanpak en resultaat
De richtlijnen van de overheid over de structuur en inhoud van het 
plan waren aanvankelijk summier. De opdracht was om doelstellingen, 
criteria en indicatoren te formuleren. Hierbij moesten de partner-
organisaties nauw betrokken worden, naast de bijzondere commissaris 
voor de verkeersslachtoffers (10) en de betrokken beleidsdomeinen op 
het Vlaamse beleidniveau.
  
Het volledige document moest op 21.09.2007 overgemaakt worden 
aan de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en 
aan de secretaris-generaal van het departement Welzijn bij de Vlaamse 
administratie. Dit om toe te laten voor 01.11.2007 een goedkeuring te 
realiseren door de Vlaamse regering. De procedure tot goedkeuring 
heeft uiteindelijk langer geduurd. Het convenant en strategisch plan 
werden door de Vlaamse regering goedgekeurd op 14.12.2007.  

De tijdsdruk was dus zeer groot. Het plan moest immers geschreven wor-
den tussen 01.08.2007 en 21.09.2007. Er moest snel en efficiënt gewerkt 
worden en het was vakantieperiode voor velen. Een strakke organisatie 
en taakverdeling waren nodig. Het allereerste wat ik deed was analyseren 
welke bijkomende deskundigheid ik nodig had om dit plan te maken en 
waar ik deze kon vinden. Dit bracht me tot volgende concrete acties:
■ De aanwerving van een tijdelijke deeltijdse logistieke mede-
 werker die mij bijstond in o.a. opzoekwerk, verwerking van 
 gegevens, lay-out van documenten, …
■ Het organiseren van de inhoudelijke input vanuit de partner-
 organisaties door het maken van afspraken en vastleggen van 
 overlegmomenten.  
■ Het aanspreken van een deskundige en externe coach die me zou 
 bijstaan in de aanpak en opbouw van het strategisch plan.

Vervolgens heb ik een planning opgemaakt waarin schematisch werd 
weergegeven wat er moest gebeuren, wie hierbij betrokken moest 
worden en met welk doel.  Doorheen het hele proces is deze planning mijn 
leidraad geweest. Elke dag toetste ik of ik nog op schema zat, welke 
knelpunten ik tegenkwam, hoe ik deze kon opvangen en wat dit 
betekende voor mijn planning.  

Methodisch heb ik voor het afbakenen van de verschillende fasen gebruik 
gemaakt van het Procesmodel.
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Het onderzoekswerk bestond uit het analyseren van het materiaal dat 
reeds in de aanloop van en voor de Staten Generaal verzameld was, en 
het beluisteren van mensen die op één of andere manier betrokken zijn bij 
de problematiek van opvang van betrokkenen bij een verkeersongeval.  

-  Het bestaande materiaal werd geanalyseerd, met name:
 ■ de verslagen van de werkgroepen en het rapport van de stuurgroep 
  ter voorbereiding van de Vlaamse Staten Generaal 
 ■ de inhoud van het overleg met het kabinet Welzijn in het kader 
  van deze convenant,
 ■ de strategische plannen, werkplannen en jaarverslagen van de 
  drie partnerorganisaties,
 ■ de conclusies uit de recente studies van de K.U.L.(11), Kind & 
  Samenleving, O.V.K. en ZEBRA omtrent de noden en behoeften 
  van verkeersslachtoffers en hun na- en naastbestaanden. 
-  Een selectie van experten uit de betrokken sectoren werd gecontac-
 teerd en geraadpleegd over hun visie op wat binnen de convenant 
 aandacht moet krijgen en prioriteit is om bij te dragen tot het 
 realiseren van een betere opvang en begeleiding van betrokkenen 
 bij een verkeersongeval. 
- Binnen de Vlaamse beleidsdomeinen werden zowel de kabinetschefs
 van de betrokken ministers als de secretarissen-generaal bij de 
 verschillende beleidsdomeinen aangeschreven voor een interview. 
- Er werd het advies gevraagd van de bijzondere commissaris voor 
 de verkeersslachtoffers.  

A.d.h.v. een SWOT-analyse werd samen met de 3 partnerorganisaties de 
huidige situatie in beeld gebracht. De logische niveaus van Dilts werden 
gebruikt om een beeld te vormen over de gewenste situatie.

Al het verworven materiaal werd verwerkt tot een scherp beeld van de 
huidige situatie en een heldere visie op de gewenste situatie.  Dit werd 
gevat in een missie, organisatiestructuur en uitgangspunten.  Er bleek in 
Vlaanderen duidelijk nood aan een herkenbare, aanspreekbare werking.  
De naam ‘Steunpunt Verkeersslachtoffers’ sloot het meest aan bij de mis-
sie die als volgt geformuleerd werd: 
 De missie van het Steunpunt Verkeersslachtoffers is om, uitgaande
 van de noden en behoeften van betrokkenen bij een verkeers-
 ongeval, al diegenen bij te staan die direct of indirect bijdragen tot
 een goede opvang van alle betrokkenen bij een verkeersongeval.  
 Het doet dit door activiteiten op te zetten naar alle betrokken 
 professionele sectoren, het beleid en het brede publiek die leiden 
 tot het verbeteren van de attitude, de kennis, de deskundigheid en de 
 samenwerking inzake de problematiek, de hulpmogelijkheden, de 
 voorzieningen en de procedures waarmee betrokkenen bij een 
 verkeersongeval geconfronteerd worden.

Vervolgens kon er voor de komende beleidsperiode een set strategische 
doelstellingen naar voor geschoven worden die verder geconcretiseerd 
werden in operationele doelen. Voor alle 5 de strategische doelstellingen 
werden meerdere operationele doelen geformuleerd. Om strategisch te 
kunnen sturen en te kunnen evalueren werden er criteria en indicatoren 
geformuleerd bij elk operationele doel. Er werden tevens actieprogram-
ma’s uitgewerkt ter realisatie van elk operationeel doel. Tenslotte werd 
een meerjarenbegroting opgemaakt. 

In de context van dit artikel wil ik één voorbeeld tonen uit het meerjaren 
actieplan:

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: Kennis opbouwen 
TOELICHTING
Het Steunpunt Verkeersslachtoffers verzamelt, centraliseert, bun-
delt alle bestaande kennis over de gevolgen van een verkeersongeval 
en de opvang en de reïntegratie van betrokkenen bij een verkeers-
ongeval. Het verspreidt en wisselt deze kennis uit met alle 
betrokken actoren in de nazorg en reïntegratie van betrokkenen 
bij een verkeersongeval. Het ontwikkelt en lokt nieuwe kennis uit. Het 
ontwikkelt hiervoor de nodige instrumenten.

Operationele doelstelling 1/1
Bestaande informatie en kennis, inzake de gevolgen van een verkeers-
ongeval en de opvang en de reïntegratie van betrokkenen bij een ver-
keersongeval, is geïnventariseerd.

PARTNERS -  Alle betrokken sectoren/actoren. Bijlage 2
  geeft een overzicht van de reeds gekende partners.  
  Deze lijst zal systematisch aangevuld worden.           
 - Betrokkenen bij een verkeersongeval       
 - O.V.K., ZEBRA, S.A.W                                         
                                     
CRITERIA - SV(12) heeft een exhaustieve kennis van de 
  bestaande studies, wetgeving, draaiboeken, visie-
  teksten en andere goede praktijken, m.b.t. de 
  problematiek, de hulpmogelijkheden, de voor-
  zieningen en procedures.
 - SV heeft een exhaustieve kennis van de des-
  kundigheid (ervaring en kennis) die voorhanden
  is over de problematiek, de hulpmogelijkheden,
  de voorzieningen en de procedures.
 - SV beschikt over een volledige lijst van de exper
  ten inzake de problematiek, de hulpmogelijk-
  heden, de voorzieningen en procedures.
 - SV beschikt over de nodige kennis voor de 
  inhoud van een website en een wegwijzer.
 - SV beschikt over een systeem om informatie op
  een toegankelijke en raadpleegbare manier 
  te klasseren.

INDICATOREN - De prioriteiten en werkwijze staan beschreven in
  het actieplan.
 - Er is een overzicht van de beschikbare informa-
  tie en het beschikbare materiaal. 
 - De resultaten staan neergeschreven in het jaar-
  verslag.

ACTIES PARTNERS TIMING KRITISCHE  
   RAND-
   VOOR-
   WAARDEN

Verzamelen van relevante en  Alle betrokken S 2007
wetenschappelijke kennis,  actoren P
ervaring en goede praktijken  Doelwitgroep
inzake de problematiek, de  O.V.K., ZEBRA,
hulpmogelijkheden, de voor- S.A.W.
zieningen en de procedures.
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Kennismaken met de praktijk Alle betrokken  S 2007
van alle betrokken hulp- en  sectoren en actoren E 2008
zorgverleners na een verkeers- op het terrein T, maar te
ongeval om een diepgaande   herhalen
kennis te ontwikkelen inzake 
de problematiek van opvang 
van de doelwitgroep.

Kennis verwerven over  Alle betrokken S 2007
experten werkzaam op de  actoren P
verschillende terreinen 
waarnaar verwezen kan  O.V.K., ZEBRA,
worden en waarmee samen- S.A.W.
gewerkt kan worden.
Alle betrokken actoren

Kennis verwerven over de  Betrokken minis- S 2007 Bereidheid om
bestaande en/of beschikbare  ters/kabinetten en P gegevens 
statistische gegevens. beleidsdomeinen  beschikbaar te
   Gezondheidssector  stellen.
   Verzekeringssector
   Justitie
   Politie
   Universiteiten en 
   Onderzoekcentra
   O.V.K., ZEBRA, 
   S.A.W.

Kennis verwerven over  Beleidsdomeinen 2008
bestaande informatiedragers. O.V.K., ZEBRA, T
O.V.K., ZEBRA,    S.A.W.

Via direct contact met de doel- Doelwitgroep S 2008
witgroep kennis verwerven  Lotgenotenorgani- P
over hun noden en behoeften   ties o.a.
zodat de ontwikkelde en te  O.V.K.
ontwikkelen kennis aansluit  ZEBRA
bij hun noden.

Kennis verwerven over  Europese partners S 2008
initiatieven, goede praktijken  O.V.K., S.A.W. P
en regelgeving in Europa.

Verzamelen van draaiboeken,  Alle betrokken S 2007 
gedragscodes, richtlijnen en  actoren P
regelgeving die betrekking 
hebben op de problematiek 
van betrokkenen bij een 
verkeersongeval.

Het meerjaren actieplan diende als basis voor een meer gedetailleerd 
jaaractieplan. De opbouw is analoog. Eerst is aangegeven wat er van de 
strategische en operationele doelen van het meerjaren plan gerealiseerd 
dient te worden in de eerst komende veertien maanden. Daarna zijn er 
per operationeel doel acties, een prioriteitenstelling en meetindicatoren 
opgegeven.  

Op basis van de actieplanning zijn er uiteindelijk functieprofielen 
gemaakt. Elk functieprofiel bestaat uit de omschrijving van de kern-
opdracht, een prestatieprofiel, een competentieprofiel en de beschrijving 
van de individuele begeleidingsmix (I.B.M.). Het prestatieprofiel geeft 
weer wat van de medewerker verwacht wordt op het vlak van presteren, 
leren, samenwerken en welzijn. Het competentieprofiel benoemt de kern-
competenties waarover de medewerker moet beschikken. De individuele 
begeleidingsmix bestaat uit een aantal instrumenten die moeten leiden 
tot een uitgebalanceerde personeelsbegeleiding. Deze I.B.M. beoogt 
het scheppen van een context waarbij elke medewerker gestimuleerd 
wordt om zijn presteren, leren, welzijn en samenwerken in evenwicht te 

houden of te brengen.  In elk functieprofiel is beknopt weergeven waaruit 
de I.B.M. van elke medewerker bestaat.
De procedures tot aanwervingen zijn lopende. De theoretische profielen 
vormen een kader en zullen tevens de komende periode samen met de 
betrokken medewerkers en het team als geheel moeten evolueren.   

Conclusie

Het Steunpunt Verkeersslachtoffers staat in de startblokken. Hetgeen 
neergeschreven staat in het strategisch plan kan slechts betekenis krijgen 
door het te realiseren. Dit zal stap voor stap en in samenwerking met 
velen moeten gebeuren. Of het een goed plan is zal moeten blijken. Dit 
is het voor mij als het tegelijkertijd richting geeft, bijstuurt en uitdaagt 
voor de toekomst.  
De tijd en ruimte hebben om een dergelijk plan te kunnen maken is een 
ongelofelijke luxe. Meestal moet de strategische planning in een orga-
nisatie gecombineerd worden met de dagdagelijkse activiteiten. Een 
dergelijk plan neemt de nodige tijd in beslag. Ik ben er van overtuigd dat 
het een zinvol investering is, niet alleen in het op het spoor zetten van 
je werking en het efficiënt inzetten van de middelen, maar ook naar de 
werking van een team is het een instrument om mensen te verbinden met 
elkaar, hun job en te betrekken op de organisatie als geheel.

 Astrid Rubbens

Astrid Rubbens is coördinator bij het Steunpunt Verkeersslachtoffers, 
freelance supervisor en begeleider bij Balans en heeft een praktijk in 

supervisie en coaching. Haar opleiding: maatschappelijk werk – 
Katholieke Hogeschool Leuven; therapeutische opleiding in de 

Gestaltpsychotherapie – Multi-di-Mens; opleiding Leiden en 
Begeleiden – Balans.

Voetnoten:

1) http://statbel.fgov.be.
2) De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (O.V.K.) is een nationale lotge-
notenvereniging die families van jonge verkeersslachtoffers bijstaat en ijvert voor 
een betere opvang van verkeersslachtoffers en meer verkeersveiligheid. Meer info 
op www.OVK.be.
ZEBRA is een bondgenoot van jonge verkeersslachtoffers. Of ze nu gekwetst 
raken, getuige zijn van een ongeval of een dierbare verliezen in het verkeer, deze 
kinderen en jongeren verdienen de beste zorgen. Daarom helpt ZEBRA iedereen 
die deze ‘kinderen van de weg’ de nodige aandacht, hulp en zorg kan bieden, op 
straat, in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum, maar ook bij hun familie en 
vrienden, op school en tijdens de vrije tijd.  Meer info op www.zebraweb.be.
Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk is een ondersteuningscentrum voor 
medewerkers en verantwoordelijken van de Centra Algemeen Welzijnswerk en 
een expertisecentrum voor thema’s en methodieken die verband houden met het 
welzijnswerk op de eerste lijn.  De diensten Slachtofferhulp en Justitieel Welzijns-
werk zijn deelwerkingen in een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk.  Meer info 
op www.steunpunt.be.
3) Vlaams regeerakkoord, 2004-2009, p. 63.
4) Vlaams regeerakkoord, 2004-2009, p. 25.
5) De dienst Slachtofferhulp is een deelwerking van een Centrum Algemeen Wel-
zijnswerk.
6) Pol Staut, Balans, Domein management en agogiek, opleiding Leiden en Be-
geleiden.
7) idem 2
8) idem 2
9) idem 2
10) De bijzondere commissaris voor de verkeersslachtoffers werd, naar aanleiding 
van de conclusies van de Vlaamse Staten Generaal voor een betere opvang en 
begeleiding van verkeersslachtoffers, door de minister-president aangesteld om de 
rechten te verdedigen en belangen te behartigen van de verkeersslachtoffers en dit 
via het adviseren aan en verbeteren van het beleid.
11) K.U.L. = Katholieke Universiteit Leuven.
12) SV staat voor Steunpunt Verkeersslachtoffers.
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Contextuele hulpverlening en therapie als mo-
gelijkheid om anders te kijken naar kinderen 
met gedragsproblemen.

Naar aanleiding van het kunstproject en Operatie 003 (alle informatie te 

lezen op www.operatie003.be) werd mij gevraagd mee te werken aan dit 

project dat als doel heeft de beeldvorming over kinderen met gedragspro-

blemen te verruimen, ontladen, ‘de-stigmatiseren’, …  

Het eindresultaat van deze denkoefening is te lezen in het boek ‘Context 

en Kunst’ (uitgeverij Garant).  

Operatie 003 is te situeren in het Medisch Pedagogisch Instituut van het 

Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het MPI GO! omvat scholen 

buitengewoon onderwijs type 1, 3, 4 en 8, semi-internaat en internaat; 

meer bepaald is het te situeren in een leefgroep van het internaat met 

voornamelijk kinderen uit de type 3-school..  Twee opvoeders besluiten 

in 2006 in te gaan tegen een nakende burn-out en verzamelen middelen 

om een groot kunstproject op te zetten.

Het resultaat, de dynamiek die wellicht weer energie geeft is wellicht 

het zich richten op de buitenwereld én die ook binnen te halen in de 

Instelling. De betekenis die ik hier kan geven is dat kinderen en 

begeleiders teveel op zichzelf blijven en elkaar permanent (roulerende) 

rekeningen presenteren; destructief recht bouwt zich op en verhoogt de 

destructief-agressieve geladenheid binnen de muren van de instelling.  

Naar buiten trekken en buiten binnen laten geeft verlichting.

Daarnaast is er ook het project ‘Open Perspectief’ waar we proberen 

opnieuw perspectief te geven in zeer problematische opvoedingssituaties 

met kinderen die binnen de ‘normale’ werking van een type 3-Instituut 

niet meer kunnen functioneren.

Hierna volgen enkele accenten.

De wereld waarin kinderen zich bewegen is bijzonder complex. Vele 

jaren is deze wereld vereenvoudigd tot de persoon van het kind. 

Dankzij de orthopedagogiek eerst en de gezinstherapeutische richtingen 

later werd het plaatje steeds ruimer. Voor mij werd met het binnenstappen 

in de contextuele hulpverlening een kader aangeboden waarmee ik aan de 

slag kon om orde te scheppen én te handelen in de wereld van kinderen 

met gedragsproblemen.

In het werk ‘Tussen thuis en school’ krijgen we het beeld van de dynami-

sche driehoek : een gelijkbenige driehoek (met gepaste afstand tussen de 

betrokkenen) verbindt ouders, kind en school; de binnenruimte in de drie-

hoek geeft vorm aan de groeiruimte voor het kind; de mate van volheid 

van de lijnen geeft de kwaliteit aan van de onderlinge communicatie.

Wanneer we deze dynamische driehoek bekijken op school en de vier di-

mensies van het contextueel denkkader (feiten, psychologie, interacties, 

relationeel-ethische dimensie) hierbij inbrengen verschijnt het volgende 

(complexe) beeld : 

 ■ kinderen kunnen gesitueerd worden binnen de vier dimensies

 ■ elke ouder kan gesitueerd worden binnen de vier dimensies

 ■ elke begeleider kan gesitueerd worden binnen de vier dimensies

Daarnaast zien we ook de intergenerationele relaties en 

invloeden voor alle betrokkenen.  

We willen ook de groeiruimte van de begeleider zien binnen de 

relaties met zijn gezin (van herkomst) en de school; de groeiruimte voor 

de school wordt op zijn beurt bepaald door de relaties met ‘koepel’ en 

‘het beleid’ enerzijds en ‘de maatschappij’ anderzijds. Onderkennen dat 

ook deze laatste te situeren zijn binnen de vier dimensies schept ook heel 

wat mogelijkheden om de vele invloeden te onderkennen die op kinderen 

afkomen.  

Wanneer die invloeden belastend zijn en het kind niet over de mogelijk-

heden beschikt om deze op te vangen ontstaan er problemen. Kinderen 

moeten teveel dragen en verwerken en ‘begeven’ onder de druk. Ze 

krijgen niet waar ze recht op hebben en presenteren de rekening aan 

anderen. Destructief recht is vaak de motor in het moeilijke gedrag.  

De moeilijkheid is dat we aan de slag moeten met de kinderen waardoor 

zij opnieuw onder druk komen te staan; namelijk we proberen hen te 

veranderen terwijl de invloeden van buitenaf vaak moeilijk beïnvloedbaar 

zijn; zij worden als het ware opnieuw geparentificeerd om de verande-

ringsprocessen binnen de gehele opvoedingssituatie op gang te trekken.

Als we het geheel bekijken vanuit de 4 dimensies zien we reeds heel 

wat ervaring op 1ste en 3de dimensie. We hebben mogelijkheden om een 

anamnese te maken, een genogram op te bouwen, een levensgeschiedenis 

te reconstrueren. We stellen vast (diagnosticeren) welke stoornissen 

er eventueel zijn, wat de (vaak wisselende) samenstelling en sociaal-

economische situatie is van gezinnen, in welke school, klas, … ze zitten 

enzomeer. Observatieschalen, axenrozen en andere methodieken ge-

ven heel wat middelen om aan het werk te gaan met sociaal gedrag van 

kinderen. De realiteit van het werk leert echter dat dit voor heel wat 

kinderen onvoldoende is; de ‘supernanny’ biedt niet in alle situaties een 

adequaat antwoord.

Wanneer aan de ‘binnenkant’ van kinderen (én de andere betrokkenen) er 

andere hinderpalen zijn dan komt het werk op 2de en 4de dimensie op de 

voorgrond

Een belangrijk concept op 2de dimensie komt uit het psychodynamisch 

denkkader: ‘Ik-sterkte’ en daaraan gekoppeld de ik-functies. Het werken 

met het begrip ‘psychisch geïntegreerd’ kunnen bestaan om in relatie 

te kunnen treden met opvoeders/leerkrachten/begeleiders is een funda-

menteel gegeven. Het brengt de discussie tussen ‘structuur’ bieden, 

het ‘hot item’ in de scholen en ruimte laten zodat kinderen ‘zich kunnen 

schrijven’ heel sterk op de voorgrond. Het brengt ook het thema ik-sterkte 

bij ouders, begeleiders, teams, scholen, … naar voor. Anders gezegd: 

wanneer kinderen moeten opgroeien in een omgeving die afgestemd is op 

hun noden om psychisch geïntegreerd te kunnen bestaan functioneert hun 



BALANS  tijdschrift voor agogisch werk

■ PRAKTIJK  7

ik onvoldoende (de cognitieve functies naar binnen en buiten vallen weg, 

het selecteren van gedrag afgestemd op de omgeving wordt onmogelijk, 

de zelfcontrole vervalt en het kind ‘valt uiteen’). Wanneer dit ‘vermengd’ 

wordt met onrecht, loyaliteitsconflicten, gespleten loyaliteit, parentifica-

ties, en andere contextuele thema’s spelen 2de en 4de dimensie op elkaar 

in.

In die complexiteit van gezin en school/instituut stappen kinderen 

binnen: vaak worden kinderen door het ene Instituut (jeugdrechtbank) 

geplaatst in een ander Instituut (MPI GO!) waar noch het kind, noch zijn 

ouders, een ‘plaats’ willen. Ik-sterke kinderen blijven loyaal, nemen hun 

parentificaties op en staan sterk in wat wij dan ‘hun stoornis’ noemen; 

ik- zwakke kinderen gaan compleet onderuit en gaan van conflict naar 

conflict …

Hulp-ik zijn, ondersteunend werken, holding en containment geven dan 

richting aan het werk in de groepen (leefgroepen en klassen). Methodisch 

kunnen we terugvallen op methodieken zoals LSCI (Life Space Crisis 

Intervention), het Programma Zelfcontrole, Psychodramapuppets, en 

allerlei cognitieve programma’s.  

Daarnaast werken we op het meer onbewuste niveau graag met 

verhalentechnieken en allerlei expressietechnieken: het biedt kansen 

om met verschillende talen te spreken, zichzelf te tonen, vorm te geven 

aan hun eigen verhaal en dit zo te verwerken én anderzijds kunnen hen 

verhalen worden getoond en verteld; zo ontstonden in het verleden 

verschillende kunstprojecten waarvan Operatie 003 de laatste in de reeks 

is.

Ook ‘lichaamswerk’ is zeer belangrijk: momenteel willen we starten om 

‘Mindful’ aan de slag te gaan met kinderen. In het verleden werd steeds 

via allerlei technieken aandacht besteed aan de lichamelijke kant van 

kinderen en begeleiders. 

De link tussen 2de en 4de dimensie wordt getoond met de gedachte ‘geen 

geweld zonder gemiste ontmoeting’; wanneer men te weinig weerklank 

vindt bij de Andere, ontstaan er problemen.  

Of: wanneer het kind niet ontvangt waar het recht op heeft, geparenti-

ficeerd wordt, in loyaliteitsconflicten leeft en/of in gespleten loyaliteit 

wordt gebracht ontstaat de destructief gerechtigde aanspraak en de 

rekening wordt gepresenteerd aan de Andere; vaak zien we patronen die 

intergenerationeel zich herhalen.  

‘Agressie: een schreeuw om verbinding’ spreekt vanuit 

contextueel standpunt over hetzelfde thema.

De begeleiders staan zwaar onder druk: zich niet laten parentificeren en 

alle problemen op zich nemen en willen oplossen is een reëel gevaar dat 

kan leiden tot twijfelen aan zichzelf en burn-out. Dit 24 uur per etmaal 

werken met onze kinderen is een moeizame opdracht. Met vele mensen 

werken is met vele verhalen werken die elkaar vaak meer onbewust 

beïnvloeden dan bewust.  

Vandaar is er heel veel zorg nodig voor de begeleiders: hun Ik-sterkte is 

fundamenteel in de begeleiding van de kinderen.

Begeleiders zijn vaak ervaringsdeskundigen: de eigen voorgeschiedenis 

brengt hen in dit werk. Het zijn de veerkrachtigen in het verhaal met de 

nodige sterkte, tot een zekere eigenzinnigheid toe; de parentificatie min 

of meer ontgroeid, maar steeds om het hoekje loerend waardoor bij hoge 

stress het terugvallen in oude patronen steeds aanwezig is. Anderen zitten 

nog midden in hun verhaal en leggen heel wat druk op het team …

De fluctuerende mate van verbondenheid op teamniveau zet aan tot 

fluctuerende vormen van organisatie van teams. Ook hier spelen de 

verschillende dimensies hun rol.

Jan Decuypere

Jan Decuypere is pedagoog en werkte 20 jaar in het buitengewoon 

onderwijs. Hij volgde een tweejarige opleiding bij Feuerstein en 

is IVP-trainer. Hij is ook psychotherapeut en begeleidt kinderen 

met allerlei vraagstellingen. Bij Balans is hij medewerker 

in de opleiding Zorgcoördinatie.
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Als een caleidoscoop naar de wereld om ons 
heen kijken.

Vormen werken in op ons gevoel. Ze kunnen ons activeren maar ook in 

slaap doen vallen. Vormen doen ons iets, ze beïnvloeden ons. 

Waarom beeldend verbeelden? 

Communiceren met elkaar begint altijd vanuit het waarnemen van dingen 

in onze leefwereld. We verwerken en ordenen deze waarnemingen om tot 

slot iets te uiten, te reageren of vorm te geven. 

Er wordt een signaal doorgegeven en dit moet opgevangen en begrepen 

worden door de waarneming van de ander. Als dit gebeurt, hebben we een 

geslaagde communicatie. 

Waarneming, verwerking en vormgeving volgen elkaar zo op in een 

eindeloze continuïteit.

De sensibilisatie van onze waarneming, het ontwikkelen van een persoon-

lijke verwerking en het laten realiseren van een eigen vormgeving geeft 

mensen niet alleen meer communicatieve vaardigheden maar vooral de 

mogelijkheid om te komen tot een grotere zelfrealisatie.

Beeldende expressie leert mensen die uitdrukkingsmogelijkheden te 

scheppen die toelaten zichzelf te ontdekken, maar daarnaast ook de 

wereld en de mensen om ons heen. 

Door het omgaan met ‘meerdere’ uitdrukkingsmogelijkheden zal de 

wereld immers anders worden ervaren. Er ontstaan meer mogelijkheden 

waardoor men opener en vrijer tegenover de samenleving en de 

problemen zal staan. Inzichtbevorderende processen ontstaan. We 

krijgen meer impact op ons eigen functioneren.

De belangrijkste doelstelling van beeldende expressie is het stimule-

ren van de wisselwerking tussen ervaring en vormgeving of met andere 

woorden, het vorm geven aan je eigen wereld. 

Het leren strekt zich zo uit over alle facetten van ons bestaan en is veel 

breder dan alleen maar kennis opdoen. Zelfverzekerdheid, durf en zelf-

vertrouwen worden gestimuleerd. Zelfstandigheid wordt sterk in de 

hand gewerkt. Er wordt een beroep gedaan op het creatief vermogen van 

iedereen. Er wordt samengewerkt met anderen d.i. luisteren, leiding 

nemen, overleggen, afspraken nakomen, compromissen sluiten. Er wordt 

gewerkt aan communicatievaardigheid: enerzijds door duidelijk uit te 

drukken wat men wil zeggen, anderzijds door gevoeligheid te ontwik-

kelen voor wat anderen te zeggen hebben. En uiteraard worden ook de 

expressievaardigheden uitgebreid. 

Wat is het eigene van op een beeldende manier werken?

 

Net zoals bewegingsexpressie is beeldende expressie een non-

verbale vorm van zich uiten. Het eigene is dat de mens een gedachte, 

een verlangen of een gevoel kan weergeven buiten het eigen lichaam. Hij 

kan afstand nemen van zijn beeldende realisatie. Het wordt waarneem-

baar gemaakt via materialen, licht en ruimte. 

Om de materialen te bewerken, gebruiken we allerlei gereedschappen die 

een verlengstuk vormen van onze lichamelijke mogelijkheden. Tot beel-

dende expressie komen, betekent dus (ook) het ontwikkelen van enige 

materiaalkennis.

Daarnaast vergt beeldende taal een ontwikkeling van de waarneming 

en haar wetmatigheden, en van de beeldelementen zoals: lijn, kleur, 

vlak, volume, textuur, ritme, …

Die maken het ons mogelijk om een juiste keuze te maken van materiaal 

en vorm in functie van onze inhoud, in functie van wat we willen com-

municeren. 

 Beeldende expressie is dan: een beeldend product creëren 

om gevoelens, gewaarwordingen en ideeën vorm te geven, 

waar te nemen en te communiceren. 

De beeldende elementen

Bewuster leren waarnemen is leren kijken naar de beeldelementen die 

samen de vormgeving bepalen. Dit is zowel belangrijk bij het zelf vorm 

geven als bij het beschouwen van de vormgeving van anderen.

De drie beeldelementen zijn: 

1. Materiaal

2. Ruimte 

3. Licht 

 1. Materiaal

 Elk materiaal heeft zijn specifieke eigenschappen. De keuze van het

 gebruikte materiaal heeft dan ook een grote invloed op de vorm-

 geving. Iets is zwaar, licht, warm, heet, koud, nat, droog, vochtig,

 vast, vibrerend, veerkrachtig. Iets kan splijten, verfrommelen, 

 dragen, hangen, stutten, scheuren, vouwen, opblazen.

 Techniek heeft te maken met de manier waarop het materiaal kan

 be- of verwerkt worden.

 Kennis en het juist hanteren van gereedschappen is hierbij noodza-

 kelijk.

 Techniek beïnvloedt de vormgeving. Vormen knippen of scheuren is

 daar een mooi voorbeeld van.

 De keuze voor een techniek wordt ingegeven door de eisen die aan

 een werkstuk worden gesteld: duurzaamheid, snelheid van ontstaan,

 bruikbaarheid en uitvoerbaarheid.

 Naast de eigenschappen en de techniek is ook de textuur van het 

 materiaal belangrijk. Dit is de zichtbare en voelbare huid van het 

 oppervlak. Iets kan glad, ruw, hard, zacht, koud, warm, korrelig zijn.

 Denk maar aan de schilderijen van Van Gogh waar je de ver-

 schillende texturen duidelijk kan zien en zelfs kan voelen. 
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 2. Ruimte 

 Onder RUIMTE verstaan we het kennen en bewust hanteren van 

 begrippen als lijn – vlak – volume – ritme en compositie. 

 Lijnen vangen de contouren van vormen. Ze zijn er in alle soorten:

 horizontale, verticale, dikke, dunne, rechte, kromme, schuine, 

 gegolfde, onderbroken, zig-zag, spiraalvormige, strakke, bibberige.

 Lijnen omsluiten soms vlakken en door lijnen dicht bij elkaar te 

 zetten kan je vlakken doen ontstaan. Ze kunnen rond, vierkant, 

 rechthoekig, driehoekig, gegolfd zijn. Ze kunnen oneindig veel 

 vormen aannemen. 

 Iets kan groot of klein zijn, dik, dun, smal, lang, breed, hoog of

 laag. De afmeting is van grote invloed op hoe vormgeving op ons

 afkomt en bij ons overkomt. Afmetingen worden bepaald door 

 allerlei factoren. De hanteerbaarheid van gebruiksvoorwerpen, 

 de functie van voorwerpen, de betekeniswaarde die de vormgever

 eraan hecht, het technische vermogen van de vormgever. 

 De omgeving van kinderen is een mooi voorbeeld waarin we 

 duidelijk de relatie zien tussen vorm, functie en afmeting (bvb. 

 stoelen en tafels). 

 Ritme in een beeld is een bepaalde wijze waarop vormen, lijnen,

 kleuren, texturen of richtingen verdeeld worden over een vlak of 

 in een ruimte. 

 Het is een regelmatig terugkeren van deze elementen in het beeld.

 Er is herhaling zonder dat de afstand tussen de elementen exact 

 dezelfde moet zijn. 

 Tot slot speelt ook de compositie bij elke manier van vormgeven

 een belangrijke rol. Het gaat hier over de manier waarop vlakken,

 lijnen, texturen, kleuren of voorwerpen gerangschikt worden in 

 bvb. een tekening of in de ruimte. 

 3. Kleur

 Een sterk bepalende factor in vormgeving is kleur. Kleur heeft ook

 een emotionele, symbolische of signaalwaarde die sterk cultuur-

 gebonden is.

 Kleur ontstaat door licht. De hoeveelheid pigment in een kleur 

 bepaald de intensiteit en de helderheid. Ook het materiaal waarop 

 er gewerkt wordt, bepaald mee de kleur. Dit heeft te maken met 

 de absorptie van het licht. 

 Er zijn primaire en secundaire kleuren. Er zijn ook kleuren die 

 elkaar versterken (complementaire kleuren).

 Kleur kan ook ruimte en diepte suggereren. 

De beeldelementen bepalen de uiteindelijke vormgeving. 

Het kennen van deze elementen helpt dan ook om beter 

te kunnen vormgeven en beter te kunnen kijken naar vormen 

om ons heen. Het helpt ook om je verbaal makkelijker te uiten 

over wat je ziet. 

Ontwikkelen van beeldende vaardigheden

Alleen kennis van materiaal en gereedschap is uiteraard niet voldoende 

om vorm te geven. Er is ook nood aan een ‘beeldtaalvaardigheid’. 

Dit is het verwerven van visuele wetmatigheden die zowel bij waarne-

ming, beschouwing als bij de opbouw van eigen beeldend werk gebruikt 

kunnen worden.

Deze wetmatigheden helpen ons om de beeldende elementen (zie alinea 

hierboven) te bepalen in functie van het beoogde effect. 

Het gaat dus om de manipulatie van beeldelementen in functie van een 

gekozen inhoud. Dit wil niet zeggen dat men steeds eerst een idee heeft 

om het daarna uit te voeren. Sommige makers zien en voelen een beeld 

groeien, veranderen, ontstaan vanuit zichzelf, in de ruimte rondom zich. 

Het beeldende product

Het beeldende product is het eindresultaat – de herformulering van een 

idee of een emotie. 

Deze herformulering kan tamelijk natuurgetrouw zijn, maar ook een 

abstracte of karikaturale voorstelling is mogelijk. 

Tijdens het werkproces ontstaat er een permanente vorm van reflectie en 

evaluatie. 

Het eindproduct is dan ook een synthese van wat er tijdens het groei-

proces duidelijk werd. 

Het zal op verschillende manieren waarneembaar en interpreteerbaar 

zijn. 

Het eindproduct zal een motiverende functie hebben m.b.t. het voortzet-

ten van een agogisch proces. Dit kan resulteren in het bewaren of in het 

vernietigen van het gemaakte product. 

Zowel bij het actief creëren als bij het beschouwen zullen we vormanaly-

se, symboliek en interpretatie (betekenisgeving) met elkaar verbinden om 

tot inhoudelijke en vormelijke besluiten te komen waarmee er agogisch 

kan verder gewerkt worden. 

Aandachtspunten voor het begeleiden van beeldende 

expressie 

Een goede voorbereiding en ruimtelijke organisatie is belangrijk bij 

beeldende expressie. 

Een doordachte organisatievorm en opdrachtformulering  is noodza-

kelijk. Maak je vraagstelling open en formuleer opdrachten niet te ruim. 

Het uitgangspunt van de sessies is altijd de leefwereld van de doelgroep. 

Het proces bestaat erin om hen op een eigen beeldende manier te laten 

vorm geven aan hun ervaringen. 

Ervaringen worden waargenomen via onze zintuigen, bij beeldend werk 

voornamelijk via het visuele en het kinestetische (tactiele).

In een volgende fase laat je de doelgroep kennismaken met de eigen-

schappen van de aangeboden materialen en de beeldelementen. Ze 

exploreren en experimenteren met de mogelijkheden en beperkingen. 
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Hierdoor wordt techniciteit opgebouwd. 

In deze fase heeft de begeleider de belangrijke taak om de doelgroep te 

stimuleren tot verder onderzoek van het materiaal, het loskomen van 

stereotypen en kopieën. Pas dan is een vormgever in staat om op zijn 

eigen creatieve manier vorm te geven. 

Het is belangrijk om over de opgedane ervaringen te praten. Dit bevordert 

het bewustwordings-proces en zorgt voor een betere integratie. 

De logische volgende stap is het bieden van ruimte aan de doelgroep om 

op een zelfstandige manier vorm te geven aan hun idee. Dit gebeurt 

volledig vanuit hun eigen fantasie en voorstellingsvermogen. 

Tot slot moet er ook de nodige aandacht gaan naar het beschouwen van 

het werkproces en het eindproduct. Ook gevoelens, ideeën en waarde-

ringen van de vormgever zelf, de anderen of de begeleider kunnen aan 

bod komen. 

Belangrijk hierbij is het besef dat het product geen doel op zich is, maar 

een rustpunt in de groei naar inzicht in de beeldende taal. 

Veerle De Schrijver 

 

“ Muzische vorming dient niet om kunstenaar te worden, 

al kan dat er wel uit voortvloeien, maar om compleet mens te zijn.”

Corrie Hartong

Veerle De Schrijver  is sociaal-cultureel werker en creatief agoog. 

Zij is praktijklector in de Arteveldehogeschool (campus sociaal werk/
optie SCW) voor de vakken creativiteit en expressie/kunst- en cultuur-

educatie. Als opleidingsverantwoordelijke verzorgt ze in Balans 
de opleiding Creatief Agogisch Werk.

■ BERICHTEN

Wil je op de hoogte gehouden 
worden van ons opleidingsaanbod?

Geef je naam door, we sturen je vanaf mei 2008 
onze (vernieuwde) brochure toe.

Of surf alvast eens naar onze website: 
www.vspw.be/balans  

Vanaf mei 2008 steekt onze website 
in een nieuw kleedje: nog informatiever 

en nog aantrekkelijker…

OPEN DAG 

VSPW/BALANS

zondag 18 mei 2008

Nog steeds beschikbaar:

Meervoudig gekwetsten: 
contextuele hulpverlening aan 

maatschappelijk kwetsbare mensen

Auteurs: Paul Heyndrickx, Ief Barbier, Hilde Driesen, 
Monique van Ongevalle en Koen Vansevenant

Info of bestellen via vzw Balans op maat, 
Edgard Tinelstraat 92 te 9040 Gent, tel. 09/218 89 39 

of via e-mail: info@balansopmaat.be

!

Indien je zelf een artikel wenst te schrijven voor het Balanstijd-
schrift, kun je dit kenbaar maken door een mailbericht te sturen 
naar de redactie (gvanvooren@vspw.be).
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BALANS – TIJDSCHRIFT VOOR AGOGISCH 
WERK

Reeds vier jaar lang geeft BALANS, centrum voor agogische vorming en 

opleiding, haar tijdschrift voor agogisch werk uit. De doelstelling is het 

levend leren in agogisch werk stimuleren en inspirerend en ondersteu-

nend werken voor jouw dagdagelijkse praktijk.

Je vindt er een aantal rubrieken waarmee we het collectief leren in 

agogisch werk willen bevorderen. 

In de rubriek CONCEPT wordt een inhoudelijk BALANSthema uit-

gediept. De PRAKTIJK beschrijft goede voorbeelden uit de dagelijkse 

realiteit van agogisch werk. METHODIEK laat je kennismaken met 

diverse vernieuwende agogische methodieken. 

De rubriek COMPETENTIE is een inspirerend verklarend BALANS-

woordenboek. BERICHTEN tenslotte is een prikbord met boeiende 

informatie uit het werkveld en het BALANSaanbod.

In de voorbije nummers kwamen reeds volgende thema’s aan bod, 

de nummering vooraan  verwijst naar het tijdschriftnummer waarin het 

artikel verscheen:

CONCEPT

1. Zelfafbakening 

2. Leren in een context van veilige onveiligheid.

3. Meerzijdige partijdigheid.

4. De Procesrollen als agogisch basismodel.

5. Empowerment als ethisch kader voor armoedebestrijding.

6. Levenslang leren bij volwassenen: een maatschappelijke uitdaging.

7. Op weg naar competentie-gericht opleiden.

8. Coachend leiderschap.

9. Het getij van de tijd.

10. Sturing en zelfsturing, teamparadox bij uitstek!

PRAKTIJK

1. Tuinbouw en de moed-moet om te leren.

2. Teambegeleiding. De transformerend kracht van een ritueel.

3. Als emancipatorisch werken meer wordt dan een loze kreet…

4. Contextuele koppeltherapie.

5. Coachen van leidinggevenden met behulp van persoonlijke plannen.

6. Opzetten van verandering: een “neverending story”.

7. De kracht van de kleine daad.

8. Verbinden door te scheiden.

10. Haal kleur uit je lijf!

11. Contextuele hulpverlening en therapie als mogelijkheid om anders 

 te kijken naar kinderen met gedragsproblemen.

METHODIEK

1. Kernkwadranten geven kleur aan je leiderschap.

2. Werken aan verbindingen. Dialoog en ontmoeting.

3. Leren mediëren met Reuven Feuerstein.

4. De appèlmethodiek als instrument binnen creatief agogisch werk.

5. Dynamisch balanceren om levendig en lerend met een team of groep  

 aan de slag te gaan.

6. De methodiek van het coachen.

7. Community Building op het werk. 

8. Ik stuur de stress zelf wel weg.

9. Leidinggeven weerspiegeld in een professionele dynamische drie-

 hoek.

10. Ervaringsleren als methodiek voor het begeleiden van groepen in 

 een leerproces.

11. Starten met een nieuw initiatief: het steunpunt verkeersslachtoffers.

COMPETENTIE

1. Contact met emotie.

2. Gericht vragen stellen.

3. Omgaan met sociale en culturele verschillen.

4. Onderhandelen.

5. Bevorderen van ontschuldiging.

6. Competentiekaart feedback ontvangen.

7. Management en Agogiek – competentiemodel. 

8. Erkenning.

10. Contextueel werken is dialogisch werken.

11. Als een caleidoscoop naar de wereld om ons heen kijken: beel-

 dend  verbeelden.

Afzonderlijke nummers kunnen bijbesteld worden aan e 5 per nummer.
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