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Voor mijn ouders, die mij geleerd hebben mijn leven in liefde te leven en me de 

mogelijkheid hebben geschonken me door studie te ontwikkelen.  
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VOORWOORD 
 

Afstuderen, het grote A-woord kwam eind 2011 levendig dichtbij. In januari 2012 wist ik het: 

levenservaring! Het boeiende, intrigerende begrip levenservaring, daar wilde ik meer over weten. 

Nu, acht maanden na dato ligt voor u het resultaat van mijn inspanningen.  

Van tevoren was ik gewaarschuwd door hen die mij voorgingen: ‘er zullen momenten zijn waarop 

je het afstuderen niet meer ziet zitten’. De laatste loodjes bleken inderdaad zwaar. De afgelopen 

maanden heb ik gelezen, geschreven, gepraat, wakker gelegen en eureka momenten gehad. Nu 

dringt zich echter nog één vraag aan mij op: was het schrijven en doorworstelen van de materie 

iets dat ik een levenservaring kan noemen? De wijdte die zich na het volbrengen van dit 

onderzoek toont zou kunnen wijzen op een ervaring die ik in mijn leven rijker ben geworden. 

Maar, zoals u later zult lezen, is niet van iedere ervaring meteen duidelijk of deze daadwerkelijk 

tot het spectrum aan levenservaringen gaat behoren. De tijd zal het leren. 

Waar ik mij wel bewust van ben, is dat het doorlopen en ondergaan van acht jaar studie, ik heb 

tevens de Hoge Hotelschool in Maastricht afgerond, mij niet in de koude kleren is gaan zitten. 

Soms leek er geen einde aan te komen, soms kon mijn geluk niet op. De nauwte die ik in de 

afgelopen jaren af en toe heb moeten uithouden heeft mij gevormd tot wie ik ben. De wijdte die ik 

nu voor mij heb boezemt mij enigszins angst in, anderzijds heb ik het geluk dat de wereld voor 

mij open ligt. Wie weet wat de toekomst brengt… Levenservaring? 

 

Tot besluit wil ik mijn dank betuigen aan allen die mij hebben bijgestaan in dit proces. Zonder de 

liefde en bemoediging die ik om mij heen wist had ik dit niet kunnen volbrengen. Mijn dank gaat 

in het bijzonder uit naar mijn ouders, hun nooit aflatende liefde, betrokkenheid en steun is een 

levensgeschenk. Daarnaast bedank ik mijn vriend Daniël, die met zijn grote geduld en liefde altijd 

wilde luisteren naar welke knoop ik nu weer tegen was gekomen. Hij hielp me door keer op keer 

nieuwe, waardevolle invalshoeken aan te dragen. Tot slot ben ik mijn afstudeerbegeleider Ton 

Jorna zeer erkentelijk voor zijn grote betrokkenheid en kritische opmerkingen en wil ik mijn 

meelezer Wander van der Vaart bedanken voor de puntjes op de i. 

 

De wijdte is vrucht van een uitgehouden nauwte (RKK, 2011). Ik wens iedereen toe de weg naar 

de wijsheid van levenservaring te vinden. 

 

Isabel Harder 

Augustus 2012 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING & OPZET VAN HET ONDERZOEK 

1.1 Inleiding en type onderzoek 

In januari 2012 raak ik in gesprek met een dame van zeventig. Ze vraagt me wat ik studeer en ik 

leg haar uit wat humanistische geestelijke verzorging is. Daarbij vertel ik haar dat ik dit jaar ga 

afstuderen. Zij merkt op dat het dan moeilijk moet worden om na mijn afstuderen een baan te 

vinden, ‘Je heb immers nog geen levenservaring.’, zegt ze doelend op mijn leeftijd; ik was toen 

25. 

 

Ook tijdens mijn stage in de ouderenzorg liep ik tegen mijn jonge uitstraling aan. Ik kreeg een 

afwijzing om aanwezig te zijn bij een gesprek: ‘Ze is nog zo jong.’ Daarbij kreeg ik op een 

sollicitatie in januari 2012 naar een functie van geestelijk verzorger nee op rekest: ik voldeed niet 

aan de functie-eis ‘ervaring’. Bij een andere sollicitatie, maart 2012, werd ook mijn leeftijd 

benoemd als een factor die mijn begeleiding in de weg kon staan: ‘stond ik al wel sterk genoeg in 

mijn schoenen?’ en ‘nemen cliënten wel iets van je aan als je zoveel jonger bent dan zij?’. Nadat 

ik er aangenomen ben en er werk: ‘Loop je hier stage?’ en een dame tegen haar man: ‘Ze is nog 

zo jong, ik dacht 21-22.’ Een collega uit de zorg bij onze eerste ontmoeting: ‘O, ben jij de 

geestelijk verzorger? Ik had een oudere man verwacht!’.  

 

Met mijn persoonlijk opgedane ervaringen, achtte ik de kans groot dat deze niet op zichzelf 

stonden. Als het huidige beeld van een goede geestelijk verzorger is dat de persoon in kwestie 

tenminste veertig is en iets heeft wat men levenservaring noemt, wat betekent dat dan voor de 

studenten die op relatief jonge leeftijd van de Universiteit voor Humanistiek komen? Is er voor 

hen voorlopig geen plaats in het werkveld en moeten ze eerst maar levenservaring op gaan doen 

en ouder worden? En wat betekent dit voor het werk zelf? Zou (de kwaliteit van) het vak 

veranderen als er meer jonge geestelijk verzorgers werkzaam gaan zijn? 

 

Bovenstaande ervaringen riepen vragen op, waar bij mijn weten geen onderzoek naar is verricht. 

Kwalitatief onderzoek leek mij daarom de geëigende methode om dit afstudeeronderwerp te 

benaderen. Maso & Smaling1 (1998) geven namelijk aan dat het voordeel van kwalitatief 

onderzoek is dat het onderwerp ‘open en flexibel’ (p.9) benaderd kan worden. Op deze manier is 

er bestaansrecht voor alle antwoorden die zowel uit de literatuur als uit de interviews verkregen 

worden. 
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1.2  Probleemstelling 

1.2.1 Vraagstelling 

De centrale vraag die naar aanleiding van het bovenstaande leidend is geweest in mijn onderzoek 

is de volgende:  

Welke rol speelt levenservaring bij goede geestelijke verzorging in de zorg? 

 

Daarbij hanteerde ik de volgende deelvragen: 

1. Wat is goede geestelijke verzorging op humanistische grondslag? 

2. Wat is levenservaring? 

3. Hoe hangen levenservaring en goede geestelijke verzorging samen? 

1.2.2 Begripsbepaling 

 Goede geestelijke verzorging 

In de centrale vraag en de eerste deelvraag heb ik gekozen het woord ‘goede’ op te nemen ten 

aanzien van geestelijke verzorging. Geestelijke verzorging is een vak waarbij met kwetsbare 

mensen wordt gewerkt. Kwalitatief slechte zorg verlenen heeft directe gevolgen voor de cliënt. 

Het is dus van belang dat het vak naar behoren wordt uitgevoerd. Dit ‘naar behoren’ betekent dat 

er kwalitatief goede zorg geleverd moet worden. In dit onderzoek kijk ik dan ook naar welke 

aspecten bijdragen aan het kwalitatief goed uitoefenen van het vak. Wanneer helder wordt welke 

kwaliteiten hier vereist zijn, wordt het wellicht ook mogelijk aannames te doen over of leeftijd en 

levenservaring een rol bij geestelijke verzorging spelen. Ik zal hier daarom ter verduidelijking 

spreken over ‘goede’ geestelijke verzorging. 

 

 De zorg 

Ik spreek hier over geestelijke verzorging in de zorg. De zorg omvat de volgende instellingen: 

ziekenhuizen, revalidatie, verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrie, jeugdzorg en verstandelijk 

gehandicapten. Voor mijn motivatie tot beperking tot de zorg zie paragraaf 1.3.1. 

 

 Humanistische grondslag 

Het vak geestelijke verzorging wordt op verschillende grondslagen uitgeoefend. De voornaamste 

zijn: de katholieke, de protestantse, de humanistische, de joodse, de islamitische en de hindoe 

sector. Werken op humanistische grondslag betekent dat de verzorger in kwestie ten minste een 

opleiding heeft voltooid aan het voormalig Humanistisch Opleidingsinstituut (HOI) en/of de 
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Universiteit voor Humanistiek (UvH), daarnaast kan hij of zij inhoudelijk benoemd zijn door het 

Humanistisch Verbond (HV, 2000). 

 

 Leeftijd 

In de inleiding wordt in de voorbeelden leeftijd veelvuldig verbonden aan levenservaring. Het 

thema leeftijd vormt dan ook een onderliggend onderwerp dat als een rode draad door het gehele 

onderzoek loopt. 

1.2.3 Noodzaak tot onderzoek / doelstelling 

Wanneer een bijna afgestudeerde, jonge student geestelijke verzorging erop aangesproken wordt 

dat het waarschijnlijk moeilijk wordt om aan een baan te komen door een tekort aan 

levenservaring, dan roept dat vragen op. Onderzoek naar de relatie tussen levenservaring, leeftijd 

en goede geestelijke verzorging is dan ook belangrijk. Zeker als in het achterhoofd de trend van 

de dubbele vergrijzing wordt gehouden (Economist, 2006). Babyboomers verlaten straks in grote 

getale de arbeidsmarkt, onder hen een grote groep humanistisch geestelijk verzorgers 

(Humanistisch Verbond, 2012; VGVZ, 2012). Daarnaast klopt diezelfde generatie straks aan bij 

de zorg en moet een kleine groep (voornamelijk jonge) geestelijk verzorgers hen bijstaan. Als de 

veronderstelling klopt dat een jonge geestelijk verzorger de levenservaring mist die voor 

uitoefening van het vak noodzakelijk is en hij of zij daardoor niet in staat is de levensvragen die 

een cliënt de verzorger voorlegt samen te onderzoeken, dan is er nu en in de toekomst niet alleen 

een probleem voor deze afgestudeerden die de arbeidsmarkt willen betreden, maar meer nog voor 

de cliënt die te kampen krijgt met kwalitatief minder goede geestelijke zorg. Mijn doelstelling is 

dan ook een bijdrage leveren aan begripsvorming en kennis over de relatie tussen levenservaring, 

leeftijd en goede geestelijke verzorging. 

1.2.4 Persoonlijke motivatie voor de probleemstelling 

Uit zowel de inleiding als de doelstelling moge blijken dat het voor mij als aankomend jonge, 

afgestudeerde geestelijk verzorger belangrijk is om te weten of ik goede geestelijke zorg kan 

verlenen op mijn leeftijd en met mijn levenservaring. Wanneer daadwerkelijk blijkt uit het 

onderzoek dat dit niet mogelijk is, dan is het goed voor mij en mijn leeftijdsgenoten aan de 

Universiteit voor Humanistiek om te overwegen een aantal jaren iets anders te gaan doen, om dan 

later het vak alsnog in te stromen. Daarnaast zou het dan aan de Universiteit zijn om eventueel een 

leeftijdsgrens in te stellen voor het aannemen van studenten of het curriculum aan te passen. 
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1.2.5 Theoretische- en praktische relevantie van het onderzoek 

Ik hoop met dit onderzoek bouwstenen aan te dragen en zo een bijdrage te kunnen leveren aan de 

theorievorming over levenservaring als begrip en in relatie tot goede geestelijke verzorging. Hier 

is voor zover mij bekend geen onderzoek naar verricht, waardoor het onderzoek waardevol zou 

kunnen zijn voor geestelijk verzorgers die het vak in willen en andere belangstellenden. Dit 

exploratieve onderzoek sluit aan bij het onderzoeksprogramma over geestelijke begeleiding van 

de Universiteit voor Humanistiek (UvH, 2010). In dit onderzoeksprogramma is er aandacht voor 

de personale competentie van de humanistisch geestelijk verzorger. Het gaat daarbij om ‘de 

noodzakelijke (nooit afgesloten) ontwikkeling van reflexieve vermogens met het oog op 

zelfkennis en inzicht in de eigen levensbeschouwelijke ontwikkeling.’ (idem, p.12). 

Levenservaring maakt onderdeel uit van de autobiografie van de verzorger. Desondanks wordt 

aan levenservaring in de opleiding weinig aandacht besteed, terwijl zelfkennis als zeer belangrijk 

wordt beschouwd voor competent verzorgerschap. Onderzoek naar een thema dat zo inherent 

verbonden lijkt te zijn met de persoon van de verzorger, en waar zo weinig over bekend is, is dan 

ook relevant. 

Tevens heeft het onderzoek mogelijkerwijs praktische relevantie, doordat het aanleiding zou 

kunnen geven voor jonge geestelijke verzorgers om tijdelijk nog niet het vak in te gaan, wanneer 

uit het onderzoek blijkt dat hun tekort aan levenservaring door hun jonge leeftijd goede geestelijke 

verzorging in de weg staat. Anderzijds kunnen dezelfde jonge verzorgers zich door dit onderzoek 

gesteund weten, wanneer de uitkomst is dat jong geestelijk verzorgerschap geen probleem hoeft te 

vormen voor de kwaliteit van de geleverde zorg. 

1.3 Opzet van het onderzoek 

1.3.1 Aangebrachte beperkingen 

De onderzoeksvraag en deelvragen die centraal staan in dit onderzoek waren veelzijdig te 

benaderen. Zeker wanneer in aanmerking wordt genomen dat ik hier te maken had met een grote 

kennisleemte: op het gebied van de definiëring van levenservaring in de context van goede 

geestelijke verzorging is vrijwel niets geschreven. Een blanco papier betekende in het kader van 

dit onderzoek dat ik mezelf een aantal beperkingen op moest leggen. Het betekende tevens dat een 

onderwerp als dit nooit binnen het bestek van een afstudeeronderzoek uitputtend onderzocht kon 

worden. Ik koos ervoor me te beperken tot geestelijke verzorging in de zorg. Met deze sector had 

ik meer affiniteit door mijn eerder gelopen stage. Door me toe te leggen op de zorg, is dit 

onderzoek niet te generaliseren naar andere doelgroepen. Een vergelijkend onderzoek, 

bijvoorbeeld bij justitie of defensie, beveel ik dan ook ten zeerste aan. De volgende beperking die 
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ik mezelf oplegde is dat de respondenten allen van humanistische grondslag moesten zijn. Ik denk 

namelijk dat de grondslag (zie ook 1.2.2 Humanistische grondslag) waarop een geestelijk 

verzorger het vak uitoefent bepalend kan zijn voor de manier waarop mijn vraag benaderd wordt. 

Het is voor te stellen dat een theïstische verzorger vragen over goede geestelijke zorg en 

levenservaring beantwoordt vanuit een Bijbelse visie, waar een humanistische verzorger hierbij de 

humanistische levensbeschouwing gebruikt. Door de doelgroep eenduidig te houden zijn de 

uitkomsten beter te vergelijken. Voor het literatuuronderzoek heb ik voornamelijk gebruik 

gemaakt van bronnen die zich op humanistische geestelijke verzorging baseren of vanuit een 

humanistische visie spreken. Deze literatuurkeuze sluit aan bij de respondenten en zal de 

uiteindelijke vergelijking van de literatuur met de praktijk ten goede komen en concreter maken. 

De laatste opmerking die ik in deze context wil maken gaat over mijn rol als onderzoeker. Als 

onderzoeker in een kwalitatief onderzoek neem ik mijzelf en mijn biografie mee (Maso & 

Smaling, 1998, p.10). De subjectiviteit die veel onderzoekers in een onderzoek trachten te 

vermijden zie ik, in lijn met Maso en Smaling (1998, p.67), juist als een mogelijkheid tot het 

positief inzetten van mijn persoon door grote persoonlijke betrokkenheid. Door open te staan voor 

verschillende perspectieven en daar kritische en reflexief naar te kijken, verwacht ik dat mijn 

subjectiviteit juist een bijdrage kan leveren aan het streven naar een objectief onderzoek. Ik ben 

immers als onderzoeker aanwezig en dat ontkennen zou zowel een illusie zijn, als het onderzoek 

in waarachtigheid en diepte doen afnemen. 

1.3.2 Onderzoeksopzet 

Allereerst treft u een theoretisch kader aan, waar ik aan de hand van literatuur bovenstaande drie 

deelvragen explorerend beantwoord. Ik maak voor het beantwoorden van deze deelvragen gebruik 

van zowel schrijvers die gerelateerd zijn aan de Universiteit voor Humanistiek (bijvoorbeeld 

Mooren, Jorna en Hoogeveen) en schrijvers die niet direct hiermee in verband te brengen zijn 

(bijvoorbeeld Roothaan en Kievit-Lamens). Van een aantal schrijvers vindt u ter verduidelijking 

van hun achtergrond in de eindnoten een korte biografie. Daarnaast maak ik gebruik van bronnen 

als de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ), het Humanistisch 

Verbond (HV) en beeldende bronnen als een documentaire en een film. Ik heb hiermee getracht 

het onderwerp vanuit verschillende hoeken te belichten.  

De gebruikte, voornamelijk Nederlandse, literatuur werd verkregen door grondige naspeuringen. 

Allereerst heb ik gezocht naar digitale en gedrukte bronnen door gebruik te maken van de online 

zoekfuncties van de bibliotheek van de Universiteit van Utrecht. Na invoering van kernwoorden 

zoekt deze functie binnen alle wetenschappelijke disciplines. De resultaten variëren van 
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tijdschriften tot boeken en dvd’s. Zowel Omega als de Catalogus gaven aangaande het onderwerp 

levenservaring echter nauwelijks output. Ik heb hierbij ook aandacht besteed aan het invoeren van 

aanverwante begrippen als levensloop, levenswijsheid, wijsheid, leven, ervaringen, ervaring, 

biografie, jeugd, jeugdigheid, jong, werk en levensverhaal. Ook door deze woorden in vertaling in 

de zoekfunctie te doen, bijvoorbeeld in het Engels, kwam er nauwelijks bruikbare literatuur naar 

boven. Vaak bleek er een hint in de richting te zijn, maar werd het woord in een andere context 

gebruikt of volgden de schrijvers een lijn die niet in de context van dit onderzoek paste. Ook door 

gebruik te maken van de zoekmachine Google op internet kwam maar weinig substantieel 

bruikbare informatie naar boven. Overigens bleken de zoekmachines niet zaligmakend. 

Respondenten droegen bijvoorbeeld nog bronnen aan, die met bovenstaande zoekmethodes niet 

naar boven waren gekomen. Reden hiervoor is waarschijnlijk dat de kernwoorden die aan 

bepaalde bronnen worden toegekend niet overeen zijn gekomen met mijn zoekbegrippen. Ik sluit 

daarom niet uit dat er voor mij onontdekte bronnen zijn die goed aansluiten op datgene wat ik in 

deze afstudeerscriptie verwoord heb. Het resultaat van weinig literatuur over levenservaring was, 

dat ik aan de slag moest met een betrekkelijk grote kennisleemte en dus meer explorerend u vertel 

over mijn bevindingen. Over geestelijke verzorging was op de Universiteit voor Humanistiek 

overigens wel veel literatuur voor handen. 

Na afronding van het theoretisch kader ben ik op zoek gegaan naar humanistisch geestelijk 

verzorgers die wilden deelnemen aan dit onderzoek. De welwillendheid bleek groot. Ik heb 

uiteindelijk 12 geestelijk verzorgers geïnterviewd volgens de methode van het open interview 

(Maso & Smaling, 1998). Deze interviews zijn opgenomen met een voice recorder en ook als 

zodanig op te vragen. Van de interviews heb ik een kort verslag gemaakt met de essentie van het 

gesprek, om deze vervolgens te laten autoriseren, waarna ze in het afstudeeronderzoek zijn 

opgenomen. De interviews worden gevolgd door een analyse waarin ik beschrijvend weergeef 

welke perspectieven de respondenten naar voren brengen ten aanzien van de onderwerpen goede 

geestelijke verzorging, levenservaring en hun eventuele samenhang. Ter afsluiting vindt u een 

slotbeschouwing. Hierin wordt een antwoord op de centrale vraag geformuleerd op basis van het 

theoretisch kader en de afgenomen interviews. 

 

Tot slot wil ik u het volgende toevoegen bij het lezen van dit onderzoek. Voor geestelijk 

verzorgers bestaan vele functienamen. Het Humanistisch Verbond noemt de volgende: 

‘humanistisch geestelijk werker, humanist, humanistisch raadsman/-vrouw, humanistisch 

(geestelijk) raadspersoon, humanistisch consulent/-begeleider/-counselor etc.’ (HV, 1973). Ik zal 

vele van deze en andere termen gebruiken, teneinde enige variatie in de tekst aan te brengen. 
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HOOFDSTUK 2 THEORETISCH KADER 

De titel van dit hoofdstuk wekt de suggestie dat het hier gaat om het beschrijven van bestaande 

theorieën in het licht van nieuwe invalshoeken. De bovenbeschreven zoektocht naar literatuur 

geeft echter al aan dat theorieën aangaande de samenhang tussen goede geestelijke verzorging en 

levenservaring en de afzonderlijke begrippen, nauwelijks tot niet voor handen was. Dit betekent 

dat u in dit hoofdstuk explorerende teksten vindt, waarin de begrippen goede geestelijke 

verzorging en levenservaring afzonderlijk en in hun samenhang worden gepositioneerd en 

uitgediept. De bouwstenen die hieruit voortkomen, kunnen een eerste aanzet zijn tot 

theorievorming. 

2.1 Wat is goede geestelijke verzorging op humanistische grondslag? 

Op deze plaats wil ik de vraag bespreken wat goede geestelijke verzorging is. Allereerst is daartoe 

een korte typering van het vak op zijn plaats. De Vereniging van Geestelijk Verzorgers in 

Zorginstellingen (VGVZ, 2010, p.5) hanteert de volgende definitie:  
Geestelijke verzorging is: ‘de professionele en ambtshalve begeleiding van en hulpverlening aan mensen bij 

hun zingeving en spiritualiteit, vanuit en op basis van geloofs- en levensovertuiging, en de professionele 

advisering inzake ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in zorgverlening en beleidsvorming.’  
Er wordt hier niet over goede geestelijke verzorging gesproken. Goed en slecht zijn dan ook 

complexe begrippen waar het gaat om een vak dat zich nauwelijks kwantitatief laat duiden. 

Desondanks laat zich uit de literatuur een beeld schetsen van de voorwaarden die uiteindelijk tot 

goede geestelijke zorg leiden. Aan de hand van de thema’s ‘professionaliteit’, ‘houding & 

geestelijke verzorging’ en ‘de relatie tussen de geestelijk verzorger en de cliënt’ zal ik dit beeld 

profileren. Deze thema’s zijn zeker niet uitputtend te noemen; de literatuur op het gebied van 

geestelijke verzorging is zeer omvangrijk. Deze thematisering is eerder een gerichte aanzet tot de 

verbinding met levenservaring die ik in de derde deelvraag zal behandelen. 

2.1.1 Professionaliteit 

Voor dit vak, waarbij over het touw van de menselijke kwetsbaarheid wordt gebalanceerd en een 

misstap nooit veel verder is dan een paar woorden of een blik, is mijns inziens een academische 

opleiding ten behoeve van de professionaliteit onontbeerlijk. De VGVZ (2010, p.10) stelt ‘een 

door de overheid erkende, wetenschappelijke opleiding (…) in theologie en/of humanistiek’ dan 

ook als voorwaarde om aan de professionele kwalificatie van geestelijk verzorger te voldoen. De 

vereniging staat hierin niet alleen. Ook Mooren2 (in Alma & Lensvelt-Mulders, 2011, p.195), 

docent aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH), sluit zich hierbij aan: ‘De kundigheid van de 

deskundige is gebaseerd op theoretische inzichten.’ Toch is een theoretische basis niet de enige 
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eis aan een goede geestelijk verzorger. Er wordt ook een doorleefd normatief kader verwacht; het 

‘ken uzelf’ als voorwaarde om de binnenkant van een cliënt te verstaan (Jorna3 in Alma & 

Lensvelt-Mulders, 2011, p.218; Kievit-Lamens4, 2011, p.21). 

De VGVZ, evenals vacatures voor geestelijk verzorgers, stelt de academische opleiding als 

voorwaarde. Desondanks laat Hoogeveen5 (1991), die humanistisch geestelijk raadsvrouw en 

docent aan de UvH was, een geluid horen dat de voorwaarde voor de opleiding enigszins aan het 

wankelen brengt. Zij stelt dat de praktijk de feitelijke leerschool is (Hoogeveen, 1991, p.29). 

‘Daarin leert men zijn eigen stijl, zijn eigen wijze van het oplossen van zich voordoende 

problemen, de eigen wijze van reageren en verwerken. Het is te gemakkelijk om te denken dat dit 

gebeurt op basis van het geleerde. Het blijkt dat je ook heel veel juist weer af moet leren.’ (idem, 

p.29). Later zet zij dit nog concreter uiteen: ‘Weliswaar kunnen theorie en praktijktheorie een 

richtsnoer vormen voor het doen en laten van de geestelijk werker, maar daarentegen – en dat 

maakt theorie tot iets paradoxaals – leert de ervaring dat je bij het werk juist steeds op eigen 

kompas moet varen, vanuit een eigen authenticiteit.’ (idem, p.45) Het gaat bij dit vak om 

menselijke vaardigheden. Hoogeveen (1991, p.36) schrijft dan ook dat ‘de essentie van het werk 

in principe door ieder mens verricht kan worden.’ 

In zekere zin ondermijnen deze citaten het belang van de academische vorming, ze geven een 

kloof aan tussen theorie en praktijk. Zou iemand ook geestelijk raadspersoon kunnen worden door 

alleen in de praktijk ervaring op te doen, bijvoorbeeld onder begeleiding van een ervaren 

geestelijk begeleider? Op deze vraag heb ik geen direct antwoord. Hoogeveen nuanceert het 

bovenstaande beeld echter wel door aan te geven dat de opleiding wel werkt aan de benodigde 

basishouding: ‘Het professionele is niet te vinden in gespecialiseerde kennis van menselijke 

problematiek, maar in de basishouding van waaruit de geestelijk werker de relatie aangaat met de 

andere mens met diens specifieke problematiek. Deze houding wil ik hier kort typeren met de 

termen ‘echtheid’, ‘betrokkenheid’, ‘acceptatie’.’ (idem, p.29). Ik denk dat Hoogeveen het eens 

zou zijn met de volgende woorden van Pieters (in Alma & Lensvelt-Mulders, 2011, p.64): ‘Het 

voorschrift of protocol is slechts het startpunt voor de novice, die door ervaring en continu leren 

hier bovenuit kan stijgen en uiteindelijk soms meester of genie kan worden.’  

Academische vorming is een startpunt, waarbij haar rol in het werkveld een zekere 

bescheidenheid past. De Universiteit voor Humanistiek geeft haar studenten een basishouding 

mee die hen een zekere professionaliteit verleent en bijdraagt aan goede geestelijke verzorging, 

maar zij levert geen volleerde studenten af. Dat laatste is ook vrijwel onmogelijk gezien het brede 

spectrum aan (inter)menselijke problematiek (zoals verlies, eenzaamheid, familieconflicten) 
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waarmee de geestelijk begeleider te maken krijgt. Geestelijke verzorging is een vak dat ook, en 

misschien wel vooral, in de praktijk geleerd wordt.  

 
De VGVZ hanteert een beroepsstandaard voor geestelijk verzorgers van alle denominaties, om de 

kwaliteit van de geboden zorg te bewaken. In het kader van het beantwoorden van de vraag wat 

goede geestelijke verzorging in de zorg inhoudt, is het waardevol te kijken of de kwaliteitseisen 

van de beroepsvereniging overeenkomen met het curriculum van de opleiding. 

 

De Beroepsstandaard (VGVZ, 2010) beschrijft een uitgebreid pakket aan kwaliteitseisen op de 

volgende gebieden: algemeen, houding & vaardigheden en kennis. Het volstaat hier om te zeggen 

dat deze kwaliteitseisen in grote mate worden onderwezen in de opleiding tot humanistisch 

geestelijk verzorger (UvH, 2012, p.5-7). Kritische kanttekening hierbij is, dat zowel de 

beroepsstandaard als de onderwijs- en examenregeling (UvH, 2012) mijns inziens erg ambitieus 

zijn in hun kwaliteitseisen aan een geestelijk verzorger/student. Denk bijvoorbeeld aan de eis de 

juiste balans vinden tussen afstand en nabijheid (VGVZ, 2010, p.17) of een doorleefd normatief 

kader hebben aan het einde van de studie (UvH, 2012, p.7). Hoogeveen (1991, p.37) deelt mijn 

mening wanneer ze schrijft dat het onrealistisch is om van de geestelijk verzorger te eisen ‘een 

bijna volmaakt, evenwichtig en volgroeid mens te zijn (een levensopdracht lijkt mij).’ Ik zou de 

kwaliteitseisen van zowel de UvH als de VGVZ dan ook eerder voorbeeldig noemen. Voldoen 

aan de kwaliteitseisen draagt bij aan goede geestelijke verzorging, maar er dient wel rekening mee 

gehouden te worden dat ieder mens uitblinkt in andere kwaliteiten. Zo ook zullen geestelijk 

verzorgers per persoon verschillen in de mate waarin ze de vereiste kwaliteiten laten zien. Veel 

kwaliteiten zullen pas in de loop der tijd worden verworven of ontwikkeld door ervaringen in het 

vak. Goede geestelijke verzorging wordt immers ook in de praktijk geleerd? Waar een goede 

geestelijke verzorger echter niet zonder kan is de door Hoogeveen genoemde (basis)houding. 

2.1.2 Houding & geestelijke verzorging 

Waartoe neemt een geestelijk verzorger een houding aan? Om ‘er [te] zijn voor de ander, opdat 

die kan toekomen aan zichzelf en zijn actuele situatie en zo in ontmoeting kan doormaken wat hij 

moet doormaken.’ (Jorna, 2008, p.245). Die werkelijke ontmoeting is de voorwaarde voor een 

ontsluiting van het innerlijk en eventuele ontplooiing van de cliënt. Bij die ontmoeting hoort een 

gevoel van vertrouwen, dat soms geholpen wordt doordat de geestelijk werker een vrijplaats 

(beroepsgeheim) biedt. In de begeleiding is overigens het gelijkwaardigheidprincipe leidend: een 

geestelijk verzorger is nooit meer dan de cliënt die hij of zij begeleidt (Hoogeveen, 1991, p.80). 

Hij of zij is geen autoriteit, maar een professionele begeleider die ‘gericht is op het ondersteunen 
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van het proces van bestaansoriëntatie, opdat de cliënt zich op bevredigende wijze kan verhouden 

tot zijn leefsituatie, zich beter kan richten op wat het leven echt de moeite waard maakt, zich kan 

verzoenen met tegenslag of het geleefde leven en kan leven naar eigen waarden. Niet zelden heeft 

hetgeen in de begeleiding aan de orde komt een spirituele toonzetting en is ze daarmee gericht op 

het activeren van diepgaande ervaringsdimensies.’ (Mooren in Alma & Lensvelt-Mulders, 2011, 

p.199).  

De door Mooren genoemde ondersteuning bij het proces van bestaansoriëntatie en de spirituele 

toonzetting vragen om een levensbeschouwelijke positiebepaling van de begeleider. De verzorger 

komt in gesprek namelijk voor zingevingvragen van zijn cliënt te staan waarbij ook naar zijn 

eigen levensbeschouwelijke antwoorden gevraagd kan worden. De VGVZ (2010, p.10) ziet juist 

daarom het ambt6 en de eigen spiritualiteit als onderdeel van de professionele identiteit. Van 

belang blijft wel dat de geestelijk verzorger daarbij een open houding behoudt naar andere 

levensbeschouwingen. Tegenwoordig werkt een begeleider tenslotte vaak niet meer alleen met 

cliënten van zijn of haar eigen denominatie. 

 

Vaak vindt de geestelijke begeleiding plaats door gespreksvoering. Dit kan de indruk wekken dat 

het hier altijd gaat om spreken met woorden, maar niets is minder waar, ook het lichaam kan 

spreken (bijvoorbeeld met een zekere fysieke houding) of de stilte. Het gaat veelal om een er-zijn 

(presentietheorie van Baart, 2003; Jorna, 2008). Wanneer een verzorger in de begeleiding wel 

spreken moet, dan gebeurt dat volgens Schonk (1979) vanuit het innerlijk zedelijke besef van 

goed en kwaad en redelijke verantwoording. In de geestelijke verzorging zijn er overigens zelden 

pasklare antwoorden op de vragen die de cliënten zich stellen of de situaties waarin zij zich 

bevinden. Door het soms ontbreken van het woordelijk antwoord kunnen geven is de 

levensinstelling (de presentie) van de werker erg belangrijk. Hoogeveen (1991, p.151) noemt de 

levensinstelling ‘de basale voorwaarde voor het adequaat uitoefenen van het beroep. Deze 

instelling valt te typeren door affectieve verbondenheid: verbondenheid met het leven, met jezelf 

en met de cliënt. In diverse bewoordingen is deze verbondenheid, deze betrokkenheid in 

houdingsaspecten aangeduid zoals warmte, respect, bescheidenheid, nabijheid.’ 

 
Pieters (in Alma & Lensvelt-Mulders, 2011, p.57-59) beschrijft de ambachtspersoon als voorloper 

van de professional: de professional zal veel in deze persoon herkennen. Omdat zijn typering van 

deze persoon mijns inziens zeer goed de houding van de huidige professionele geestelijk 

verzorger treft, wijd ik hier graag uit over deze prachtige metafoor.  

De ambachtspersoon dient volgens Pieters om te gaan met ‘onzekerheid en ambiguïteit, 

beperkingen en begrenzingen, mogelijkheden en kansen, en bovenal met continue dynamiek!’ 
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(idem, p.57). Hoogeveen (1991, p.110) vult deze notie aan: ‘Geestelijk werk kenmerkt zich door 

beweging, door een proces tussen cliënt en geestelijk werker, door een ontwikkeling in de cliënt, 

door een steeds ook weer bewegend innerlijk proces van de werker.’ In die dynamiek is het 

instrument dat de begeleider hanteert zichzelf (Frank, 2008; Jorna, 2008), waarbij gebruik 

gemaakt wordt van alle zintuigen (Pieters in Alma & Lensvelt-Mulders, 2011, p.58; Meijboom, 

2008, p.5).  

De goede geestelijk verzorger (ambachtspersoon) ‘weet ook precies wat zij of hij wel en niet met 

het gereedschap kan doen, en ook deze kennis ontstijgt vaak een enkelvoudig instrumenteel 

verband tussen gereedschap en taak.’ (Pieters in Alma & Lensvelt-Mulders, 2011, p.57). Wat er in 

de begeleiding gebeurt tussen ‘gereedschap en taak’ is nauwelijks te duiden omdat het moeilijk in 

woorden te vatten is. De geestelijk verzorger en de cliënt kunnen soms in een verbondenheid 

geraken die voor een moment het (simpele) gesprek ontstijgt. Daar, in die synergie, is er sprake 

van werkelijke begeleiding, een werkelijk samen zijn. Die ‘klik’ is niet via een vast patroon te 

bewerkstelligen, daarin is iedere relatie uniek, maar de houding daartoe is wat het instrument in 

zijn professionaliteit keer op keer dient aan te nemen. Die houding kenmerkt zicht, naast het 

voorgaande, ook door innerlijke ruimte bij de geestelijk verzorger. Deze ruimte karakteriseert 

Leget7 (in Kievit-Lamens 2011, p.38) als: ‘een zodanige gemoedstoestand, dat hij [geestelijke 

verzorger] in alle vrijheid en rust in staat is zich te verhouden tot directe emoties en houdingen, 

die door een situatie bij hem worden opgeroepen.’ Op deze notie zal in deelvraag drie (2.3) nader 

worden ingegaan. Pieters legt ook nadruk op de nazorg die een ambachtspersoon aan zijn product 

moet besteden. Dit geldt evenwel voor de geestelijke verzorger: na het samenzijn is deze 

verantwoordelijk voor een goede afronding van de begeleiding, zowel voor de cliënt als voor 

zichzelf. 

 

Uit de literatuur volgt dat de houding van de geestelijk verzorger zeer van belang is in zijn of haar 

relatie tot de cliënt. Er moet een zekere openheid aan de houding ten grondslag liggen en 

innerlijke ruimte om de cliënt tot instrument te dienen. Een levensinstelling van verbondenheid en 

nabijheid maakt de werkelijke ontmoeting mogelijk, waardoor in de dynamiek andere 

ervaringsdimensies aangeboord kunnen worden en de cliënt de ruimte wordt geboden zich 

(innerlijk) te ontplooien.  

2.1.3 De relatie tussen de geestelijk verzorger en de cliënt 

Tot nog toe heb ik goede geestelijke verzorging beschreven vanuit het oogpunt van de geestelijk 

werker, maar ook uit bovenstaande moge duidelijk zijn dat deze zorg nooit eenzijdig wordt 
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gegeven. ‘Wil er van relatie tussen die twee [werker/cliënt] sprake zijn, dan geldt voor beiden dat 

zij – ieder op hun eigen wijze – zich moeten laten zien; alleen dan kan er in de tussenruimte 

vanuit twee polen iets van zin en/of betekenis komen.’ (Jorna, 2008, p.125). De geestelijk 

verzorger staat de cliënt bij wanneer sprake is van geestelijke nood. Vaak dienen zich in de 

gesprekken dan thema’s aan als rouw, verdriet, schuld, schaamte en eenzaamheid, die zich uiten 

in verloren zinsamenhang. De cliënt voelt dat het levensverhaal niet compleet is en snakt naar die 

samenhang en innerlijke ruimte. De weg die het individu in zijn leven bewandelt is een 

ontwikkelingsgang die resulteert in het worden van enkeling met gevonden zinsamenhang (Jorna, 

2008, o.a. p.32). De tussenruimte, en innerlijke ruimte van de raadspersoon, kan het toneel zijn 

voor het samen komen tot ‘zin en/of betekenis’.  

Het gaat buiten het bestek van dit onderzoek om in te gaan op wat een cliënt als goede geestelijke 

verzorging beschouwt. Er zijn hier evenwel onderzoeken naar gedaan. Aanbeveling dient 

bijvoorbeeld het afstudeeronderzoek van Jeannette Janssen-Noordermeer (2009) over ‘De 

betekenis en zin van het bestaan bij ouderen’, waarin zij op zoek gaat naar de betekenis van de 

zin: ‘voor mij hoeft het niet meer,’ bij ouderen in twee woonzorgcentra. Janssen beschrijft in het 

onderzoek hoe de ouderen hun noodkreet verbinden met breukervaringen die diep ingrijpen in het 

bestaan, waardoor hun leven niet uit te houden is. Deze noodkreet, die aanvankelijk lijkt op een 

doodswens, blijkt een roep om aandacht en warmte te zijn. 

Tot besluit van deze deelvraag 

We hebben gezien dat een academische opleiding een basis genereert voor professioneel 

begeleiderschap, al is een vertaalslag van theorie naar praktijk een niet te onderschatten onderdeel 

is van de werkelijkheid. De te verwerven houding van de ambachtspersoon kenmerkt de geestelijk 

werker; de geestelijk verzorger moet zichzelf (leren) kennen om tot instrument voor een cliënt te 

zijn. Evenwel komt er zonder een goede relatie niets tot stand en is deze dus van primair belang 

voor iets wat ik hier met grote voorzichtigheid goede geestelijke verzorging wil noemen. 

Nergens in de studie, de Beroepsstandaard of de literatuur wordt expliciet gesproken over een 

zekere levenservaring of leeftijd die gerelateerd zou kunnen zijn aan goede geestelijke verzorging. 

Mijn ervaringsvoorbeelden in de inleiding veronderstellen dit echter wel, een discrepantie waar de 

volgende deelvragen en de interviews wellicht meer licht op werpen. In de volgende deelvraag 

staat het begrip levenservaring centraal. 
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2.2 Wat is levenservaring? 

In de inleiding beschreef ik dat een dame van zeventig veronderstelde dat ik levenservaring nodig 

zou hebben om een goede geestelijk verzorger te worden. In het kader van dit onderzoek is het 

daarom van belang stil te staan bij wat er onder levenservaring verstaan wordt in de literatuur. In 

mijn zoektocht handen en voeten aan dit begrip te geven, bleek dat er weinig over levenservaring 

geschreven is. De navolgende tekst is dan ook een verkenning van het onderwerp, waarbij ik de 

weinige noties die ik aantrof in de literatuur verbind met eigen inzichten. 

2.2.1 Definitie van levenservaring 

Het Van Dale woordenboek is beknopt in haar definitie van levenservaring: ‘Ervaring die men in 

en door het leven opdoet.’ Voor het nader bekijken van het begrip levenservaring wil ik hier 

allereerst graag preciseren wat ik lees in de definitie en welke vragen de definitie in deze vorm bij 

mij oproept. 

De definitie bestaat uit twee delen die samen levenservaring vormen. Het eerste deel gaat over 

ervaringen die in het leven opgedaan worden. Noodzakelijk hiervoor is dat het leven geleefd 

wordt. Door te leven komt een mens dingen op zijn pad tegen, die hem of haar voor de keuze 

stellen verschillende wegen te bewandelen. Die verschillende wegen leiden tot verschillende 

ervaringen die opgedaan worden. Dit eerste type ervaringen wordt naar mijn idee vrijwillig 

opgedaan: de mens kan hier immers zelf een keuze maken. Niettegenstaande dat er altijd 

momenten kunnen zijn waarop kiezen niet mogelijk lijkt: wellicht is het een te moeilijke keuze en 

laat iemand zich in plaats van zelf te kiezen leiden door zijn omgeving of andere factoren. 

Het tweede deel van de definitie omvat de ervaringen die een mens door het leven opdoet. Ik lees 

dit als die ervaringen waarop een mens geen invloed kan uitoefenen. Ze gebeuren. De ervaringen 

worden de mens aangedaan door het leven. Bijvoorbeeld een overlijden van iemand uit de naaste 

omgeving. Daar kan niets aan gedaan worden, maar de ervaring doet wel iets met de persoon die 

nog leeft. 

Gezien deze definiëring uit het woordenboek is elke ervaring levenservaring. Er lijken geen 

voorwaarden aan verbonden: elke ervaring in en door het leven opgedaan is een levenservaring. 

Desondanks voelt het voor mij alsof de door mij in de inleiding beschreven ervaringen iets anders 

bedoelen. De dame van zeventig kan bijna niet bedoeld hebben dat ik met mijn vijfentwintig jaar 

nog geen enkele ervaring in en door het leven had opgedaan. We ervaren immers dagelijks allerlei 

zaken. Bijvoorbeeld dorst, warmte, liefde, pijn, vermoeidheid. Toch leek zij hier niet op te doelen. 

Ook een krantenartikel dat ik aangereikt kreeg (krant en datum onbekend, zie bijlage 1) 

formuleerde ‘levenservaring’ als voorwaarde voor het begeleiden van ‘mensen die ernstig ziek 
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zijn of van mensen die zich eenzaam voelen’. Het vermoeden rijst dat aan het begrip 

levenservaring meer voorwaarden zijn verbonden dan de definitie op het eerste gezicht doet 

vermoeden. 

2.2.2 Ervaring versus levenservaring 

In onze taal wordt zowel het woord ervaring als het woord levenservaring gebruikt. We lijken 

deze woorden niet uitwisselbaar te gebruiken. Om levenservaring verder te definiëren is het 

daarom zinvol het onderscheid te duiden. 

De meest uitgebreide definiëring van dit onderscheid vond ik bij Roothaan8 (2007). Ik geef hier 

haar omschrijving volledig weer, aangezien zij tevens een duiding van het begrijp levenservaring 

geeft die naar mijn idee een aanvulling vormt op de huidige definitie. 
‘Wanneer we op zoek gaan naar de betekenis van ervaring, moeten we vaststellen dat het begrip ervaring twee 

betekenissen heeft. In één betekenis duidt het op iets momentaans: een impressie, zintuiglijk of intrapsychisch, 

zoals bijvoorbeeld in de droom. In deze betekenis gebruikt men het ook in de uitdrukking ‘zintuiglijke 

ervaring’: dat is het geheel van de zintuiglijke indrukken: lichtvlekken, geluiden, geuren, et cetera. De andere 

betekenis van ervaring heeft een component van duur. Wanneer we zeggen dat iemand ervaring heeft met 

motorrijden, dan bedoelen we dat die persoon het al vaker heeft gedaan. Zo iemand is ervaren. In deze laatste 

betekenis wordt niet alleen gezegd dat iemand veel impressies heeft van hoe het is om te rijden op een motor, 

maar dat die iemand een zekere kundigheid heeft. Een ervaren chauffeur is een chauffeur die je kunt 

vertrouwen, omdat hij goed kan rijden. Iemand met ervaring, zo zouden we moeten zeggen, heeft de vele 

indrukken die hij heeft opgedaan opgeslagen en verwerkt tot iets eigens, tot een eigen vaardigheid. Dit gebruik 

van ‘ervaring’ lijkt op het gebruik in de term levenservaring. Iemand met veel levenservaring is niet alleen 

iemand die veel heeft meegemaakt, maar iemand die zijn wederwaardigheden zodanig heeft verwerkt en 

geïnterpreteerd, dat hij er een zekere wijsheid aan ontleent. Wanneer je een probleem hebt, kan iemand met 

levenservaring een goede gesprekspartner zijn.’ (Roothaan, 2007, p.35-36). 

Roothaan zet de korte duur van een momentane ervaring af tegen de (levens)lange duur van een 

levenservaring. De laatste soort ervaringen zijn dan ook volgens haar ‘opgeslagen en verwerkt tot 

iets eigens’. Veel meemaken is volgens haar niet de uitdrukkelijke voorwaarde voor 

levenservaring, maar de verwerking en interpretatie van een ervaring wel.  

Voor het verwerken en interpreteren van ervaringen moet de ervaring een zekere indruk maken, je 

raken, anders valt de ervaring waarschijnlijk eerder te scharen onder de categorie momentaan. 

Jorna (in Alma & Lensvelt-Mulders, 2011) noemt dit ervaringen met een gebeurteniskarakter. Dit 

type ervaring geeft ‘een mens veel en durend te denken.’ (idem, p.225). In dit proces van denken-

over wordt veelal zin gevonden en betekenis gegeven (Jorna, 2008, p.93, 94). Die zin en betekenis 

staan overigens nooit vast; andere ervaringen die in het leven worden opgedaan kunnen de 

(interpretatie van de) initiële ervaring veranderen (Van de Loo9 in Kuin, 1995, p.58; Jorna, 2008, 

p.92, 93). 
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Bij dit type ervaringen blijft het overigens niet bij doordenken. De doorleving is ook een 

onderdeel blijkt wanneer Verhoeven (2002) beschrijft dat ervaring voor hem een passieve 

betekenis heeft: ‘Want ervaren is (…) allereerst ondergaan, ondervinden en zelfs lijden. (…) 

Ervaring is verwerkte mislukking.’ Het ondergaan en doorleven van een ervaring is niet 

vanzelfsprekend. Jorna (2008, p.92) beschrijft het onderscheid dat Walter Benjamin maakt tussen 

das Innere en die Innerlichkeit: ‘[het verschil] tussen het ingekapselde innerlijk van een mens die 

aangrijpende ervaringen (nog) niet verwerken kan en het bevrijde innerlijk dat intussen samenvalt 

met de doorleefde ervaring.’. ‘Het bevrijde innerlijk’ impliceert dat er iets verandert na het 

doorleven van de ervaring. Jorna (in Alma & Lensvelt-Mulders, 2011, p.222) noemt dit het 

eventueel ontluiken, door introspectie en reflectie, van zelfkennis en zelfwording. 

 

Uit deze analyse van het verschil tussen ervaring en levenservaring komen een aantal facetten van 

het begrip levenservaring naar voren die in de huidige definitie niet genoemd worden. De facetten, 

die ik als kenmerken van levenservaring zie, wil ik achtereenvolgens uitdiepen. Het gaat hier om: 

‘het gebeurteniskarakter’, ‘de weg naar binnen’, ‘de weg naar buiten’ en ‘vorming’. 

2.2.3 Gebeurteniskarakter 

Het gebeurteniskarakter van een ervaring is de aanzet tot wat uiteindelijk levenservaring kan 

worden. Het begrip ‘gebeurteniskarakter’ vraagt daarom een nadere duiding. Jorna (in Alma & 

Lensvelt-Mulders, 2011, p.225) schrijft dat dit type ervaring mensen veel en durend te denken 

geeft. Persoonlijk wil ik daaraan toevoegen dat ik denk dat elke ervaring die een mens diep raakt 

en in hem doorwerkt, gezien kan worden als een ervaring met een gebeurteniskarakter oftewel een 

levenservaring in potentie. De gebeurtenis moet een proces in gang zetten van doorleving. 

Het gebeurteniskarakter kan zowel van negatieve- als van positieve aard zijn. Verhoeven (2002) 

richt zich op de eerste variant wanneer hij schrijft: ‘Want ervaren is (…) allereerst ondergaan, 

ondervinden en zelfs lijden. (…) Ervaring is verwerkte mislukking.’ Hij benadrukt de sombere 

aard van ervaringen met een gebeurteniskarakter. Jorna (2008, p.34) ziet ervaringen niet zo 

eenzijdig, hij brengt een onderscheid aan tussen breuk- en eenheidservaringen. ‘Het hoeft geen 

betoog dat een breukervaring pijnlijk is – je staat immers voor een afgrond en ziet geen uitweg. 

Voor wie een eenheidservaring toevalt, wordt daarentegen even de hemel geopend, maar 

onherroepelijk gaat die ook weer dicht zodat de betrokkene zich pijnlijk bewust wordt van de 

onvolkomenheid van het dan toe geleefde leven. (…) Voor beiden is er dus werk aan de winkel; 

beiden moeten zich immers de nieuwe ervaringen verder bewust worden om in de buitenwereld te 

kunnen gaan staan voor wie zij zijn.’  
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Ervaringen met een gebeurteniskarakter betreffen mijns inziens breukervaringen, eenheids-

ervaringen en andere ervaringen die een mens raken en in hem gaan doorwerken. Naar aanleiding 

van de gebeurtenis bewandelt een mens, wanneer deze de ervaring niet uit de weg gaat, de weg 

naar binnen.  

2.2.4 De weg naar binnen 

Wanneer wij (diep) geraakt worden door een gebeurtenis komt er een proces op gang van 

nadenken, doordenken en doorleven. Buber10 (2007, p.13) schrijft niet voor niets dat zijn 

grootmoeder ervaren en nadenken als twee zijden van hetzelfde proces beschouwde. Er komt een 

reflectieproces op gang dat ‘diepte ontsluit en die tot integrale kennis leidt.’ (Jorna, 2008, p.56). 

De mens in kwestie verliest in de meest heftige vormen van ervaringen met een gebeurtenis-

karakter alle zinsamenhang. Jorna (2008, p.84) geeft het voorbeeld van Von Hofmannsthal: ‘Mijn 

situatie is, in het kort, deze: ik heb volledig het vermogen verloren over welk ding dan ook maar 

samenhangend te denken of te spreken.’ 

De ervaringen met een gebeurteniskarakter kunnen alle vaststaande betekenissen op losse 

schroeven zetten. Soms leidt dit tot een permanent verlies van onszelf en een breuk met het leven. 

Wanneer we het gesprek met onszelf wel kunnen en durven aangaan, en ons kwetsbaar opstellen, 

zal iets ontluiken van wat Jorna (2008, o.a. p.32) de enkeling noemt. ‘Het individu geeft dan 

gehoor aan de opgave om innerlijk zelfstandig te worden, een weg die gaandeweg een kwaliteit 

genereert en in dienst komt te staan van de ander en het andere.’ 

De potentie van de ervaring met een gebeurteniskarakter zit in de meerwaarde van de doorleving. 

Andriessen11 (in Kuin, 1995, p.27) beschrijft dit als volgt: ‘Mensen worden daardoor in een 

nieuwe en meer persoonlijke wereld ingeleid; de wereld van het zelf. In gedragingen en 

opvattingen werkt dit door. Een grotere betrokkenheid op de mensheid in haar geheel; een diepere 

bekommernis om grote menselijke waarden; een eerste aanvaarding van de feitelijkheid en de 

beperking van het eigen leven; een grotere onverzettelijkheid in het vasthouden aan de eigen 

waarden; een zuiverder mededogen en mildheid met betrekking tot de schuld en het tekort van 

anderen.’ Van mensen die de doorleving niet aan (kunnen) gaan ‘wordt veelal gezegd dat ze ‘in 

jaren niet veranderd zijn’.’ (idem). Andriessen laat zien dat het doormaken van de ervaring 

iemand verandert. Deze vorming acht ik dan ook een kenmerk van levenservaring: de mens staat 

na deze weg naar binnen bewandeld te hebben anders in het leven dan voorheen.  

Jorna (2008, p.69) formuleert het doel van de weg naar binnen gaan als volgt: ‘(…) om te komen 

tot een integratie van kennen met het hart en kennen met het hoofd.’ De basis die deze integratie 

ons geeft, stelt ons in later staat om te spreken tot de ander. De wijsheid opgedaan door de 
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ervaring kan de persoon in kwestie maken tot een betekenisvolle ander die hij of zij zonder die 

ervaring misschien niet kan zijn. Hoogeveen (1991, p.68) sluit hierop aan door de eigen 

emotionele verdieping in zowel het genoegen als de tragedie van het leven als voorwaarde te 

benoemen tot het kunnen inleven en meebeleven met anderen. 

2.2.5 De weg naar buiten 

De weg naar buiten wordt niet per definitie door iedereen bewandeld (zie paragraaf 2.2.2). Soms 

is de breuk met het leven te groot en blijft het vinden van zinsamenhang een verre droom. Om tot 

zinsamenhang te komen en de opgedane levenservaring uiteindelijk in de rugzak met doorleefde 

ervaring op te nemen, is het belangrijk om de weg naar buiten (naar afronding) te bewandelen. 

De weg naar buiten bewandelen is niet eenvoudig. Van binnen is naar aanleiding van de ervaring 

veel doorgemaakt, getuige Andriessen en Jorna in paragraaf 2.2.4. De persoon in kwestie heeft 

zinsamenhang gevonden en voor zichzelf betekenis kunnen geven aan zijn ervaring. Volgens Van 

Knippenberg12 (in Kuin, 1995, p.115) zal deze samenhang ‘min of meer impliciet blijven. Min of 

meer, want het is tot op een bepaalde hoogte mogelijk belangrijke ervaringen, en het verband dat 

er tussen bestaat, te expliciteren en daardoor zicht te krijgen op het oriëntatiepunt dat wij 

innemen. Het perspectief dat zich bij ons gevormd heeft, en steeds opnieuw in wording is, 

beïnvloedt de wijze waarop wij situaties, zaken en personen waarnemen. Die waarneming 

beïnvloedt vervolgens ons handelen. Ons perspectief kan gezien worden als het huidige, min of 

meer stabiele oriëntatiepunt van waaruit wij op de levenskaart een weg zoeken en gaan.’ 

Van Knippenberg geeft aan dat het expliciteren van de belangrijke ervaringen in ons leven niet 

eenvoudig is. Waar Benjamin (in Jorna, 2008, p.92) stelt dat ‘het vertellen er borg voor staat dat 

de ervaring zeggingskracht krijgt’, heb ik het idee dat in het geval van levenservaring het 

gesproken woord alleen niet voldoet. Het gesproken woord lijkt namelijk tekort te schieten. De 

persoon die de ervaring doorleefd heeft, is van binnenuit gegroeid. De duiding in termen van zin 

en betekenis is geschied en heeft voor hem of haar zijn werkelijkheidswaarde. Ik kan me daarom 

voorstellen dat het vertellen van de ervaring nu juist niet het belangrijkste is. Ik verwacht bij 

levenservaring eerder een leven en verstaan vanuit die ervaring, een innerlijke wijsheid. De 

moeilijkheid van het onder woorden brengen is immers juist dat er iets aan ontsnapt. Hier ligt 

waarschijnlijk het subjectieve karakter van levenservaring aan ten grondslag. Het proces dat wij 

hebben doorgemaakt is immers nooit gelijk aan dat van een ander. Maar de doorleving en 

doordenking heeft ons wel iets opgeleverd, wij zijn beter in staat tot het meevoelen en invoelen 

van anderen in soortgelijke situaties. Het gaat dan om een voelen en verstaan in verbinding van 

binnenuit. Daarvoor is toewending nodig, een in relatie treden of ‘dat men de ander in zijn eigen 
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bestaan aanwezig doet zijn en hem omvat, zodat men de hem en onszelf gemeenschappelijke 

situaties ook vanuit zijn plaats beleeft.’, willen we elkaar werkelijk ontmoeten (Buber, 2007, 

p.102-104). De weg naar buiten is dus een (soms woordeloos of stamelend) verstaan van 

binnenuit. De levenservaring heeft ons van binnenuit tot een ander mens gemaakt, heeft ons 

gevormd. 

2.2.6 Vorming 

Andriessen (in Kuin, 1995, p.23) beschrijft de levensloop als ontplooiingsruimte voor het zelf. 

Leven en zich daarin ontplooien is niet eenvoudig. Dit volgt ook uit het volgende citaat waarin 

Banning (in Brouwer in Alma & Lensvelt-Mulders, 2011, p.50) de visie van Kierkegaard op 

existentie beschrijft: ‘Existeren wil zeggen: in een zeer pijnlijk proces waarvan innerlijke wonden 

en littekens blijven getuigen, de eigen subjectiviteit omvormen door een voortdurend hernieuwd 

waagstuk […]. Dit omvormingsproces voert tot diepe ernst en diepe innerlijkheid waardoor 

subjectieve zekerheid kan groeien.’  

De breukervaringen, die de wonden en littekens achterlaten, zijn aanleiding tot zelfonderzoek tot 

in de diepste kern. ‘Voor de verwerking van een breukervaring wordt een verbindend inzicht 

gevoeld als een noodzakelijkheid, want het verbrokkelde levensverhaal zoekt zinsamenhang.’ 

(Jorna, 2008, p.79). Met iedere doordenking en hervinden van het zelf, wordt een zekere 

levenswijsheid opgedaan, desondanks kan zich ieder moment opnieuw een breukervaring 

aandienen, waardoor het zelf in ontwikkeling blijft.  

Levenswijsheid wordt door Hoogeveen (1991, p.31) gedefinieerd als iets wat zich baseert op de 

inzichten die gedurende het leven worden opgedaan. Die inzichten maken dat een mens meer is 

dan de optelsom van zijn ervaringen. Maar: ‘Veel meemaken, veel ervaringen opdoen, betekent 

niet vanzelfsprekend dat je leert van je ervaringen. Wat je leert, hangt er vooral van af of je 

daarover nadenkt en hoe je dit doet.’ (Buit & De Moei, 1991, p.62). Om te spreken van 

levenservaring moeten de ervaringen de persoon gevormd hebben tot de mens die hij nu is. Van 

Praag voegt hieraan toe: ‘Mens-zijn bestaat slechts in het mens-worden.’ (in Brouwer in Alma & 

Lensvelt-Mulders, 2011, p.51). Het leven en daarin levenservaring opdoen is blijkens van Praag 

een lopend proces. Het gaat erom dat er iets gedaan wordt met de gebeurtenissen die op je pad 

komen. Van Praag: ‘Men kan het leed niet tegemoettreden als een toevallig incident; het heeft zijn 

plaats in het bestaan van de mens die er mee klaar moet komen, als met iets dat mede zijn bestaan 

inhoud verleent, en waarin zijn menselijkheid zich evenzeer verwerkelijken kan als in de 

vreugde.’ (Derkx, 2004, p.72). Met een ervaring moet dus ‘klaargekomen worden’ teneinde te 



 24 

groeien naar een hogere vorm van mens-zijn. (Ook: Brouwer in Alma & Lensvelt-Mulders, 2011, 

p.50; Jorna, 2008). 

2.2.7 Leeftijd 

In mijn inleidende voorbeelden in hoofdstuk 1 werd levenservaring genoemd in relatie tot leeftijd 

en goede geestelijke verzorging. Bij dit voorbeeld werd door de betrokkene de aanname gedaan 

dat iemand op jonge leeftijd nog geen levenservaring heeft. Tot nog toe werd deze 

veronderstelling echter nergens in de bovenstaande literatuur bevestigd. Letterlijk werd zelfs geen 

enkele verbinding tussen leeftijd en levenservaring gevonden. 

Tussen de regels door kan echter wel het één en ander gelezen worden over de relatie tussen 

levenservaring en leeftijd. Wanneer we bijvoorbeeld nader kijken naar de definitie van de Van 

Dale, ‘Ervaring die men in en door het leven opdoet.’, dan is hier allereerst uit op te maken dat 

een leven geleefd moet worden om tot die ervaringen te komen. Dit impliceert een tijdsfactor voor 

het opdoen van levenservaring. Hoeveel dagen, maanden of jaren dat zijn, dat is hier niet nader te 

definiëren en zal per mens verschillen. Ook Roothaan (2007, p.35-36) werkt in haar definitie met 

een component van tijd. Zij zet, zoals eerder beschreven, de korte duur van een momentane 

ervaring af tegen de (levens)lange duur van een levenservaring. We kunnen constateren dat 

ondanks dat deze twee definities van levenservaring niet expliciet leeftijd met levenservaring in 

verband brengen, er tenminste een relatie bestaat tussen levenservaring en tijd. 

De volgende literatuur verschaft meer expliciet aanknopingspunten voor een verbinding tussen 

levenservaring en leeftijd. Buit & De Moei13 (1991, p.9) schrijven dat hun boek Professionele 

houding in de hulpverlening. Voortbouwen op je levenservaring. zich richt op oudere studenten, 

omdat deze meer levenservaring hebben opgedaan ‘en daarmee beschikken zij over een basis van 

waaruit zij aan hun beroepshouding kunnen werken.’ Buit & De Moei veronderstellen dat ieder 

mens in zijn of haar leven denk- en gedragspatronen vormt die zowel van positieve invloed 

kunnen zijn op de beroepshouding, als deze in de weg kunnen staan. Een genuanceerd zelfbeeld, 

gebruik kunnen maken van persoonlijke mogelijkheden en het kennen van de eigen grenzen 

achten Buit & De Moei van belang om goede begeleiding of verzorging van cliënten te realiseren. 

Drie punten die ook voor goede geestelijke verzorging zeer van belang zijn (zie ook 2.1.2). Deze 

schrijvers leggen overigens zonder nadere toelichting het verband tussen ouder zijn en meer 

levenservaring hebben. Levenservaring is volgens hen iets dat met de jaren wordt opgebouwd en 

als basis dient waarop voortgebouwd kan worden. 

Tieleman14 beschrijft in haar boek Levensfasen (2011, p.205), geschreven als inleiding op de 

levenslooppsychologie, dat rijpere volwassenen (40-60 jaar) vanwege hun langere levenservaring 
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een gemiddeld groot zelfinzicht en veel expertise in huis hebben. Haar omschrijving leest als een 

inconsistentie. Het lijkt niet aannemelijk dat het hier gaat om langere ervaringen; in dat geval zou 

het mij onduidelijk zijn wat de schrijfster in deze context hiermee bedoelt. De strekking is 

waarschijnlijk dat een langer leven meer ervaringen genereert die iets aan het leven toevoegen, te 

weten het vergrote zelfinzicht en expertise (op levensgebied?). De logica van die redenering, dat 

door langer leven meer ‘ervaringen in en door het leven opgedaan’ worden, is in te zien en strookt 

ook met de definitie uit de Van Dale en van Roothaan. Er is in ieder geval meer tijd tot het opdoen 

of opgelegd krijgen van ervaringen. 

Tieleman gebruikt, zoals boven beschreven, de woorden zelfinzicht en expertise en verbindt deze 

aan een hogere leeftijd en het hebben van meer levenservaring. In de eerste deelvraag hebben we 

gezien dat de component zelfkennis bij goede geestelijke verzorging een grote rol speelt. In deze 

deelvraag werd echter nergens in de literatuur een verband tussen zelfkennis en een rijpere leeftijd 

gelegd. Zelfkennis werd verbonden met reflectie en bewustzijn en daar zijn mijns inziens geen 40-

60 leefjaren voor nodig. Belangrijker is voor het vak dat men de eigen ervaringen doordenkt en 

aangaat (op willekeurig welke leeftijd), om tot die zelfkennis te komen. Een verzorger die zijn of 

haar eigen levensgebeurtenissen niet onder ogen durft te zien, zal nauwelijks de confrontatie aan 

kunnen en willen gaan met cliënten die in nood bij hem of haar aankloppen. Ondanks dat ik op 

bovenstaande gronden niet denk dat zelfkennis verbonden is aan een zekere leeftijd, kan ik me 

wel voorstellen dat een ouder mens een beter overzicht heeft over de gebeurtenissen in zijn of 

haar leven. Ouder zijn betekent meer mogelijkheid hebben tot terugblikken en overzien. Gegeven 

dat het doorwerken van een levenservaring ook enige jaren in beslag kan nemen (zie ook de 

ervaringsvoorbeelden in paragraaf 2.2.9), kan dit betekenen dat een relatief jong persoon nog te 

maken heeft met een levenservaring in wording. (Zie ook 2.3.1 voor de rol van de eigen 

ervaring/het eigen levensverhaal in het beroep van de geestelijk verzorger.)  

Expertise is echter een onderdeel dat wel nauwer verbonden is met leeftijd. Hoogeveen beschrijft 

bijvoorbeeld hoe de jaren in het vak haar hebben geleerd verbinding te leggen met mensen en het 

leven. Ook overgave ontwikkelde ze met de jaren (Hoogeveen, 1991, p.85). Ervaring in het werk 

is een component die alleen met het daadwerkelijk werken van die jaren opgedaan kan worden en 

inherent wordt men dan ouder. 

In het boek Levenservaringen en zinvragen (Kuin, 1995) wordt ook een verband gelegd tussen 

levenservaring en een hogere leeftijd. Er wordt niet expliciet gepraat over meer levenservaring op 

een hogere leeftijd, maar één van de benoemde thema’s is ouderdom en de levenservaring die 

opgedaan kan worden door te reflecteren op het geleefde leven en de eigen eindigheid 

(Munnichs15 in Kuin, 1995, p.74-89).  
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De bestudeerde literatuur legt een summiere, onderliggende, vaak niet uitgewerkte verbinding 

tussen een hogere leeftijd en een grotere mate aan levenservaring. Gesprekken bevestigen deze 

band niet per definitie. Ik hoor regelmatig mensen zeggen, dat ‘iemand die jong is meer 

levenservaring kan hebben dan een oude persoon die niets heeft meegemaakt’. Gezien de definitie 

van Roothaan is dit geen buitengewone opmerking: elk mens kan immers ervaringen die hem of 

haar raken doordenken en doorleven en die ervaringen kunnen zich op alle mogelijke leeftijden 

aandienen. Zie ook de voorbeelden van levenservaring in paragraaf 2.2.9. 

 

Terugkomend op of jonge mensen geen levenservaring hebben op basis van hun leeftijd zou ik 

willen zeggen dat dit niet zo is. Uit het bovenstaande blijkt dat een tijdsfactor wel een rol speelt 

bij levenservaring, maar die factor heeft vooral te maken met het aangaan en zich eigen maken 

van een ervaring. Er is immers tijd nodig voor het doorwerken en uitdiepen. Een oudere persoon 

heeft zogezegd meer kans op het opdoen van levenservaring en het daarop kunnen terugkijken, 

maar het is niet gezegd dat ieder ouder mens de confrontatie met de gebeurtenissen in zijn of haar 

leven is aangegaan. Er kan ook voor weggelopen worden. Pas wanneer de noodzaak hoog is, is 

een mens bereid zich kwetsbaar op te stellen en naar binnen te keren. Dit betekent bijna inherent 

dat het opdoen en hebben van levenservaring niet voorbehouden is aan oude(re) mensen. Een 

jonger persoon kan immers op zijn of haar pad ook geraakt worden door een gebeurtenis en 

besluiten deze niet uit de weg te gaan.  

Gezien deze redenering en de voorbeelden in de inleiding heb ik het idee dat er sprake is van 

foutieve beeldvorming over de levenservaring die jongeren kunnen hebben. Ik zou dit 

leeftijdsdiscriminatie willen noemen. Een jong gezicht of een bepaalde geboortedatum genereert 

het idee dat er nog geen levenservaring aanwezig kan zijn. Het levensverhaal van de persoon in 

kwestie wordt op dat moment volledig buiten beschouwing gelaten, terwijl we ook gezien hebben 

dat ieder mens op elke leeftijd geraakt kan worden en daardoor tot levenservaring kan komen. 

Deze leeftijdsdiscriminatie kan versterkt worden door het feit dat de gemiddelde geestelijk 

verzorger ouder is dan vijftig jaar (VGVZ, 2012). Zij bepalen het beeld van de geestelijk 

verzorger in het vak; een jeugdig gezicht aan ‘het bed’ zijn we dan ook niet gewend. Overigens 

kan de uitspraak: ‘iemand die jong is kan meer levenservaring hebben dan een oude persoon die 

niets heeft meegemaakt’ ook worden uitgesproken om jongeren niet voor het hoofd te stoten. Men 

wil bijvoorbeeld de sociale confrontatie uit de weg gaan of heeft het beste met iemand voor. Dit is 

positieve discriminatie. 
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Leeftijd en levenservaring lijken op basis van het bovenstaande in relatie te staan tot elkaar. Niet 

in de zin dat ieder mens veertig moet zijn om levenservaring te hebben, maar dat tijd een rol 

speelt bij het opdoen van levenservaring en dat op iedere leeftijd levenservaring op te doen is. 

Van de laatste constatering staan in paragraaf 2.2.9 een aantal voorbeelden. 

2.2.8 Heeft een mens altijd levenservaring? 

Voorgaand heb ik aan de hand van de literatuur beschreven wat de voorwaarden zijn voor het 

opdoen van levenservaring. Daarnaast bleek dat levenservaring samenhangt met een tijdsfactor en 

het in principe door iedereen op te doen is. De vraag of ieder mens levenservaring heeft is 

desondanks niet eenvoudig te beantwoorden.  

De definitie van de Van Dale wijst erop dat levenservaring alle ervaring in en door het leven 

opgedaan omvat. Dit wijst er vrijwel op dat ieder mens levenservaring heeft. Roothaan nuanceert 

dit door te wijzen op de noodzaak tot het verwerken van de ervaringen tot iets eigens. Beide 

definities gaan ervan uit dat het leven geleefd moet worden teneinde tot levenservaring te komen. 

Naar mijn idee kan een mens zijn of haar leven niet leven zonder geraakt te worden door bepaalde 

gebeurtenissen. De mate waarin iemand geraakt wordt is echter verschillend. De aanleiding tot 

geraaktheid is wel altijd een zekere gebeurtenis, maar de ene gebeurtenis heeft meer 

verwerkingstijd nodig dan de andere. Ik zou daarom een onderscheid willen aanbrengen tussen 

beperkte levenservaring en meer confronterende levenservaring.  

Het confronterende karakter van de ervaring is afhankelijk van hoe diep men geraakt wordt. Er 

zijn ervaringen waardoor men in mindere mate geraakt wordt en die daardoor minder 

verwerkingstijd vragen. Ik zou hierbij tot voorbeeld willen nemen een al verwaterende 

vriendschap die beëindigd wordt, kinderen van vrienden die ter wereld komen en het afgewezen 

worden bij een sollicitatie. In al deze voorbeelden had de betreffende mens de keuze de 

gebeurtenis in zijn of haar leven toe te laten (bv. niet solliciteren en geen vriendschap 

onderhouden). Deze voorbeelden kunnen overigens ook als heel confronterend beschouwd 

worden, dit is zeer persoonsgebonden. Wanneer een dergelijke ervaring zich voordoet, houden we 

ons vrijwel automatisch bezig met deze gebeurtenis. Er wordt gepiekerd en nagedacht, maar de 

tijd waarin we ons met deze gebeurtenis bezig houden is veelal kort. Deze korte tijd doet echter 

niets af aan het proces dat doorlopen wordt. Het proces van nadenken, doordenken en het ontlenen 

van zelfkennis aan deze ervaring na doorleving wordt veelal zonder uitstel aangegaan. De 

ervaring verandert een mens van binnen, maar voor een buitenstaander is dit waarschijnlijk 

moeilijk te zien. Ik wil deze vorm van levenservaring dan ook beperkte levenservaring noemen. Ik 

verwacht dat ieder mens dit soort levenservaring bezit. 
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Ervaringen met een gebeurteniskarakter die diep van binnen raken nemen veelal meer tijd in 

beslag om te verwerken en tot iets eigens te maken. Soms is een mens genoodzaakt deze 

confrontatie aan te gaan, omdat de gebeurtenis een obstakel vormt waardoor niet verder geleefd 

kan worden. Vaak echter kan een mens er ook voor kiezen deze ervaringen met een 

gebeurteniskarakter uit de weg te gaan. Het aangaan van de confrontatie betekent immers dat 

iemand zich kwetsbaar moet opstellen ten aanzien van zichzelf en de wereld, en dat is iets wat de 

meeste mensen graag vermijden. Wanneer de confrontatie niet aangegaan wordt ontstaat een mens 

die, zoals Andriessen (in Kuin, 1995, p.27) dat beschrijft, ‘in jaren niet veranderd is’. Nu denk ik 

dat het als buitenstaander lastig vast te stellen is of iemand in jaren niet veranderd is. De eerder 

genoemde beperkte levenservaring kan van binnen iets veranderd hebben dat niet zo goed 

waarneembaar is als wanneer men een levensveranderende ervaring heeft doorgemaakt. Het kan 

echter ook zo zijn dat de persoon in kwestie de opgedane levenservaring en wijsheid nog niet kan 

tonen, omdat het zelfvertrouwen om dit te uiten nog moet groeien. Het aangaan van 

confronterende gebeurtenissen en die geheel doorleven, levert waarschijnlijk levenservaring op 

die naar buiten toe uitgestraald wordt. Dit kan bijvoorbeeld waargenomen worden als zekere rust 

die de persoon uitstraalt en innerlijke ruimte. 

Het uiteindelijke antwoord op de vraag of iemand levenservaring heeft zal veelal zeer subjectieve 

en persoonlijke antwoorden opleveren. Ieder mens heeft immers een eigen beeld van 

levenservaring en zal daar vanuit antwoorden. Dit blijkt al uit de twee definities die in deze 

deelvraag worden gehanteerd: de definitie uit de Van Dale wijst erop dat alle opgedane ervaringen 

behoren tot levenservaring, terwijl Roothaan aan levenservaring een component van verwerking 

toevoegt. De range aan antwoorden op de vraag wanneer iemand levenservaring heeft kan 

variëren van één belangrijke ervaring die levensveranderend is voor die ene mens en hem of haar 

voldoende wijsheid verschaft om het leven mee te vullen tot jaren van beperkte ervaringen 

doormaken en daar na verloop van tijd in een terugblik of reflectie de betekenis van 

levenservaring aan toekennen.  

Heeft een mens altijd levenservaring? Mijn antwoord hierop is in lijn met het bovenstaande dat 

ieder mens tenminste beperkte levenservaring heeft door kleine geraaktheden in het leven die 

doordacht worden, van binnen iets veranderen en bewust of onbewust in het leven worden 

meegenomen. De meer confronterende levensgebeurtenissen veranderen een persoon na 

doorleving in die mate dat deze dit naar buiten toe uitstraalt. Een tegenoverstaande mens merkt 

waarschijnlijk op dat deze mens niet dezelfde is als voorheen. 
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Tot nog toe heb ik aan de hand van literatuur geprobeerd mijn eigen ideeën over levenservaring 

inzichtelijk te maken. Ik wil deze deelvraag besluiten door de literatuur te concretiseren met het 

geven van een aantal voorbeelden. In aansluiting op het thema leeftijd bevatten deze voorbeelden 

levenservaringen van mensen op allerlei leeftijden. Allereerst twee voorbeelden waarbij verdriet 

de initiator van de levenservaring is. Vervolgens twee voorbeelden waar ook andersoortige 

ervaringen katalysator zijn, om tot slot te eindigen met een eenheidservaring. 

2.2.9 Levenservaringen 

Wanneer we ter wereld komen zijn we klein en kwetsbaar. Die kwetsbaarheid gaat zich in de loop 

der jaren verschuilen achter een volwassen lichaam, maar op enige momenten in een mensenleven 

zal de kwetsbaarheid zich zeker tonen dan wel gevoeld worden. Op die momenten dat een 

gebeurtenis ons in onze existentie doet wankelen, is er een opening tot iets nieuws. Eén van die 

momenten was voor mij het overlijden van een nabije persoon.  

De eerste ervaring met een dode kan voor iedereen op een ander moment in het leven 

plaatsvinden. Daarbij verschilt het wellicht welke betekenis de dode voor u heeft. ‘Mijn’ eerste 

dode heeft mijn bestaan tot op de grondvesten doen schudden. Het levenloze lichaam dat ik in een 

flits zag en eigenlijk niet had willen zien, maar meer nog het besef dat de dood ook mijn geliefden 

kan treffen en mezelf. Deze specifieke dode riep bij mij naast verdriet ook een schuldgevoel op: 

waarom had ik het steeds uitgesteld een kaartje te sturen naar het ziekenhuis waar hij lag? Nu kon 

het niet meer. Ik moest met dit schuldgevoel leren leven. 

Wellicht ten overvloede, maar dit overlijden bracht voor mij existentiële thema’s mee. Ik dacht na 

over eindigheid en schuld, ik had verdriet en rouwde om het verlies. De vragen die ik mezelf over 

die thema’s ging stellen, maakten zijn dood tot een onvergetelijke ervaring. Zijn dood zette aan tot 

nadenken, doordenken en doorleven. Er was hier sprake van een ervaring die mij door het leven 

werd aangedaan, maar meer nog dan het me werd aangedaan, heeft het me ook tot iets aangezet: 

reflectie. De uren die ik toen bewust en onbewust aan existentiële thema’s heb besteed, hebben 

mijn denken en (in)voelen ontwikkeld. Ik wist nu dat de dood iets was dat daadwerkelijk bij het 

leven hoorde en leerde dat ook met een schuldgevoel te leven valt. Sindsdien, we zijn nu zo’n 15 

jaar verder, blijft de ervaring met zijn overlijden op de achtergrond resoneren bij iedere 

overledene die ik tot nog toe gezien heb. Deze ervaring heeft mij aangegrepen, ik heb hem moeten 

doorwerken en ben erdoor veranderd. Deze ervaring is van blijvende waarde voor mijn leven 

geworden en ik zal hem daarom ook nooit vergeten. 
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De omroep RKK (2011) zond afgelopen jaar een reeks uit over zusters en hun liefde voor God. 

Zuster Truus Sonder beschrijft daarin een ervaring met het overlijden aan een hartinfarct van een 

collega waarmee ze nauw samenwerkte. Zij was bij dit plotselinge overlijden en ervoer dit als erg 

ingrijpend. Naar aanleiding van zijn sterven zegt ze het volgende: 

‘Ik kom niet in een geloofscrisis terecht, maar ik kom wel in een levenscrisis terecht. Ik moet 

opnieuw mijn leven gaan ordenen, ook al gaat het gewoon door. Wat we in het verleden altijd met 

tweeën deden, dat werd voor mij heel veel alleen gaan. Ik moest mijn eigen kracht aanspreken, ik 

had daarvoor wel veel van ‘Huub doet het wel’. (…) Het werk gaf me eigenlijk ook een enorme 

verwerking. Als ik erop terugkijk dan heeft die periode eigenlijk zeven jaar geduurd. Zo rond 

‘88/’89 dan kom ik door mijn verhaal heen. (…) Ik denk de crisis was dat ik toch in een leegte 

was gekomen (…). Het alleen zijn kwam natuurlijk toch om de hoek kijken. (…) Het maakte me 

ook wel krachtig, het is goed dat ik dit doe [het werk voortzetten]. Het hoort bij mij, het is op mijn 

weg gekomen, ik heb het eigenlijk niet eens zo gezocht, maar daar in dat groepswerk ontplooide 

ik me. En werd ik tegelijkertijd na een aantal jaren ook door elkaar geschut, om het zo maar uit te 

drukken. (…) Bijvoorbeeld het woord eenzaamheid hè? (…) Kees Waaijman16 kan het wel 

geweest zijn, die dat uitlegde dat (…) het woordje zaam – een-zaam – dat zaam betekent ‘in staat 

zijn tot’. Dat heeft veel met mij gedaan. Want eenzaamheid: in staat zijn tot één zijn, enkel zijn. 

(…) Dat ik een keer opschreef, in 1988, dat is zowat na zeven jaar en dat was voor mij ook een 

doorgang, dat ik dat aan iemand schreef: de wijdte is vrucht van een uitgehouden nauwte. Dat is 

eigenlijk de samenvatting van mijn rouwproces. Dat de wijdte vrucht is van een nauwte die ik 

doorleefd heb, die ik volgehouden heb, waar ik niet uit weggelopen ben.’ 

 

Buber (1878-1965) (2007) beschrijft in zijn boek Dialogisch leven ervaringen die in zijn leven een 

prominente rol zijn blijven spelen. Deze ervaringen noemt hij ‘beslissende ervaringen’ (p.163) en 

‘zijnservaringen’ (p.165). Hij noemt zowel ervaringen uit zijn vroege leven als uit de periode 

1912-1919: ‘Het ging bij mij zo dat al de in de jaren 1912-1919 door mij opgedane 

zijnservaringen in toenemende mate samenklonterden tot één grote geloofservaring. Daarmee 

bedoel ik de ervaring die de mens in zijn totaliteit, inclusief zijn denkvermogen, zodanig aangrijpt 

dat door alle vertrekken de storm waait en alle deuren openspringen.’ (p.165). Hij schrijft dat deze 

ervaringen (hij beschrijft vooral ontmoetingen met mensen die hem hebben geraakt p.41-56) hem 

hebben ‘gerijpt tot een leven uit eigen ervaring’ (p.163). Deze ervaringen acht hij zo belangrijk 

dat hij er iets van wil overbrengen, omdat het mensen wellicht belangrijke inzichten kan geven 

(p.163). Daarvoor moet hij ‘het eenmalige en unieke veranderen in het ‘algemene’ dat door een 

ieder in zijn eigen bestaan is te vinden; ik moest datgene wat naar zijn wezen niet in begrippen is 
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te vatten, uitdrukken in begrippen die ondanks alle bezwaren kunnen worden gehanteerd en 

kunnen worden overgedragen.’ (p.164). Buber geeft hiermee de moeilijkheid van het uitdrukken 

van levenservaringen aan, maar tevens ook het belang van het proberen uit te drukken: het kan 

een ander inzichten verschaffen. 

Ik wil hier ter illustratie een aantal van Bubers vroege ervaringen benoemen, omdat hij er zelf 

kenmerken van het bovenbeschreven begrip levenservaring aan koppelt. De eerste ervaring die 

Buber benoemt dateert uit zijn vroegste jeugd. Op vierjarige leeftijd vertelt een speelkameraadje 

hem dat zijn moeder nooit meer terugkomt. ‘Ik weet dat ik bleef zwijgen, maar ook dat ik aan de 

waarheid van het gesproken woord niet twijfelde. Het bleef bij mij en hechtte zich elk jaar dieper 

in mijn hart.’ (p.10). De ervaring werkt door in de rest van zijn leven: ‘Ik vermoed dat alles wat ik 

in de loop van mijn leven van echte ontmoeting ervaren heb, zijn oorsprong heeft in dat moment 

op het balkon.’ (p.11). 

Op vijftienjarige leeftijd raakt hij bevangen door het ‘steeds weer proberen, mij de rand van de 

ruimte of zijn randloosheid, en ook een tijd met begin en einde of een tijd zonder begin en einde 

voor te stellen.’ (p.21). Die ervaring beschouwt hij als gebeurtenis ‘die de continuïteit – 

voorwaarde voor alle echte vorming – doorbrak.’ (idem). Een ‘catastrofale’ gebeurtenis waaruit 

een werk van Kant hem bevrijde van het moeten-vragen (p.23). 

Wanneer hij twintig is heeft Bach een grote invloed op hem. Hij geeft daarbij aan die invloed 

moeilijk onder woorden te brengen is, maar ‘de grondtoon van mijn leven werd blijkbaar op de 

een of andere wijze veranderd en pas van daaruit ook de gedachte.’ (p.27). Er gebeurde eerst iets 

binnenin hem, om vervolgens naar buiten toe zijn gedachten te veranderen.  

 

Een film die ik beeldend vind getuigen van hoe levenservaring opgedaan wordt, is As it is in 

heaven van Kay Pollak uit 2004. Het hoofdpersonage Daniël Daréus wordt als klein jongetje in 

zijn dorp gepest. Hij verlaat het dorp en gaat een glanzende carrière tegemoet als dirigent, totdat 

hij overspannen raakt. Hij keert dan terug naar het dorp waar hem zoveel leed is aangedaan. In het 

dorp aangekomen herkent niemand hem. Daréus richt er een koor op. Gedurende de film zie je dat 

de pestervaringen uit zijn verleden enorm doorwerkten in zijn leven. Hij is er nooit mee 

klaargekomen. Wikipedia (2012) beschrijft het dan treffend: ‘Terwijl Daniel probeert door middel 

van stemexpressie iedereen een plek in het koor te laten vinden, maakt deze werkwijze veel los 

onder de dorpelingen: jaloezie, liefde en een zoektocht naar waar iedereen echt voor staat.’ Die 

zoektocht die je iedereen ziet maken, Daréus incluis, zet oude normen en waarden op losse 

schroeven. Of iedereen er geheel uitkomt is niet te zeggen. De weg naar buiten kan niet gelijk 

door iedereen bewandeld worden. Daniël Daréus vindt uiteindelijk de voltooiing van zijn 
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pestervaring op het moment dat zijn koor, zonder hem maar wel door hem, elkaar vindt in de 

muziek. Hij is niet langer het bange jongetje, hij is gevormd door de initiële breukervaring en de 

uiteindelijke eenheidservaring wanneer hij het koor in perfecte harmonie met elkaar hoort zingen. 

 

In een aflevering van Pauw en Witteman (14 november 2007) vertelt Machteld Blickman over 

haar bijna dood ervaring. Ze is ziek wanneer ze uit haar lichaam treedt. Ze voelt zich dan 

bewuster dan ooit en beweegt zich in de richting van het warme, accepterende licht. Ze voelde 

zich vredig en ervaart veel liefde, daar worden we allemaal door verbonden beseft ze zich. De 

terugkeer in haar lichaam voelde dan ook als opgesloten worden in een gevangenis. ‘Ik heb hard 

aan mezelf gewerkt om de ervaring een plaats te geven. Ik noem het zelf graag Bewustwording 

Door Ervaring – BDE – en niet Bijna Dood Ervaring, want het leven is ervaren. Het was een hele 

intense levenservaring.’ Van Lommel (2007) probeert in zijn boek Eindeloos bewustzijn dit type 

ervaringen wetenschappelijk te verklaren. 

 

Meer voorbeelden van levenservaringen zijn onder andere te vinden in Jorna (2008, p.79-127), die 

in zijn verhandeling over Ein Brief van Hugo von Hofmannsthal laat zien ‘wat een crisis vermag 

en hoe omvorming van de levenshouding kan gebeuren’ (p.80). Von Hofmannsthal is ten tijde van 

het schrijven van dit ‘prozagedicht’ zo’n 26 jaar. Ook Armstrong (2005) laat in haar boek De 

wenteltrap het opdoen van levenservaring zien. In eerste instantie treedt Armstrong op 

zeventienjarige leeftijd het klooster in, omdat zij daar verwacht getransformeerd te worden door 

het religieuze leven. Uiteindelijk werkt dit niet voor haar: ze kan God niet vinden. Armstrong 

treedt uit en moet zich in het seculiere leven leren handhaven. In dit leven maakt ze uiteindelijk de 

transformatie door die ze in het klooster verwacht had te vinden. Naast Von Hofmannsthal en 

Armstrong is Hillesum (2004) ook als voorbeeld te noemen. Zij beschrijft op zevenentwintigjarige 

leeftijd haar zoektocht naar zichzelf aangezet door haar ervaringen in een onzekere oorlogstijd. 

Ook zij verandert door wat het leven haar aanreikt en ze verinnerlijkt dit op prachtige wijze. Stuk 

voor stuk zijn dit voorbeelden van jonge mensen die de ervaringen die het leven hen aanreikte of 

waar zij voor kozen, om hebben gezet in (verinnerlijkte) levenservaring. 

Tot besluit van deze deelvraag 

In deze deelvraag heb ik aan de hand van literatuur en eigen inzichten antwoord gegeven op wat 

levenservaring meer is dan ‘ervaring in en door het leven opgedaan’. Een levenservaring wordt 

gevormd uit een ervaring met een gebeurteniskarakter die aanleiding vormt tot doordenking, 

doorleving, interpretatie en vorming. De uiteindelijk opgedane wijsheid gaat een levenlang mee, 
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al kan deze wijsheid aan verandering onderhevig zijn. Ondanks de doorleving kan het moeilijk 

zijn de essentie van de ervaring in woorden weer te geven. De meerwaarde van de ervaring ligt 

dan ook vooral in het van binnenuit beter kunnen verstaan van de tegenoverstaande ander en 

zichzelf. Levenservaring en leeftijd wordt zowel impliciet als expliciet met elkaar in relatie 

gebracht. Levenservaringen kunnen zich op elke leeftijd aandienen, al biedt een hogere leeftijd 

meer ruimte aan het opdoen hiervan. Ieder mens zal in meer of mindere mate levenservaring 

hebben, afhankelijk van wat men in het leven tegenkomt en wat men hiermee besluit te doen (wel  

of niet aangaan van de geraaktheden). Tot besluit van het theoretisch kader ga ik in de komende 

deelvraag nader in op de relatie tussen goede geestelijke verzorging en levenservaring. 
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2.3 Hoe hangt levenservaring samen met goede geestelijke verzorging? 
In de voorgaande twee deelvragen heb ik afzonderlijk besproken wat goede geestelijke verzorging 

en levenservaring volgens mij behelzen. In deze deelvraag wil ik uiteenzetten wat de mogelijke 

samenhang is tussen levenservaring en goede geestelijke verzorging. 

2.3.1 Geestelijke verzorging en levenservaring 

Mijn ervaringsvoorbeelden in de inleiding van dit onderzoek beschrijven de veronderstelling dat 

(enige) levenservaring in het vak noodzakelijk is om de cliënt goed te kunnen begeleiden en dat 

bij die levenservaring een zekere leeftijd hoort, welke blijft onduidelijk. De bestudeerde literatuur 

over geestelijke verzorging legt het verband tussen leeftijd en goede geestelijke verzorging echter 

nergens expliciet. Daarnaast ben ik slechts eenmaal het woord levenservaring in relatie tot 

geestelijke verzorging tegengekomen in het boek Eenvoud en strategie van Hoogeveen (1991, 

p.44). Ze benoemt het hier als factor die een rol speelt bij het contact tussen de cliënt en zijn 

geestelijk hulpverlener. Hoe deze ‘ervaring in het leven’ (cliënt) of ‘levenservaring’ (geestelijk 

verzorger) een rol speelt in de begeleiding legt zij echter niet expliciet uit. Wel schrijft zij over het 

belang dat ze hecht aan de eigen levenshouding als onderdeel van het beroep (p.59). 

Levenshouding karakteriseert ze als iets dat ze ‘met behulp van opvoeding en ervaring [heeft] 

veroverd.’ (p.31). De ervaring waar ze hier over spreekt zou levenservaring kunnen zijn. 

Hoogeveen noemt in het volgende citaat namelijk karakteristieken hiervan: ‘Door het relationele 

karakter van de begeleidingen is het een centrale eis dat je als geestelijk werker via zelfkritiek en 

zelfreflectie eigen gevoelens, ervaring etcetera bewust maakt, waardoor je deze adequaat kunt 

hanteren ten dienst van de relatie met de cliënt.’ (p.113). Het bewust en adequaat hanteren van 

eigen gevoelens en ervaring vertoont overeenkomsten met uitspraken van Buit en De Moei (1991, 

p.9; 2.2.7) die de eigen levenservaring nodig achten voor het werken aan de beroepshouding. Het 

inzetten van de eigen ervaring is onderdeel van een professionele houding in het vak. 

 

Hoogeveen is niet de enige die doorleefde ervaring (zich uitend in een levenshouding) als 

onderdeel ziet van goede geestelijke verzorging. Kievit-Lamens, Jorna en Van den Ende17, die 

allen ook over geestelijke verzorging schrijven, dichten dit facet ook grote waarde toe.  

 

Kievit-Lamens (2011) schrijft in haar proefschrift Innerlijke ruimte over de autobiografische 

competentie die overeenkomsten heeft met de verwerkte ervaringen die tot de levenshouding van 

Hoogeveen leiden. Ze schrijft: ‘De autobiografische competentie - dus de kunst om reflectief om 

te kunnen gaan met het eigen levensverhaal, in het bijzonder als het gaat om existentiële vragen 
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rondom leven en dood - is een belangrijk onderdeel van de pastorale bekwaamheid van de 

geestelijk verzorger.’ (p.36). Het gaat bij geestelijke verzorging dus niet alleen om de ‘biografie 

van de ander’, maar zeker ook om een duiding van het eigen levensverhaal teneinde de ander 

beter te kunnen verstaan (p.21). Dit zelfonderzoek is zowel voor de beginnende als de ervaren 

geestelijk verzorger noodzakelijk (p.81). Het kennen van het eigen levensverhaal betekent 

overigens niet dat het gearticuleerd moet worden in het gesprek. ‘In zijn respons heeft een 

weergave van het eigen levensverhaal doorgaans echter geen plaats.’, al kan ‘self-disclosure’ 

soms functioneel zijn (p.83). Ik denk dat Kievit-Lamens, evenals ik in de tweede deelvraag stelde, 

levenservaring vooral als invoelende competentie van binnenuit ziet. 

 

Ook Jorna (2008) bevestigt in zijn boek Echte Woorden dat de persoon van de werker er in dit 

beroep wezenlijk toe doet: ‘omdat, wanneer er diepte gevonden wordt in het eigen leven, ook de 

ander en het gemeenschappelijke in beeld komen, zodanig dat het leven een spirituele gedaante 

krijgt.’ (p.28). Of wellicht duidelijker (Jorna in Alma & Lensvelt-Mulders, 2011, p. 225): ‘Het 

gaat dus ook om wie ik zelf ben en wat ik te verdiepen heb om er te kunnen zijn voor de ander. 

Als ik mij zo inlaat met levensvragen, toont dit zelfonderzoek zich als de meest nabije bron van 

kennis.’ De eigen gevonden diepte, die na doorleving van een breuk- of eenheidservaring als 

innerlijke ruimte zich laat voelen, stelt de werker in staat deze ruimte ‘aan [te] wenden voor de 

ontsluiting bij de cliënt van diepere regionen waar zin te vinden is.’ (Jorna, 2008, p.30). 

Uiteindelijk is geestelijke verzorging erop gericht de cliënt te helpen bij het vormgeven van zijn 

levensverhaal. Of, zoals Hoogeveen (1991, p.115) het doel verwoordt: ‘(…) de ander tot steun te 

zijn bij verwerking van ervaringen, bij het maken van keuzen, bij het zoeken van een houding in 

diens specifieke levenssituatie.’ 

 

Een aspect waar Van den Ende (in Alma & Lensvelt-Mulders, 2011, p.138) op wijst, is dat 

‘Cliënten en burgers veel mondiger zijn geworden en de relatie tussen professional en cliënt in 

veel gevallen [nu] meer dialogisch dan bevoogdend is (…). Ervaringsdeskundigheid wordt 

daardoor steeds meer naast expertise van de professional geplaatst en er steeds minder aan 

onderworpen.’ Dialogiciteit impliceert dat de verzorger zich niet langer achter onpersoonlijke 

kennis en kunde kan verschuilen; de eigen ervaring en het levensverhaal gaan een rol spelen. De 

werker kan, en zal, hierop door de mondigheid van de cliënten aangesproken worden. 

 

Bespreking van bovenstaande schrijvers doet enige samenhang tussen levenservaring en goede 

geestelijke verzorging vermoeden, zij het impliciet aan de literatuur ontleend. De schrijvers 
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leggen allen de nadruk op de persoon van de werker, die het eigen levensverhaal goed doordacht 

heeft en daar vanuit kan antwoorden in het raadsgesprek. Naar mijn idee bevat dat levensverhaal 

levenservaring. Het verhaal is immers gevormd door ervaringen die doordacht en doorleefd zijn. 

De vraag die zich dan aandient is op welke manier deze (onderliggende) levenservaring dan in de 

begeleiding wordt aangewend als zij inderdaad zo’n groot onderdeel van de begeleiding uitmaakt. 

 

Kievit-Lamens gaf aan dat de eigen biografie doorgaans niet expliciet in het gesprek wordt 

ingebracht, ondanks het belang ervan voor goede geestelijke zorg. Ik veronderstelde eerder dat het 

gaat om een luisteren van binnenuit; een luisteren vanuit eigen, doorleefde wijsheid, waarbij deze 

ervaringen niet als ego constant op de voorgrond geplaatst worden. Goede geestelijke verzorging 

vraagt om wat Jorna (2008, p.259-260) de ‘decentratie van het ik’ noemt. ‘Als het ik zichzelf niet 

langer centraal stelt en zich niet verschuilt achter vaste posities en verdedigingsmechanismen, zal 

de persoon als vanzelf uitgaan naar de ander en het andere.’ (idem, p.259). Voor deze manier van 

werken is ruimte nodig. Ik denk namelijk dat er maar weinig mensen zijn die goed kunnen 

luisteren als hun hoofd en hart overlopen van gedachten en emoties. De ruimte die van binnen 

moet ontstaan om te luisteren naar wat een mens beweegt, wordt door een aantal schrijvers 

benoemd als innerlijke ruimte. Ik definieerde deze ruimte eerder aan de hand van Leget (in Kievit-

Lamens, 2011, p.38) als: ‘een zodanige gemoedstoestand, dat hij [geestelijke begeleider] in alle 

vrijheid en rust in staat is zich te verhouden tot directe emoties en houdingen, die door een situatie 

bij hem worden opgeroepen.’ 

Persoonlijk heb ik het idee dat aan deze definitie van Leget toegevoegd zou moeten worden dat 

aan de innerlijke ruimte doorleefde ervaringen ten grondslag liggen. Benjamin (in Jorna, 2008, 

p.92) schreef immers dat ‘het bevrijde innerlijk samenvalt met de doorleefde ervaring’. Ook 

Sonder (RKK, 2011) zegt iets vergelijkbaars wanneer ze zegt dat ‘de wijdte vrucht is van een 

uitgehouden nauwte’. Dit sluit aan op de definitie van Leget die zegt dat de gemoedstoestand van 

de verzorger moet berusten op vrijheid en rust. Vrij dus van de nauwte van een onafgeronde 

levenservaring of prangende verhalen uit het eigen leven. 

Voor het kunnen bijstaan van een ander is een innerlijke balans belangrijk. Jorna (2008, p.74) 

beschrijft: ‘bij eb keer je terug naar jezelf om daar de kracht en ruimte te vinden om de 

binnenstromende vloed van de buitenwereld te kunnen ontvangen en opvangen.’ Deze beweging – 

van binnen naar buiten en omgekeerd – kenmerkt het raadsgesprek (o.a. Hoogeveen, 1991, p.68, 

110). Wanneer een persoon zich in een breukervaring bevindt of na een eenheidservaring opnieuw 

vorm moet geven aan het leven, dan is de rust (in het hoofd en hart) vaak ver te zoeken. Leget 

beschrijft (in Haspels, 2009, p.38) een aantal handvatten om de onmisbare ruimte te hervinden. 
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Deze toegangswegen kunnen ingezet worden voor de eigen innerlijke ruimte, de innerlijke ruimte 

van de cliënt en de ruimte tussen beide. Deze wegen zijn: humor (relativering), het lichaam 

(invloed op ander), het gevoelsleven (je laten raken), deugden (vrijheid tot het juiste), spirituele 

tradities (verhalen kunnen het eigen perspectief verruimen) en stilte (thuiskomen bij jezelf).  

Wanneer een open houding naar de werkelijkheid onder druk staat, dan is iemand ‘door 

afwezigheid van innerlijke ruimte niet langer in staat andere perspectieven te ontwaren’ (Kievit-

Lamens, 2011, p.63). Normaliter zijn dit de momenten waarop de geestelijk werker de cliënt in 

zijn nood tegemoet komt. Zijn of haar innerlijke ruimte vormt dan de klankkast waar de cliënt 

gehoor vindt. Wanneer de innerlijke ruimte van de raadspersoon echter onder druk staat, dan kan 

zich een blokkade vormen in het bijstaan van de cliënt. Die blokkade kan opgeworpen worden 

door een momentane ervaring (denk aan ruzie, irritatie) of wanneer we te maken hebben met een 

breuk- of een eenheidservaring. De laatste ervaringen kunnen het leven (langdurig) in beslag 

nemen. Het eigen levensverhaal verliest op dat moment haar samenhang en juist ‘het grondig 

kennen en juist hanteren van het eigen levensverhaal’ is het fundament voor het behouden van 

innerlijke ruimte (idem, p.96). Zonder die ruimte is het moeilijk om bij de cliënt (meer) innerlijke 

ruimte te helpen creëren. Desondanks wordt de raadspersoon geacht tijdens zijn eigen breuk in het 

levensverhaal, de cliënt te begeleiden in juist die zoektocht naar heelwording.  

Kan op zo’n moment nog kwalitatief goed werk gedaan worden? Mijn antwoord hierop is 

meerzijdig. Enerzijds denk ik van wel, althans, wanneer ruimte maken mogelijk blijft. Wanneer 

de raadswerker zich bewust is van een breuk in de eigen biografie, dan opent dat ook de 

mogelijkheid om ermee om te gaan. Dit ‘omgaan met’ is immers een kenmerk dat Kievit-Lamens 

onderdeel achtte van het vak. De professionaliteit van de raadswerker is dan gelegen in het bewust 

kunnen creëren van innerlijke ruimte om de ander nabij te zijn, ondanks zijn of haar eigen 

gebrokenheid. Wellicht kunnen de wegen naar innerlijke ruimte van Leget de werker hierbij van 

nut zijn. Reflectie vormt een middel om te toetsen of de werker nog goede geestelijke zorg kan 

leveren. Deze persoonlijke toets kan menselijkerwijs blinde vlekken bevatten.  

De staat van geen antwoord weten kan overigens ook vruchtbaar zijn voor het raadsgesprek. De 

vraagtekens die opdoemen in het eigen leven, kunnen nieuwsgierigheid opleveren naar het verhaal 

van de ander. Daarbij kan de eigen toegegeven gebrokenheid juist leiden tot een samen zoeken 

met de cliënt, wat heel waardevol kan blijken. De gebrokenheid van het beider leven kan 

daarnaast voor verbondenheid zorgen, misschien alleen al doordat het de cliënt laat zien dat ook 

zijn raadswerker ‘maar’ een mens is. Wel moet in acht genomen worden dat het verhaal van de 

cliënt centraal blijft staan; er is sprake van dialogiciteit, maar ook van professionaliteit. De 

raadswerker staat ten dienste van de cliënt en niet andersom. 
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Anderzijds kan de in beslag genomen innerlijke ruimte een grote belemmering vormen voor het 

raadswerk. Het onsamenhangende verhaal van de verzorger kan een zekere mate van projectie 

mogelijk maken. Dat wil zeggen dat de raadspersoon zijn eigen gebrokenheid misschien ziet in 

het leven van de ook naar heelwording zoekende ander. Op die momenten zal het eigen 

levensverhaal de begeleiding in de weg staan en dragen persoonlijke levenservaringen in wording 

niet bij aan de innerlijke ruimte van de ander. Wanneer het raadsgesprek niet loopt, dient dat voor 

de verzorger een aanwijzing te zijn om te reflecteren en zelfkritisch te zijn op de gevoerde 

gesprekken. Dat geestelijke verzorging geen kunstje is dat te allen tijde opgevoerd kan worden is 

dan al snel duidelijk. Er moet een zekere overgave (Hoogeveen, 1991, p.85) zijn aan het vak en 

daar is innerlijke ruimte voor nodig. Hoogeveen noemt verbondenheid als samenhangende entiteit 

met overgave. Iets wat raakt aan wat Leget (in Kievit-Lamens, 2011, p.227) beschrijft als 

innerlijke warmte, ‘de bron waaruit alle gevoelens van oprechte genegenheid, vriendschap, liefde, 

mededogen en barmhartigheid kunnen ontspringen.’ Deze innerlijke warmte is onderdeel van de 

innerlijke ruimte en kan moeilijk aan te boren zijn wanneer de eigen bron niet te bereiken is. Het 

zelfonderzoek kan dan vele malen belangrijker zijn dan de gerichtheid naar de ander. Op die 

momenten moet de raadspersoon zijn of haar eigen grenzen kennen of er door een ander op 

gewezen worden, en besluiten dat het juist is om (tijdelijk) af te zien van begeleiding, teneinde de 

cliënt niet te schaden en de eigen kans op heelwording te bevorderen.  

2.3.2 Verschillende levenservaring en goede geestelijke zorg 

Het voorgaande relaas wijst er bijna vanzelfsprekend op dat levenservaring onderdeel is van de 

levenshouding en autobiografie en daardoor meegenomen wordt in de begeleiding. Desondanks 

heeft niet ieder mens dezelfde levenservaring (zie ook paragraaf 2.2.8). Een mens kan in zijn of 

haar leven alleen kleine geraaktheden hebben meegemaakt die tot beperkte levenservaring leiden. 

De persoon in kwestie bezit dan waarschijnlijk wel een grote openheid ten aanzien van het leven 

die heel vruchtbaar kan zijn in de begeleiding, omdat er geen oordelen vanuit eigen ervaring aan 

de ervaringen van de cliënt worden gekoppeld. Een mens kan ook de confrontatie met 

gebeurtenissen die raken uit de weg gaan. Het aangaan van de confrontatie betekent immers 

kwetsbaarheid ten aanzien van zichzelf en het leven. Als mens gaan we die kwetsbaarheid, die 

innerlijke onzekerheid veroorzaakt, natuurlijkerwijs liever uit de weg totdat de noodzaak zich 

aandient om het daadwerkelijk aan te gaan. Bijvoorbeeld wanneer een (reeks van) 

gebeurtenis(sen) de weg tot verder leven verspert. Wanneer iemand de confrontatie uit de weg 

gaat, blijft deze mens doorleven zonder een goed begrip van zichzelf en ontstaat er ook geen 

levenswijsheid die het leven verdiept. Voor goede geestelijke verzorging is het voor zich 
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uitschuiven van het aangaan van ervaringen geen optie. Wanneer de verzorger de confrontatie met 

zichzelf niet aankan, hoe kan hij of zij dan een ander bijstaan in zijn of haar geestelijke nood? De 

angst voor het aangaan van de confronterende gebeurtenissen in het eigen leven beperkt dan 

immers de innerlijke ruimte die er is om de cliënt die geconfronteerd wordt met de eigen nood 

weerklank te bieden.  

De levenservaringen die ieder mens heeft verschillen. Zo ook natuurlijk de ervaringen van de 

geestelijk verzorgers die hun cliënten bijstaan. De ene verzorger kan voornamelijk hebben ervaren 

dat liefde een grote rol in zijn of haar leven speelt en dat dit belangrijk is om uit te dragen, waar 

een ander veel te maken heeft gehad met verdriet en zorgen en daar lering uit heeft getrokken, 

wellicht ook die van het belang van liefde en verbondenheid. Dit betekent, ondanks dezelfde 

conclusie, dat er twee verschillende geestelijk verzorgers voor de cliënt staan. Heeft de één nu 

meer te bieden dan de ander? Waarschijnlijk heeft het antwoord op deze vraag deels ook met de 

betreffende cliënt te maken. Heeft de cliënt behoefte aan iemand die ongeveer hetzelfde heeft 

meegemaakt of is dat van ondergeschikt belang? Persoonlijk denk ik dat beide geestelijk 

verzorgers evenveel te bieden kunnen hebben, zij het dat zij vanuit een andere 

levenservaringachtergrond werken. Hun basishouding en mens-zijn kan hun in de gesprekken 

ondersteunen. 

Een beperkt arsenaal aan persoonlijk doorleefde ervaringen kan echter wel beperken in het 

invoelen van een ervaring die de werker zelf niet doorleefd heeft; het is beter te begrijpen hoe een 

moeder met een ziek kind zich voelt, wanneer u zelf ook moeder bent. Daarbij kan een cliënt 

enige aarzeling hebben een persoon in vertrouwen te nemen die waarschijnlijk niet dezelfde 

ervaring heeft: ‘u zult me niet begrijpen’ ligt hier vaak aan ten grondslag.  

Het hebben van vergelijkbare ervaringen kan overigens ook als een beperking werken. Het is 

natuurlijk om ervan uit te gaan dat iemand een overlijden op ongeveer dezelfde manier beleeft als 

u dat eerder ook gedaan heeft. In de praktijk verwerkt echter ieder mens dit soort gebeurtenissen 

op een andere manier; uw handvatten hoeven niet die van hen te zijn. De innerlijke ruimte kan 

door de ervaringen juist verdicht zijn, het eigen perspectief prevaleert dan ten opzichte van de 

ruimte om andere perspectieven te zien en aan te dragen. In die zin is er iets te zeggen voor 

geestelijk verzorgers met beperkte levenservaring. Waar bij de eerste groep (die met veel 

levenservaring) deze ervaring bron van kennis en wijsheid is om een ander mee bij te staan, kan 

de tweede groep juist vanuit een niet-weten ruimte geven aan de verhalen van de cliënt, omdat 

vooronderstellingen uit het eigen leven geen rol spelen. Er kan dan samen gezocht worden.  

Verdient één van deze twee de voorkeur? Is één van deze twee verzorgers professioneler? Ik 

verwacht dit niet, beide hebben immers wel hun professionele vaardigheden, kunde en 
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basishouding uit de studie. De manier van begeleiden is wellicht wel anders. Daar waar een 

persoon met veel levenservaring (dus ook veel verschillende ervaringen) put uit een zekere 

wijsheid die door vorming in het leven is opgedaan, zal een geestelijk verzorger met minder 

levenservaring eerder de basishouding uit de schoolbanken oppakken en die ter hand nemen in het 

bijstaan van de cliënt. Het is dan aan de cliënt om in de wisselwerking aan te geven wat het beste 

aansluit op dat moment in zijn of haar leven. De verzorger zelf kan door reflectie op de 

gesprekken inzicht krijgen of hij of zij persoonlijk vindt dat de begeleiding voldoet. Persoonlijk 

zie ik authenticiteit in beide gevallen als datgene wat de cliënt in de begeleiding nodig heeft. Of 

vollediger: ‘Autobiografische competentie vereist authenticiteit, die tot uiting komt in congruent 

handelen, én innerlijke ruimte, die voortkomt uit bewustwording en zelfreflectie.’ (Kievit-

Lamens, 2011, p.213).  

Levenservaring kan aan goede geestelijke verzorging een bijdrage leveren wanneer deze afgerond 

is, doordat het vormingsproces meer zelfkennis, rust en ruimte oplevert. Wanneer echter een 

levenservaring nog niet volledig is afgerond, kan zij de innerlijke ruimte belemmeren en de cliënt 

met zijn of haar zorg benadelen. Het doormaken van veel confronterende gebeurtenissen zorgt 

overigens ook voor een voller levensverhaal, waardoor het verhaal van een cliënt eerder ingevuld 

kan worden. Het hebben van een beperkt aantal levenservaringen kan dan ook juist meer ruimte 

open laten voor het verhaal van de ander. Veel of weinig levenservaring daargelaten, de verzorger 

is altijd zijn of haar eigen instrument en moet dus in hoofd én hart ruimte hebben om de ander in 

nood als klankbord te dienen. 

Tot besluit van deze deelvraag 

De literatuur wijst op het belang van een professionele basishouding ondersteund door kennis van 

de eigen biografie, als voorwaarde voor goede geestelijke zorg. Levenservaringen, die ten 

grondslag liggen aan deze biografie of het levensverhaal, kunnen bijdragen aan goed raadswerk 

doordat zij een extra bron van invoelende, meelevende kennis vormen. De ervaringen mogen 

echter niet de innerlijke ruimte, vrijheid en rust in de weg staan die zo belangrijk is voor het 

bijstaan van de ander in nood. Ieder mens, ongeacht zijn of haar leeftijd, verschilt in het spectrum 

aan opgedane levenservaringen en de daarmee samenhangende levenswijsheid die hij of zij bezit. 

Bij goede geestelijke verzorging kan de verzorger levenservaring inzetten of de cliënt kan er een 

beroep op doen. 
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HOOFDSTUK 3 INTERVIEWS 

3.1 Methodologische verantwoording van de interviews 

3.1.1 Opzet van de interviews 

In aanvulling op en ter verificatie van de theorie die ontleend is aan de literatuur, bevat dit 

onderzoek ook een twaalftal interviews afgenomen bij humanistisch geestelijk verzorgers in de 

zorg. In eerste instantie zou er sprake zijn van het afnemen van vijftien interviews. Dit aantal leek 

binnen de gestelde tijd haalbaar en bood de mogelijkheid om een gevarieerde groep respondenten 

te benaderen die voldeden aan onderstaande criteria (3.1.2). Daarnaast hield dit aantal rekening 

met het eventueel uitvallen van respondenten, waardoor toch een aanzienlijk aantal respondenten 

zou overblijven teneinde de antwoorden met elkaar te kunnen vergelijken. Gedurende het 

onderzoek bleek echter dat het afnemen en uitwerken van de interviews zoveel tijd in beslag nam, 

dat de diepgang van het onderzoek eronder zou gaan lijden als ik daadwerkelijk de initiële vijftien 

interviews zou afnemen. Ik heb er toen voor gekozen me te beperken tot twaalf interviews. 

De methode die gebruikt is bij het afnemen van de interviews is gebaseerd op het open interview 

van Maso & Smaling (1998). Evenwel is hier niet alleen sprake van één openingsvraag, maar 

eigenlijk een drietal vragen: de deelvragen. De respondenten worden vervolgens in de 

gelegenheid gesteld alles te vertellen wat zij belangrijk vinden over het betreffende onderwerp. 

3.1.2 Selectie van de respondenten 

De lijst met respondenten is tot stand gekomen door een beroep te doen op de geestelijk 

verzorgers die ik kende (zie ook 3.1.4) en op aanraden van Ton Jorna, die een aantal respondenten 

voorstelde op basis van hun verschillende leeftijden. In het onderzoek heb ik gekozen voor een 

zoveel mogelijk eenduidige groep respondenten. Naar mijn idee werkt dit mee aan het kunnen 

vergelijken van de gegeven antwoorden. Dit betekent ook dat ik door voor eenduidigheid te 

kiezen wellicht waardevolle bronnen van kennis heb laten liggen. Een vergelijkend onderzoek, 

bijvoorbeeld bij justitie of andere denominaties, beveel ik dan ook ten zeerste aan. 

De respondenten zijn allen geestelijk verzorgers op humanistische grondslag die werkzaam zijn in 

de zorg. Ze zijn opgeleid aan de Universiteit voor Humanistiek (al hebben een aantal 

respondenten een andere studie als voortraject), met uitzondering van één geestelijk verzorger die 

nog geschoold is op het Humanistisch Opleidingsinstituut. De respondenten werken parttime 

variërend van ongeveer 10 tot 35 uur, soms over meerdere instellingen verdeeld.  

De intentie was de twaalf respondenten zoveel mogelijk te spreiden over de verschillende types 

zorginstellingen, leeftijd en aantal jaren in het vak, teneinde de diversiteit te vergroten. Ik heb 
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hierbij geen rekening gehouden met de man – vrouw verhouding. Ik vind dat deze verhouding niet 

van belang is in dit onderzoek, daarom wordt per interview ook niet benoemd of het hier om een 

man of een vrouw gaat, zodat de anonimiteit beter gewaarborgd blijft (zie ook ‘De verwerking en 

analyse’). Uiteindelijk resulteerde de selectie van de respondenten op basis van bovenstaande 

criteria toch in een tamelijk groot aantal geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in een 

verzorgingshuis of de verpleeghuiszorg (negen); doordat in deze sector veel verzorgers werkzaam 

zijn, waren deze makkelijker te benaderen. De overige drie interviews bestaan uit twee verzorgers 

werkzaam in de psychiatrie en één verzorger waarbij ik uit privacy overwegingen niet het 

werkveld zal noemen. De respondenten zijn als volgt verdeeld over de verschillende 

leeftijdscategorieën: 20 t/m 30: één; 30 t/m 40: vijf; 40 t/m 50: drie; 50 t/m 60: drie. Het aantal 

werkzame jaren verschilt van één tot vierentwintig, tevens expliciet benoemd per interview. 

De respondenten zijn per e-mail benaderd met het verzoek of ze deel wilden nemen aan het 

onderzoek. Vervolgens is hen naar aanleiding van hun akkoord een kaderbrief (bijlage 2) 

voorgelegd, eveneens per e-mail. Op deze manier werd elke respondent een gelijk kader gegeven 

en de mogelijkheid zich voor te bereiden op het interview, zodat zij met meer gerichte en 

duidelijk geformuleerde antwoorden konden komen. De drie deelvragen, die genoemd zijn in de 

brief, dienden als leidraad in de interviews en werden dan ook één voor één nagelopen. Bij één 

van de respondenten (G) is het versturen van de kaderbrief mij echter ontschoten, dit ontdekten 

we pas na het interview. Ik heb de brief na het interview alsnog ter informatie verstuurd. Ik heb 

geen significante verschillen tussen dit interview en de andere interviews weten te ontdekken en 

denk daarom dat het interview nog steeds evenzeer geldig is.  

3.1.3 De interviews 

De interviews vonden op verschillende locaties plaats. Dit varieerde van thuis bij de verzorgers, 

de locatie waar ze werkzaam waren, een bibliotheek of op de Universiteit voor Humanistiek. In 

alle gevallen werd geprobeerd een zo rustig mogelijke plek te vinden. Het kon echter niet altijd 

voorkomen worden dat we tijdens de interviews gestoord werden: bijvoorbeeld door familieleden, 

deurbellen of lawaai. 

De tijdsduur varieerde van vijfentwintig minuten tot vijftig minuten, waarbij het merendeel van de 

interviews vijfenveertig minuten besloeg, ongeveer één kwartier per onderwerp. Ik ben hier vrij 

strikt te werk gegaan, aangezien de geestelijk verzorgers beloofd was hen maximaal 45 minuten te 

interviewen. De interviews werden op een voice recorder opgenomen om zo min mogelijk 

informatie verloren te laten gaan en om de data zo betrouwbaar mogelijk te kunnen verwerken. 
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De gesprekken verliepen goed, al waren sommige verzorgers toch enigszins nerveus voor het 

interview. Meer dan één respondent zei, aan het begin of tijdens het interview, dat hij of zij zich 

(beter) had moeten voorbereiden op het interview. Het feit dat sommige respondenten zich weinig 

hadden voorbereid op het interview, ondanks de kaderbrief, betekent dat de antwoorden minder 

doordacht zijn. Iets wat ook bleek uit de zoekende manier waarop de respondenten soms antwoord 

gaven en de veranderende antwoorden gedurende het interview. Dit kan betekenen dat wanneer er 

van te voren wel meer doordacht zou zijn, er andere of misschien meer genuanceerde antwoorden 

waren gegeven. Helaas is dit niet meer te toetsen in het kader van dit onderzoek.  

Veel geestelijk verzorgers merkten op dat het onderwerp van mijn onderzoek erg breed was of dat 

ik grote vragen stelde (wat is levenservaring/wat is goede geestelijke verzorging). De 

onderwerpen zouden onafhankelijk van elkaar al voldoende zijn om een scriptie te schrijven, werd 

me gezegd. Dit geeft mijns inziens ook iets aan over hoe lastig het voor de raadslieden was om 

een antwoord op de vragen te formuleren. Naast de mate van voorbereiding, veroorzaakte ook de 

complexiteit van de onderwerpen een zoeken naar een juiste formulering gedurende het interview. 

Een aantal verzorgers gaf aan dat ze hoopten dat een bepaald iets uit het onderzoek zou komen, dit 

zegt naar mijn idee ook veel over hun eigen perspectief. Respondent B, een jonge geestelijk 

verzorger, hoopte bijvoorbeeld dat eruit zou komen dat levenservaring of leeftijd niet van belang 

is voor goede geestelijke verzorging, anders komen we er als jonge verzorgers bekaaid vanaf. 

Respondent E formuleert dit anders: ‘Ik hoop ook dat eruit komt dat het zeer bepalend is hoe 

iemand zelf is, hoe het [de begeleiding] gaat, en ik denk dat het coachen en ondersteunen en het 

geven van supervisie als startende geestelijk verzorgers, in ieder geval ten aanzien van hun 

werkervaring, heel wezenlijk is.’ Tot slot gaf K mijn onderzoek nog een zetje in de rug: ‘Ik vind 

het een heel relevant punt om te onderzoeken, vooral omdat ik zie dat er steeds meer UvH 

studenten zijn van onze generatie [zo’n 25-35 jaar] die nu afstuderen, terwijl ik in de groep 

waarmee ik in 2005 begon het jonkie was. Het allergrootste deel was 40, 50, 60 plus. Dus dat er 

wel een soort nieuwe tendens is. Daar moeten we met elkaar ook wel een antwoord op 

formuleren, laten zien dat geestelijke verzorging ook los kan staan van oud zijn alleen. Maakte bij 

mij wel weer passie los.’ 

Achteraf bedacht ik me dat het interessant had kunnen zijn om te vragen waarom verzorgers wel 

of niet meteen het vak in waren gegaan na hun afstuderen. Soms ontdekte ik namelijk bij aanvang 

van het interview dat er een discrepantie was tussen de datum van afstuderen en het daadwerkelijk 

in het vak gaan. Wellicht interessant als onderdeel van een vervolgonderzoek. 
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Aan het eind van ieder interview stelde ik de vraag of de respondent nog iets aan te vullen had of 

iets wilde benoemen dat nog niet aan bod was gekomen. Ik hoopte hiermee de ruimte te bieden 

voor de respondenten om alles te kunnen zeggen wat betrekking had op het onderwerp.  

3.1.4 Rol van de onderzoeker 

Al eerder benoemde ik de rol die ik als onderzoeker in een kwalitatief onderzoek heb (1.3.1). Bij 

het interviewen is het echter mogelijk dat niet alleen mijn biografie een rol speelde, maar ook een 

aantal andere factoren. Bijvoorbeeld mijn leeftijd, het feit dat ik een aantal van de geïnterviewden 

al persoonlijk kende en de kleine wereld van geestelijk verzorgers (mijn toekomst als collega). 

De respondenten kunnen in hun antwoorden bewust of onbewust rekening met mij gehouden 

hebben. Mijn jonge leeftijd zou voor de respondenten aanleiding kunnen zijn om meer sociaal 

wenselijke antwoorden te geven, bijvoorbeeld dat leeftijd er in het vak niet toe doet, teneinde mij 

niet te ontmoedigen het vak in te gaan. Daarnaast is mijn toekomst ook iets wat de verzorgers 

bezig kan hebben gehouden: alle antwoorden, al worden ze in vertrouwelijkheid aan een 

onderzoeker gegeven, kunnen in de toekomst toebehoren aan een collega. Een laatste factor die 

mogelijkerwijs een rol speelde in het interview is dat ik een aantal van de geïnterviewde 

verzorgers kende. Omwille van onze goede relatie zouden deze respondenten hun antwoorden aan 

mij aangepast kunnen hebben. 

De rol van deze drie factoren: mijn leeftijd, de toekomst als eventuele collega in een kleine wereld 

van geestelijk verzorgers en sociaal wenselijke antwoorden van (bekende) geestelijk verzorgers, is 

lastig aan te tonen. De enige manier om daadwerkelijk bevestigd te zien of mijn leeftijd en 

persoon een rol hebben gespeeld bij de interviews, is door een onderzoeker van bijvoorbeeld 

vijftig jaar of ouder dezelfde interviews af te laten nemen en de antwoorden van de respondenten 

te vergelijken. 

In reflectie hierop had het wellicht beter geweest om respondenten uit te kiezen die ver buiten 

mijn regio als toekomstige werkplek lagen. Maar gezien het ons-kent-ons gehalte binnen de groep 

geestelijk verzorgers weet ik niet of dit had uitgemaakt. Daarnaast was dit in het kader van de tijd 

niet te realiseren. 

3.1.5 De verwerking en analyse 

Het uitwerken van de interviews gebeurde aan de hand van de opnames en gemaakte 

aantekeningen. Allereerst maakte ik op basis hiervan een transcript met de letterlijk uitgetypte 

citaten die van belang leken voor de onderwerpen goede geestelijke verzorging, levenservaring en 

de samenhang daartussen. Vervolgens vormde ik uit die transcripten verslagen van zo’n vier tot 

vijf pagina’s. Deze verslagen bevatten de kern van het interview. De opbouw van ieder 
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interviewverslag is identiek in zoverre dat in de inleiding altijd wordt benoemd in welke 

leeftijdscategorie de respondent valt en hoeveel jaren de respondent werkzaam is in het vak. 

Daarnaast bevat het verslag drie hoofdonderwerpen: ‘goede geestelijke verzorging’, 

‘levenservaring’ en ‘relatie levenservaring en goede geestelijke verzorging’ en wordt beëindigd 

met een korte samenvatting. Bij enkele verslagen heb ik gebruik gemaakt van subkopjes. Ik heb 

hiervoor gekozen omdat een paar respondenten zoveel over een onderwerp vertelden, dat het beter 

leek hier voor de leesbaarheid subkopjes in aan te brengen. 

Er is in Nederland een beperkt aantal humanistisch geestelijk verzorgers. Hierdoor komt het vaak 

voor dat de verzorgers elkaar kennen, daarom heb ik besloten (soms ook op verzoek) om de 

interviews zo veel mogelijk te anonimiseren. De verslagen zijn bijgevolg ook zoveel mogelijk 

geslachtsloos gemaakt. Ik gebruik hiervoor termen als ‘de respondent’ of maak enkel gebruik van 

de letter van de betreffende respondent, bijvoorbeeld ‘A’. Deze letters zijn overigens op 

alfabetische volgorde toegekend aan volgorde waarin ik de interviews heb afgenomen en kunnen 

dus niet gerelateerd worden aan de naam van de betreffende respondent. 

Na het uitwerken van de interviews, heb ik de verzorgers gevraagd deze verslagen te autoriseren. 

Van deze procedure waren zij vooraf op de hoogte. Het doel van de autorisatie was drieledig: 

allereerst verschafte het mij de legitimiteit om het interview op te nemen in het onderzoek. Ten 

tweede wist ik mij verzekerd van een correct beschreven inhoud van de interviews, doordat de 

betreffende respondent het opnieuw nader bekeken had. De laatste en misschien wel de 

belangrijkste reden tot autorisatie, was dat de respondenten hierdoor vrijuit konden spreken, 

omdat zij wisten dat zij het laatste woord hadden over de inhoud van het interview. De autorisatie 

betekende vaak dat de verzorgers het één en ander aan uitspraken iets gecorrigeerd of aangevuld 

wensten te zien. Het gevolg hiervan is dat een aantal van de citaten niet letterlijk meer zijn zoals 

ze op de voice recorder staan. 

Eén thema wil ik voor u de interviews leest eruit lichten. In het theoretisch kader heb ik veel 

aandacht besteed aan het thema studie (2.1.1 Professionaliteit). Het boek Waardevolle wetenschap 

(Alma & Lensvelt-Mulders, 2011) steunde mijn idee als student dat de studie een belangrijke 

voorwaarde is voor het goed uitoefenen van het vak geestelijke verzorging. Niettegenstaande dat 

de opleiding inderdaad voor een basis zorgt, werd tot mijn verbazing het thema studie nauwelijks 

door de respondenten benoemd. De respondenten leken de studie eerder als een onderliggende 

basis te beschouwen en niet als iets dat apart benoemd moest worden. Desondanks vroeg ik in 

vrijwel alle interviews expliciet naar het belang van de studie. Pas na het uitwerken van de 

interviews realiseerde ik me dat ik erg sturend was geweest door zo de focus op dit thema te 
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leggen. Dit is niet in lijn met het open interview. Als student heb ik wellicht teveel de nadruk 

willen leggen op het belang van de opleiding. 

De analyse die volgde op het afronden van de uitwerking van de twaalf interviews, bestaat uit het 

vergelijken van de drie hoofdonderwerpen goede geestelijke verzorging, levenservaring en de 

eventuele samenhang hiertussen. Door te kijken wat hierover in de verschillende interviews 

gezegd werd, ontstond een meer gegeneraliseerd beeld van de betekenis van deze thema’s voor de 

verzorgers. 
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3.2 De interviews 

Interview Respondent A: ‘De essentie is aansluiten waarbij mensen op dat moment zitten.’ 
 

1. Algemeen 

Respondent A bevindt zich in de leeftijdscategorie 50-60 jaar en heeft ten tijde van het interview 

tien jaar werkervaring op verschillende locaties in de ouderenzorg (verzorgingshuizen).  
 

2. Goede geestelijke verzorging 

Over goede (individuele) geestelijke verzorging is A kort en bondig: ‘ik vind de essentie daarvan, 

dat je aansluit bij waar mensen op dat moment zitten. Gevoelsmatig, in de ervaring waar ze over 

vertellen, maar ook qua opvattingen, qua waarden en normen, qua betekenisgeving.’ Later voegt 

A toe: ‘goede geestelijke verzorging vergt ook dat je na het aansluiten bij de cliënt een adequate 

interventie kunt doen, bijvoorbeeld doorvragen, samenvatten, spiegelen of confronteren.’ 

Als geestelijk verzorger doe je het met wat je op dat moment in huis hebt. Dat kan betekenen dat 

wanneer je weinig ‘in je koffertje hebt’ aan eigen doorleefde ervaring, je minder hebt om mee aan 

te sluiten bij de ervaring en de emotie van de cliënt. ‘Een cliënt kan dat denk ik wel voelen soms’. 

‘Je [moet] het dan doen met andere middelen,’ bijvoorbeeld ‘levensverhalen van anderen, daar 

over te lezen, methodieken, interventies.’ A legt uit: ‘Dus het is ook maar net hoe de klik is en wat 

je bij elkaar vindt. Wat de cliënt bij mij vindt en wat ik de cliënt kan bieden op dat moment in 

mijn leven. En in mijn professionele uitdrukking. Maar ik zie dat niet los van elkaar, ik zie dus 

wel dat wat je zelf doormaakt als mens dat dat ook als het ware in je koffertje zit in je 

professionaliteit.’ 

Gevoel, en het voor A daarmee samenhangende zelfvertrouwen, is voor A een voorwaarde om een 

goede geestelijk verzorger te zijn. ‘Er zijn natuurlijk mensen die vooral leven van ratio en die heel 

rationeel en intellectueel in het leven staan zeg maar. Als je alleen maar dat ter beschikking hebt, 

ben je denk ik geen goede geestelijk verzorger. Als je alles vanuit die invalshoek benadert, dan 

komen mensen tekort, cliënten.’ Vanuit A’s gevoel kan A ‘meer aansluiten bij anderen.’ 
 

3. Levenservaring 

‘Levenservaring, dat is wie je bent als mens, wie je bent geworden als mens. Dus dat draagt bij 

aan hoe je als mens kunt ontwikkelen en groeien. En gewone ervaringen, ja, dat zijn de gewone... 

meer dingen die behoren tot de dagelijkse dingen of de feitelijkheden of de intellectuele kant, de 

cognitieve kant, maar dat is een ander vlak voor mij.’ 

A benoemt een aantal voor A essentiële kenmerken van levenservaring: ‘Ik vind het doorleven, 
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het in eerste plaats toelaten, het doorleven van het gevoel, het betekenis geven aan ervaringen in 

het leven, dan bouw je levenservaring op.’ A verduidelijkt later: ‘dus als ik vanuit die doorleefde 

ervaring en dat is voor mij heel essentieel, want je kunt wel honderdduizend dingen meemaken, 

maar je kunt er ook naast leven of erlangs leven of je zo storten op bezigheden of noem maar op, 

zodat je het gevoel eigenlijk parkeert en dat niet echt toelaat en daar niet doorheen gaat, dus dan 

wordt het niet echt een verwerkte ervaring, dan kun je er ook niet uit putten.’ 

Levenservaringen zijn ‘Ervaringen die ingrijpen in je gevoelsleven. Verder dan dat de pindakaas 

op is in de winkel. Die dus je werkelijk raken. Raken, dat is ook een essentieel woord. Dus dingen 

die je raken, zeg maar ervaringen in het leven die mensen raken, die doen ertoe. Om verder te 

komen in je eigen leven, om te leren, om je verder te ontwikkelen.’ Voor A gaat het ‘om de grote 

dingen die wat meer waarde hebben en van waarde zijn in mijn leven, daarvan vraag ik mij wel af 

van wat betekent dat voor mij.’ 

Op mijn vraag of mensen op jonge leeftijd al veel levenservaring kunnen hebben, antwoord A ‘Er 

zijn natuurlijk jonge mensen die zulke ingrijpende dingen hebben meegemaakt dat ze al heel veel 

levenservaring hebben ook al zijn ze jong. Het ligt eraan wat ze hebben gedaan met die 

ingrijpende gebeurtenissen.’ 

Desondanks is niet iedere ervaring meteen een levenservaring. Het gaat ook om het toe laten van 

de ervaring en dat heeft soms even tijd nodig: ‘weet je soms zijn dingen gewoon nog te heftig, dan 

moet je nog even... heb je soms ook even tijd nodig om gevoelens echt toe te laten.’ 

Op de vraag of levenservaring te zien of te voelen is, antwoordt A: ‘Ik zei net al, dit kan je alleen 

maar voelen, dit is zo moeilijk om onder woorden te brengen. Ik ontmoet soms mensen waarvan 

ik voel dat ze heel veel hebben doorgemaakt. (…) ja, hoe voel ik dat? I don't know. Zie ik dat in 

hun ogen? Misschien wel, misschien is het hun uitstraling.’ 

Een collega raadde A ooit aan om veel levenservaring op te doen om beter aan te kunnen sluiten 

bij de cliënt. Hieruit vroeg ik mij af of A levenservaring ziet als iets wat actief opgedaan kan 

worden. ‘je kunt natuurlijk toch wel op zoek gaan naar verschillende levenservaringen. Of kennis 

maken met hoe mensen in verschillende omstandigheden leven. Kijk wat het leven je aanbiedt, of 

wat op je pad komt, dat heb je niet voor het uitkiezen, absoluut niet. (…) Ik woon [bijvoorbeeld] 

met mijn man en twee zonen, dus vaak gaat het echt over mannendingen en ik heb soms 

gesprekken met mannen en dan helpt dat mij echt. Dat ik die taal, die mannen met elkaar praten, 

de humor, de hardheid in hun humor, dan kan ik dat beter aanvoelen wat hij daarmee bedoelt, wat 

ze daarmee bedoelen. En dat had ik nooit gehad als ik twee meiden had gehad, dan was het een 

vrouwengezin geworden. (…) Maar je kunt wel [actief] ervoor kiezen om zelf door de 

Poeldijksestraat [‘waar de hoeren zitten’] te gaan lopen of door naast een zwerver op een bankje te 



 49 

gaan zitten, van goh, hoe is het nou om dakloos te zijn. Of what ever. Dus met allerlei 

verschillende soorten mensen contact te leggen, zodat jij a) van hun kunt horen, als je contact kunt 

leggen, maar ook kunt voelen van goh, wat doet dat nu met mij en hoe zou ik dat vinden.’ 

Tot slot beschrijft A dat er veel soorten levenservaring zijn, ‘dus niet alleen verlies, maar ook 

geluk en liefde en noem maar op.’ A geeft hierbij een prachtig voorbeeld: ‘Ik hoorde laatst, dat 

was echt heel bijzonder. Dat was (…), zijn motor [was] gestolen. En daar vroeg ik ook zo, ik zeg, 

maar hoe vond je dat dan, hoe was dat voor jou? En toen in eerste instantie: hij zei van ja, hij vond 

het eerst wel erg, 'maar toen dacht ik later, nou ik hoop dat die ander daar heel veel plezier van 

mag hebben.' Hij zei - want hij had er ik geloof 95.000 kilometer - hij had er heel veel op gereden. 

Hij zei: 'Ik heb er zoveel plezier van gehad, ik vond dat zo'n fijne motor, ik hoop dat die ander 

daar ook zoveel plezier van mag hebben.' (…) Dat was zo verrassend voor mij, daarom heb ik het 

ook onthouden natuurlijk.’ ‘Ik zou dit een levenservaring noemen, ja, omdat hij er iets bij heeft 

gevoeld, hij heeft er ook zijn eigen betekenis aan gegeven, dus op die manier is het ook een 

onderdeel geworden van zijn pakketje aan levenservaring.’ 
 

4. Relatie levenservaring en goede geestelijke verzorging 

A verbindt vanaf het begin van het interview levenservaring met goede geestelijke verzorging. 

‘Als je ervaringen hebt met verdriet, met teleurstelling, met boosheid, nou noem maar op. Allerlei 

soorten emoties, allerlei verschillende soorten ervaringen in het leven, verlies, verlies is heel 

belangrijk. Dan kan je dus beter invoelen wat iemand anders doormaakt en meevoelen natuurlijk. 

Ieder beleeft zijn eigen gevoel, zijn eigen emoties, zijn eigen ervaringen op zijn eigen manier en 

dat kunnen wij ook nooit van een ander voelen (…). Maar mijn opvatting is dat je wel kunt 

meevoelen door eerst [zelf] in te voelen.’ A legt uit: ‘Stel dat iemand, een mevrouw, verdriet heeft 

omdat zij haar partner is kwijtgeraakt, dan kan ik door, zeg maar... eh ja, woorden zijn maar 

woorden he? Het gaat natuurlijk om empathie, het gaat om dat ik verbinding maak met haar 

gevoel en dat kan ik het beste als ik dus ervaring heb met verdriet na een verlies. (…) dus als ik 

vanuit die doorleefde ervaring [mee kan voelen]. ‘En laatst zei een mevrouw dat heel mooi, dat 

wil ik je even voorlezen. Toen was ik bij een mevrouw die had dus haar vriend verloren en zei ze 

tegen mij: 'Jij kan toch niet voelen wat ik meemaak.' en toen zei ik 'Nee, dat is ook zo.' Maar, toen 

zei ik tegen haar, 'Ik kan wel met u meevoelen vanuit wat ik zelf heb meegemaakt op dit gebied.'’ 

Verlies is een terugkerend thema in dit interview. A benoemt dit thema niet voor niets. ‘In de 

ouderenzorg werk je natuurlijk heel veel met mensen die met verlies te kampen hebben en 

vandaar dat ik verlies ook noem als belangrijke ervaring voor mezelf als geestelijk verzorger.’ ‘Ik 

kan me nog herinneren toen ik dit werk ging doen, dat is dus tien jaar geleden ongeveer, toen ging 
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ik herdenkingsbijeenkomsten organiseren, (…) dat ik heel weinig ervaring had met verlies en dat 

vond ik toen heel lastig, want natuurlijk had ik wel veel gelezen over verlies, maar ik vind dat 

toch een wezenlijk verschil. (…) het komt nooit zo dichtbij als dat je zelf een verlies lijdt. Ik 

voelde me dus ook heel onzeker daardoor. Een soort op glad ijs, oké, ik ga nu hier lopen op dat 

pad van die herdenking, maar ik heb zelf nooit echt een ingrijpend verlies gehad.’ Nu is dat 

anders: ‘Ik heb wel zoveel ervaring met verlies ondertussen dat ik het gevoel heb dat ik uit mijn 

eigen ervaringen ook kan putten om aan te sluiten bij wat cliënten doormaken.’ ‘Ik denk dat ik 

veelzijdiger ben geworden doordat ik meer levenservaring heb opgebouwd. Er zit als het ware 

meer in mijn koffertje, waardoor ik dus bij een breder arsenaal van levenservaringen kan 

aansluiten. (…) mensen die een diep verlies doormaken, waar ik dus nu ook ervaring mee heb, dat 

ik daarmee gevoelsmatig beter bij mensen in de buurt kan komen, om aan te voelen waar zij zitten 

en om met hun mee te voelen. En daardoor ben ik wel een beter geestelijke verzorger voor die 

mensen op dat moment. Dat vind ik wel.’  
 

Tot besluit 

Goede geestelijke verzorging is volgens A aansluiten bij cliënten. A doet dat vanuit de toegang tot 

A’s eigen gevoel en wat er in A’s koffertje aan levenservaring zit. Een geestelijk verzorger zonder 

die ervaring kan wellicht minder goed bij alle ervaringen van de cliënten aansluiten. Je doet het 

met wat je op dat moment in huis hebt. A benoemt levenservaringen als gebeurtenissen die 

ingrijpen in je gevoelsleven, die je raken. Ze maken je tot wie je bent, doordat ze je in staat stellen 

je te ontwikkelen. Voorwaarde is dat je zo’n ervaring toelaat en er op reflecteert; de ervaring 

doorleeft. Dan wordt het een bron waaruit geput kan worden. Naar levenservaring kan actief op 

zoek gegaan worden en de verwerving hiervan is niet leeftijdsgebonden. Voor A zijn 

levenservaring en goede geestelijke verzorging sterk verweven. De kern is dat wanneer je zelf een 

bepaalde levenservaring doorleefd hebt, je beter met een ander kunt meevoelen als die in een 

soortgelijke situatie zit, doordat je het zelf ooit ook ingevoeld hebt. 
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Interview Respondent B: ‘Ik heb het mooiste beroep dat er is.’ 

 

1. Algemeen 

Respondent B bevindt zich in de leeftijdscategorie 20-30 jaar en had ten tijde van het interview 

twee jaar werkervaring op drie verschillende locaties in de ouderenzorg. Op mijn vraag of B mee 

wilde werken aan mijn onderzoek, antwoordde B het volgende: ‘…ik vind het wel een interessant 

onderwerp. Juist ook, omdat ik vaak heb gehoord dat mensen vinden dat je als geestelijk 

verzorger meer levenservaring moet hebben, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik denk wel dat 

je het werk anders doet als je 30 bent, maar niet beter of slechter.’ Een interessant startpunt voor 

het interview. 

 

2. Goede geestelijke verzorging 

Taken 

B begint het interview met uiteen te zetten wat de taken zijn van een goede geestelijk verzorger. B 

noemt ‘individuele gesprekken met mensen over de zin van het leven’, groepsgesprekken, 

vieringen voor de gehele organisatie, gesprekken met familieleden en personeel, het verzorgen 

van cursussen (bv. over bejegening) en ruimte maken voor het bespreken van ethische 

vraagstukken. Geestelijke verzorging is ‘op verschillende gebieden actief zijn in verschillende 

lagen van de organisatie’. De kunst is daarbij ‘dat je tussen die verschillende lagen kunt 

communiceren en daar ook juist samenwerking in kunt brengen en verbondenheid’ en het 

groepsgevoel in de organisatie kunt versterken. Verder vindt B het belangrijk om te proberen de 

zorg te verbeteren, al bleek dit op B’s werkplek vrijwel onmogelijk. 

 

Persoon 

Over de persoon van de geestelijk werker zegt B: ‘Ik denk dat het de kunst is dat je een lage 

drempel bent voor iedereen, dus dat zowel een verzorger als een teammanager zijn hart wil 

uitstorten [en dat bijvoorbeeld ook] de directeur open staat voor jou vragen en manier van doen. 

En ook de bewoners zijn ontzettend divers. (…) Dat je met iedereen een klik kunt hebben, een 

gesprek kunt hebben, dat vind ik gewoon uniek.’ 

B past zich vooral aan aan de persoon die er zit en probeert door vragen te stellen mensen vanuit 

zichzelf tot inzichten te laten komen over hun leven. ‘Ik heb altijd bij humanistiek geleerd: de 

oplossing zit in iemand zelf.’ B ervaart het vak niet als zwaar; wordt er juist blij van. ‘Als je echt 

mensen ziet nadenken en het echt hebt over wat belangrijk is in het leven en wat er echt toe doet. 
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Dan denk ik: ja, ik heb het mooiste beroep dat er is. Daar laad ik ook juist weer van op, daar krijg 

ik energie van in die zin. Ik nam ook nooit echt verhalen van mensen mee naar huis of dat ik er 

wakker van lag, het is altijd wel het verhaal van de ander.’ 

Op de vraag wat B van zichzelf gebruikt in de gesprekken antwoord B: ‘Ik vind het eigenlijk juist 

wel prettig dat ik daar niet zit met mijn techniekjes of mijn vaardigheid. Gewoon, mijn basis van 

zelfvertrouwen en weten van, dit vak past bij mij, daardoor zit ik daar gewoon rustig en speel ik in 

op wat er gebeurt. Maar er gaan niet allerlei vragen of dingen door mijn hoofd. Dus het is denk ik 

meer het inlevingsvermogen en er zijn voor de ander (…).’ B benadrukt dit nogmaals door later te 

stellen ‘persoonlijk denk ik dus nog steeds dat de persoon veel belangrijker is [dan de studie]’, al 

voegt B daaraan toe: ‘Maar ja, ze zullen je niet aannemen als je je opleiding niet hebt afgerond 

natuurlijk.’  

B benoemd ook B’s kracht in het vak: ‘En wat mijn kracht dan is (…), is die onbevangenheid. Ik 

ben niet getraumatiseerd door allerlei dingen of... ja, geen vooroordelen: (…) gewoon gaan en 

zien en nemen hoe iemand is op dat moment en dat kan ook nog van dag tot dag verschillen 

natuurlijk. Ja, en dat elke keer weer oprecht zo zien. Ja, dat geeft mij heel veel vrijheid.’ 

 

Autobiografie 

B’s vader is geestelijk verzorger, waardoor het beroep bij B al vanaf jonge leeftijd bekend was: 

‘en dacht ik: dat beroep wil ik ook.’ De rol van B’s ouders is bepalend geweest in B’s kijk op de 

wereld. ‘Bijvoorbeeld dat mijn vader geestelijk verzorger is, dat hij iedere avond tijdens het eten 

vertelt over het contact dat hij met mensen had (…), dat de dood een heel vanzelfsprekend 

onderdeel is het leven (…). Daardoor is gelijk je wereldbeeld heel anders (…).’ En: ‘Ik ben 

geboren in het buitenland, mijn ouders hebben ontwikkelingswerk gedaan in het buitenland en 

daardoor hebben ze ook een heel groot rechtvaardigheidsgevoel en brede kijk op de wereld. Dat je 

weet, dit is niet alleen maar de wereld, het is veel groter.’ Later: ‘En juist de neiging om op te 

komen voor arme, kwetsbare mensen, dat zit er echt wel heel diep in.’ 

Een terugkerend thema in het interview is de invloed die de vele verhuizingen in B’s leven hebben 

gehad op B’s autobiografie. Het heeft B zelfvertrouwen laten opbouwen: ‘ik [ben] nooit bang 

voor nieuwe situaties. [Door de verhuizingen] pas ik me heel makkelijk aan.’ Dit beschrijft B als 

voorwaarde voor B’s openheid: ‘ik denk dat ik opener ben naar mensen dan sommige geestelijk 

verzorgers. Ja, dat ik meer het verhaal van de ander neem zonder daar in te interpreteren of 

mensen meteen in een hokje te stoppen, omdat ik me er gewoon altijd wel heel erg bewust van 

ben dat er zoveel totaal verschillende mensen zijn, met zoveel verschillende reflectievermogens 

en intelligentie en referentiekaders’. Anderzijds is B niet iemand die er alleen is en meegaat in het 
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verhaal van de ander, B oefent soms ook invloed uit vanuit B’s achtergrond. Door bijvoorbeeld 

een cliënt te zeggen dat het belangrijk is om haar kind te vriend te houden. ‘Hoop ik daar toch iets 

positiefs in te kunnen brengen en het verdriet te kunnen tegen gaan.’ B kan niet anders dan op 

deze manier te werk te gaan: ‘Want het meest oprecht kun je daar zitten als je jezelf bent. En dat 

voelen mensen denk ik ook, dat je daar niet nep of uit een boekje of… dus hoort dat bij mij.’ 

 

Studie 

Studie benoemt B niet direct als onderdeel van goede geestelijke verzorging. Op mijn vraag 

hiernaar antwoordt B wel dat de studie van belang is geweest. ‘Je leerde wel echt een soort: mijn 

schild te sluiten. Dat het verhaal van de ander bij de ander blijft. Maar wat ik met name bij 

humanistiek heb geleerd zijn die gespreksvaardigheden waar je op kunt letten en je eigen houding 

en hoe kom je over en feedback van anderen daarin. (…) Het is meer persoonsontwikkeling denk 

ik, dat je kijk breder wordt.’ En: ‘ik [heb] vanuit de studie ook heel erg meegekregen dat je de 

organisatie moet verbeteren. (…) iedereen moet meer samenwerken, de zorg verbeteren en ook 

letterlijk dat er werd gezegd: als jij het niet doet als geestelijk verzorger, wie doet het dan wel in 

de organisatie? Dat heb ik best als een zware druk gevoeld omdat er echt heel veel mis ging in de 

organisatie en ik elke keer verantwoordelijkheid voelde van: ik moet het oplossen. Maar dat was 

gewoon onmogelijk, het was veel te groot. (…) Tja, bij humanistiek was toch wel echt zo 

wereldverbeterend, jij als geestelijk verzorger, ga jij het maar doen. Nou zo gemakkelijk is dat 

niet. In die zin is die kloof best wel groot.’ 

 
3. Levenservaring 

B beschrijft in eerste instantie twee componenten van levenservaring: reflectievermogen en 

onbevangenheid. Later voegt B hier een zekere kijk op de wereld aan toe.  

Reflectievermogen bestaat voor B uit ‘dat je leert van je fouten, van wat je hebt meegemaakt, van 

dat je daar weer mee verder kunt of op een andere manier, je leert daarmee omgaan.’ Het andere 

aspect dat B benoemt is onbevangenheid: ‘Dat je dat kunt leren. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die 

hebben echt verschrikkelijke dingen meegemaakt in hun jeugd ofzo, waardoor dat stukje echt 

verdwenen is, waardoor ze bij alles wat ze doen heel erg twijfelen, bijvoorbeeld of het negatieve 

zien. Dat kan zo bepalend zijn.’ En ‘dat stukje onbevangenheid dat noem ik de kracht van mensen 

die onder de dertig zijn, als ze niet traumatische jeugdervaringen hebben gehad.’ 

B’s kijk op de wereld wordt als volgt benoemd: ‘Dus vanuit die levenservaring [verhuizingen, 

ouders, zoektocht naar eenzaamheid], (…) mijn kijk op de wereld is daar heel erg door bepaald. 

Ja. En daar ook nog weer bewust van zijn. Dan kun je het ook inzetten in je werk bijvoorbeeld of 

hoe je door wilt in het leven of hoe je zelf wilt groeien.’ 
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Bovenstaande ervaringen noemt B levenservaringen, ‘Omdat ze heel bepalend zijn geweest voor 

mijn leven en hoe ik me als persoon heb ontwikkeld. En ik geloof dat een heel groot deel ook echt 

al in je jeugd wordt bepaald. Hoe je in het leven staat en hoe je het leven ervaart. Ja, ik denk niet 

zozeer dus echt letterlijk ervarinkjes als meer echt levenswijsheid (…). Dat je dat opdoet en dat 

leert. Maar dat is natuurlijk wel aan de hand van de ervaringen die je doet, maar niet van één 

specifieke ervaring.’ 

Iedereen heeft levenservaring: ‘überhaupt, omdat je steeds ouder wordt. Iedereen doet continu 

ervaring op in zijn leven. Maar het gaat mij er dus heel erg om wat je daarmee doet en wat je 

daarvan leert. Dat lijkt me het meest bepalend.’ Daarbij heeft ‘de ene persoon meer vermogen om 

te groeien dan de ander.’  

 

4. Relatie levenservaring en goede geestelijke verzorging 

Bij dit onderwerp kwam het thema leeftijd veelvuldig aan bod. Ik zal daarom eerst aandacht 

besteden aan wat respondent B vertelde over leeftijd en om vervolgens B’s visie op de relatie 

tussen levenservaring en geestelijke verzorging toe te lichten. 

B zet zich af tegen het vooroordeel dat jong zijn betekent dat geen goede geestelijke zorg verleend 

kan worden: ‘Ik wil best trots zeggen dat ik dertig ben, maar als anderen daardoor meteen je in 

een hokje stoppen en... te weinig ervaring, je maakt geen kans, ja... dan wil ik niet dat ze daarnaar 

kijken.’ B vertelt verder: ‘omdat ik die vraag natuurlijk heel vaak heb gekregen van: he, maar hoe 

kun je zo jong nou al geestelijk verzorger zijn? Dat ik... Je moet niet letterlijk kijken naar 

levenservaring, je moet kijken naar de jaren die je hebt gehad en hoe die zijn ingevuld en hoe je 

gegroeid bent en hoe je in het leven staat, dat vind ik veel belangrijker dan of het tien of twintig 

jaar is. En dat heb ik altijd verdedigd. Levenservaring is meer dan het aantal jaren. Het gaat juist 

om wat je in die jaren hebt gedaan of wat je hebt geleerd, gereflecteerd, gezien.’ En: ‘Of je een 

goede geestelijk verzorger bent hangt af van je persoon, karakter en wat je hebt geleerd in de jaren 

die je hebt gehad.’ 

B ervoer B’s jeugdigheid tijdens de stage juist als een lage drempel. ‘Dat ze echt dachten van, die 

komt mij niet vertellen hoe ik het moet doen, maar die wil echt weten hoe het met mij gaat.’ En 

later als afgestudeerd geestelijk verzorger: ‘En ik had bijna alleen maar Surinamers als 

verzorging, dus je moet je voorstellen, van die grote dikke dames. Dacht ik wel, nou die zullen 

wel denken, goh, daar komt zo'n jong, blank meisje, maar dat viel reuze mee.’ Over de 

samenwerking met een andere geestelijk verzorger op B’s werkplek zegt B: ‘Die [andere 

geestelijk verzorger] kan andere ideeën hebben en dan... Ja, daarin speelde misschien mijn leeftijd 

wel een rol en omdat zij er al heel lang werkte, dat ik continu dacht 'goh, ik moet me daaraan 
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aanpassen'. Het is een soort trein waar ik opstapte, maar eigenlijk had ik wel eens links of rechts 

willen gaan.’ 

 

Tot besluit 

B benoemt taken, persoonlijke eigenschappen en autobiografische elementen als onderdeel van 

goede geestelijke verzorging. Vervolgens definieert B levenservaring als bestaand uit 

reflectievermogen, onbevangenheid en een zekere kijk op de wereld die uit eigen ervaring en 

reflectie ontstaan is. Wanneer het interview vordert zegt B vanuit een afzetten tegen het 

vooroordeel dat alleen oude geestelijk verzorgers met levenservaring goede geestelijk verzorgers 

zijn, dat B goede geestelijke verzorging niet zou verbinden met levenservaring. Leeftijd of 

levenservaring is immers niet het belangrijkste voor het vak, maar juist het leren van eigen 

ervaringen door reflectie, onbevangenheid naar de cliënt toe en je persoonlijkheid/karakter. 

Levenservaring is eerder een ‘onbewuste rugzak’ die bepalend is voor de kijk op de wereld en op 

die manier meegenomen wordt in de begeleiding.  
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Interview Respondent C: ‘Geestelijke verzorging is een spel, maar geen trucje.’ 

 

1. Algemeen 

Respondent C bevindt zich in de leeftijdscategorie 30-40 jaar en heeft ten tijde van het interview 

drie jaar werkervaring. Om redenen van traceerbaarheid noem ik hier C’s werkveld niet. 

 

2. Goede geestelijke verzorging 

Voor goede geestelijke verzorging vindt C het belangrijk dat de verzorger dicht bij zichzelf blijft: 

‘Dat jij zelf het instrument bent waarmee je je werk doet. Bijvoorbeeld: ik ga wel eens met 

mensen hier in de tuin ook wandelen, ook al hebben ze helemaal niks met de natuur of met 

bewegen, alleen al puur om het feit dat het voor mij een middel is om op een ander niveau te 

komen in het gesprek.’ 

Belangrijk is ook de zorg die je besteedt aan hoe je jezelf voorstelt. ‘Dat je daar vrijheid inbouwt 

voor iemand om te bedanken of dat je ook duidelijk voor het voetlicht krijgt is dat jij het bent, 

weldegelijk in een functie, maar dat jij het bent die kennis wil maken met iemand.’ ‘Dat is denk ik 

de grote angst die je hebt als geestelijk verzorger, voor mij in ieder geval, dat je op de drempel 

staat om een kamer binnen te gaan, dat daar zeg maar zich iets kan ontvouwen waar je dus 

absoluut geen grip op hebt. Niet weet wat daar zou kunnen ontstaan. En dat vind ik het meest 

fascinerende aan mijn werk.’ Het werk ‘vereist veel zelfkennis, maar ook ontsluiting, dus 

onthulling van wie je zelf bent, dus dat is misschien wat het meest moedige is. En wat gelijk je 

aanvliegt op het moment dat je ergens naar moet kijken of ergens in gesprek zit, dat je denkt van 

dit is wel heel erg zwaar, omdat het gelijk zo ontzettend veel over jezelf vertelt, over wat jij lastig 

vindt in het leven, wat jij moeilijk vindt. Dat misschien wel het moeilijkste is van geestelijk 

verzorger zijn, om je daardoor te laten raken.’ 

De mens is volgens C op zoek naar een plek waar hij of zij warmte en vertrouwen vindt. Op die 

weg is vaak een ander nodig die onbevangen naar deze zoektocht wil kijken en een eindje mee wil 

lopen. De mens in kwestie kan daarmee geholpen zijn in zijn zelfacceptatie en de acceptatie van 

hoe de natuur is [ziekte is daar onderdeel van]. De verzorger kan daarin begeleiden, maar iemand 

moet het zelf doen, ‘dus dat iemand zelf de woorden vindt om dat uit te drukken of een metafoor 

of een gedicht of een stuk muziek of [iets anders dat] voor de ander weergeeft hoe die daarmee 

verder wil.’ ‘Het [raadsgesprek] begint of eindigt bij de acceptatie dat de werkelijkheid is zoals 

die is.’ 

 



 57 

Spel 

C mist vanuit de opleiding en in C’s werk meer masculiene vormen van geestelijke verzorging. C 

legt uit dat het voor C gaat om: ‘elkaar uitdagen, om het spel, om het met elkaar op weg zijn, een 

stuk humor en dat in die opluchting of dat voortdurende ontsnappen of aan elkaar ontglippen, juist 

heel veel informatie (gespreksonderwerpen) naar boven komt. Omdat het ook een risicovolle 

bezigheid is om elkaar uit te dagen en uit balans te brengen (...). Ik denk dat het instapniveau is 

dat je reisgenoten bent. (...) Robbertjes vechten, stoeien, dat soort metaforen heeft het. En elkaar 

uitdagen om jezelf te laten zien.’ C vervolgt: ‘Het stelt ook aan mij de eis om goed af te stemmen 

op mijn tegenspeler of degene waarmee ik een spelletje aan het spelen ben. Dat klinkt altijd heel 

negatief he? Maar ik denk dat het heel veel positieve krachten in zich heeft en dat er heel veel 

mensen zijn die dat doen, die jou op die manier gaan testen. Dus eigenlijk wat op het spel staat is 

vertrouwen. En als je dat spelletje dus niet goed speelt, dat inter-persoonlijke spelletje, kun je wel 

eens heel snel uitgespeeld zijn. Wat denk ik ook heel vaak gebeurt in de geestelijke verzorging is 

dat je gewoon uitgepraat bent, omdat je het niet aankan.’ 

C gebruikt in het spel bijvoorbeeld humor. ‘Als iemand iets zegt wat op meerdere manieren te 

begrijpen valt, dat je nou net die manier neemt waarop het niet te begrijpen is. (...) In dat soort 

vormen van humor, daar klaren mensen ook op. Dus dingen durven zeggen die niemand anders 

durft te zeggen en dat is een risicovolle bezigheid, maar ik denk dat het juist ook een manier is om 

naar dit soort gruwelijkheden te kijken.’ Het spel moet uitgehouden worden. Je kunt als geestelijk 

verzorger niet buiten spel blijven staan: ‘Ik ben ook nooit zo geweest van het gescheiden houden 

van beroep en privé. Ik vind wel dat er een bepaalde professionaliteit is en die neem je altijd mee, 

maar als het gaat om contact in je werk kun je niet buiten spel blijven staan. Ik bedoel als ik met 

ouders praat over een kind (...) dan gaat onherroepelijk het gesprek ook een keer over mijn eigen 

kind.’ 

 

Zien 

‘We worden natuurlijk op de UvH heel erg getraind in die gespreksvoering, maar heel veel dingen 

hebben gewoon met kijken te maken.’ ‘Het echt begrijpen of het echt zien, dat is voor mij echte 

compassie. Maar daar ook op een menswaardige manier mee omgaan en niet op een verlossende 

manier of op een zalvende manier, maar gewoon accepteren dat dat [bv. ziekte] een onderdeel is 

van de werkelijkheid.’ 

‘Hier zijn ook af en toe mensen die aan je vragen: wil je mijn wond zien? En je zou maar net 

degene zijn die dan zegt van: nee, dat wil ik niet. Een volledige ontkenning van het lichaam van 

iemand anders. Dus dat je dat niet durft. Terwijl iemand nodigt je eigenlijk uit om in een ander 
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domein te komen, een ander niveau te komen, van het contact dat je aan het aangaan bent.’ ‘Ik 

moet van mezelf in het eerste gesprek die vrijheid ontwikkelen dat iemand zo'n vraag [wond 

bekijken] kan stellen. En dat ik kan laten zien wat voor professionele moed ik heb. Dat ik dat aan 

durf te gaan.’ 

Verbeeldingskracht is essentieel voor de manier waarop C geestelijk verzorger is. ‘Metaforen 

gebruiken om de denkwijze van iemand even goed te verstoren, om iemand op een ander spoor te 

zetten. (…) Dus de ruimte ontwikkelen in denkbeelden, in de manier hoe je tegen de wereld 

aankijkt, dat verruimen, dat verbreden.’ C gebruikt hiervoor de metafoor van de koorddanser: 

‘Aan de ene kant het risico aangaan, aan de andere kant de veiligheid opzoeken, die dynamiek, 

voor mij is daar in geestelijke verzorging veel te halen.’ 

 

Toekomst 

Als geestelijk verzorger in een team: ‘Je mag alleen maar blij mag zijn met al die verschillende 

vormen waarin mensen het geestelijk raadswerk uitoefenen. (...) Dat we allemaal apart ergens 

goed in zijn. (...) Maar zo wordt ook de hele range aan cliënten bediend. Ik denk dat waar het in 

de toekomst naar toe gaat is dat je op basis daarvan ook doorverwijzingen gaat doen, niet op basis 

van die denominatie of op basis van afdeling, maar op basis van 'ik ben in gesprek met een patiënt 

en volgens mij zou die heel erg veel baat hebben bij de manier hoe jij met iemand omgaat.' En dat 

is denk ik ook de uitdaging dat van elkaar te weten.’ 

 
3. Levenservaring 

‘Voor mij persoonlijk is mijn levenservaring één van de redenen waarom ik dat kijken 

[bijvoorbeeld naar wonden van cliënten] aankan. Het is ook het willen zien dat de wereld is zoals 

die is.’ C is opgegroeid in een gereformeerde omgeving, waarin de werkelijkheid van de wereld 

waarin we leven ontkend werd, teneinde de hemelse wereld die na het sterven komt te 

verheerlijken. C heeft zich hieraan ontworsteld en het kijken naar de werkelijke wereld is voor C 

van prominent belang geworden: deze werkelijkheid mag niet ontkend worden. Deze visie komt 

gedurende het gehele interview terug. Het contact moet aangegaan worden, de (rauwe) 

werkelijkheid moet onder ogen gezien worden en daarmee hebben we het te doen. Concreet zegt 

C verder weinig over wat levenservaring precies is, maar zoals uit bovenstaande mag blijken lijkt 

C’s biografie en levenservaring mee te spelen in hoe C nu als geestelijk verzorger werkt en wat C 

daarvoor nodig heeft (welke omgeving: een dynamische, spannende) en waarvan C gebruik maakt 

(het vermogen tot kijken, het spel durven aangaan). 
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4. Relatie levenservaring en goede geestelijke verzorging 

‘Ik denk dat het [levenservaring] steeds belangrijker gaat worden omdat de denominatie in ons 

werk ook steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. (…) Omdat we steeds meer niet vanuit de 

traditie contact moeten maken met mensen, maar vanuit wie we zijn. En dat maakt ons werk 

steeds meer risicovol voor onszelf: we moeten steeds meer ons eigen gezicht laten zien. Maar het 

maakt ook aangenamer, aantrekkelijker, dynamischer, van deze tijd. (…) Je hebt niet alle 

levensvragen in je leven al eerder voor ogen gehad, maar als je een rijk leven, een bewust leven 

leidt, kan dat voldoende zijn om als geestelijk verzorger aan de slag te gaan. En dat heeft 

natuurlijk ook te maken met wie je bent en welke interesses je hebt. (…) Dit vak gaat over 

beelden en over dilemma's en over tragiek en dat is iets waar je in geïnteresseerd moet zijn. (...) 

Volgens mij is juist je biografie, waar vroeger je traditie ook een heel groot onderdeel van uit 

maakte, daarin maatgevend. (…) Ik denk dat dat echt voor het werk de volgende stap is: als je van 

mensen vraagt om vanuit hun eigen levensverhaal te gaan praten, omdat je geen 

gemeenschappelijk kader meer hebt, dan moet je niet raar staan te kijken als mensen dat ook van 

jou vragen. Gisteren was ik aan het lunchen met een cliënt waar ik al heel lang contact mee heb 

(...) en ik geloof, en dat ervaar ik ook in dat contact, dat ik in die goede relatie die we hebben, dat 

goede contact dat we hebben, dat ik daar daadwerkelijk ook voor ‘x’ geestelijk verzorger kan zijn 

en naarmate dat beter is dat contact, naarmate we onszelf aan elkaar laten zien, biedt dat ook de 

ruimte om elkaar te vertrouwen en juist in de verschillen elkaar wat te kunnen leren over wat het 

leven is. Professioneel vraagt dat van mij dat ik de eerste stap neem. De eerste keer over de 

drempel heen. Tijdens het contact vraagt het ook, dat ik als het risico aangeboden wordt of als er 

beroep wordt gedaan op mijn loyaliteit om het uit te houden, dat ik dat dus ook doe.’ 

 

Leeftijd 

‘Ik denk dat dat niet opgaat, ik denk dat dat een drogredenatie is. Ik denk dat dit ook weer een 

manier is om buiten schot te blijven als oudere geestelijk verzorger. Hè, bijvoorbeeld het hele 

gedoe met het kwaliteitsregister [van de VGVZ, IH], dat oudere geestelijk verzorgers niet meer 

hoeven registreren wat ze allemaal doen omdat ze al zoveel ervaring hebben in het vak, volgens 

mij een farce. Daarmee ontken je juist dat het een spelletje is, maar geen trucje. (...) Dat je toch 

denkt dat je het spelletje wel goed speelt en dat je er wel uitkomt met al je ervaring. (...) Dus ik 

denk dat het zeker gaat om levenservaring, maar dat relateer ik dus niet aan leeftijd. Leeftijd zou 

wel eens averechts kunnen werken.’ C legt uit dat in C’s leven door gemaakte keuzes juist ook 

allerlei deurtjes zich gesloten hebben. ‘Dus je kan wel het idee hebben dat als je ouder wordt, dat 

je het beter begrijpt, maar dat is zeer de vraag. Ik vind leeftijd echt een heel slecht argument, dus 
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zou de werkelijkheid weer ergens anders liggen. Ik ben blij hoor, met mijn grijze haren, begrijp 

me niet verkeerd, in de buitenwereld werkt het daadwerkelijk als je wat grijs en belegen aankomt, 

maar volgens mij is dat ook een soort van blinddoek die mensen voor hebben. Je weet pas of je 

echt iets aan iemand hebt als je iemand gezien hebt.’ C verduidelijkt: ‘Bijvoorbeeld als een cliënt 

getest heeft of je het wel aankan. (...) Het gaat erom wat je in je leven hebt meegemaakt en hoe 

bewust je dat herbeleeft en dat inzet in je werk.’ 

 

Tot besluit 

Goede geestelijke verzorging is voor C een spel waarin je dicht bij jezelf moet blijven, zelfkennis 

en zelfonthulling ziet C als een voorwaarde, omdat je jezelf als instrument inzet. Bij het spelen 

van het spel zet jij de eerste stap over de drempel. Het spel omvat: uitdaging, risico nemen, 

afstemmen op, getest worden, uithouden, aangaan, niet buiten spel blijven staan, durven zien. Het 

vergt professionele moed om je te durven laten raken. C zet onder andere metaforen in om ruimte 

te ontwikkelen in denkbeelden. Levenservaring wordt volgens C steeds belangrijker omdat de 

denominaties in deze veranderende maatschappij naar de achtergrond zullen verdwijnen en er dus 

contact gemaakt moet worden vanuit wie we zijn, we zullen dan ook op basis daarvan later 

doorverwijzen. Grijze haren zijn handig, maar het gaat erom wat je in je leven hebt meegemaakt 

en hoe bewust je dat herbeleeft en dat inzet in je werk. Geestelijke verzorging is een spel, maar 

geen trucje dat door ervaring of een zekere leeftijd altijd werkt. 



 61 

Interview Respondent D: ‘Sta toe dat je verandert.’ 

 

1. Algemeen 

Respondent D bevindt zich in de leeftijdscategorie 40-50 jaar en heeft ten tijde van het interview 

zes jaar werkervaring in de reguliere psychiatrie (volwassenen en ouderen), een centrum voor 

eetstoornissen en een hospice. 

 

2. Goede geestelijke verzorging 

‘Goede geestelijke begeleiding is contact maken, is luisteren, maar is niet grenzeloos zijn. (...) 

[Het] geeft mensen het gevoel dat ze mogen zijn wie ze zijn, mogen zeggen wat ze willen zeggen, 

(…) ze mogen hun hoofd ordenen bij mij. (…) Maar ik ga niet mee met iedere conclusie die wordt 

getrokken aan de andere kant. (…) [Het] is ook (…) niet onzichtbaar blijven. (…) Jij mag zijn wie 

jij bent en ik mag ook zijn wie ik ben. En in de geestelijke verzorging is het zo dat ik beide moet 

bewaken, want dat doet de ander niet vanzelfsprekend. (...) Goede geestelijke verzorging is 

gastvrij, is een open deur en dat is heel letterlijk. Als ik mijn deur dicht doe op mijn werk, dan 

weten cliënten dat ik niet gestoord wil worden of in gesprek ben. (…) En als ik mijn werk goed 

doe, dan voelen ze zich vrij om binnen te lopen.’ 

‘[Het] tilt je boven de dagelijkse dingen uit en probeert te kijken vanuit een iets breder 

perspectief. (…) Als je ergens in zit, als je pijn hebt, als je zorgen hebt, als je verdrietig bent, heb 

je het gevoel dat het altijd zo is geweest, dat er geen wereld bestaat zonder pijn, zonder verdriet, 

zonder zorg. Je hebt het nodig om je te realiseren dat er meer is dan dat.’ Het perspectief anders 

kunnen neerzetten vindt D erg belangrijk: ‘Het komt erop neer dat als je precies hetzelfde gaat 

zien wat die ander ook de hele tijd ziet, dan heb je niets meer toe te voegen. (…) Dus het kan niet 

bij luisteren alleen blijven en dat is wel moeilijk.’ D geeft een voorbeeld waarbij een nieuw 

perspectief iets bij de cliënt teweeg bracht: Deze cliënt met een eetstoornis heeft het gevoel dat ze 

iedereen faalt, doordat ze niet van wezenlijk belang is. ‘'Ja', zegt zij, 'ik wil van wezenlijk belang 

zijn.' Nou dat zitten we dan te verkennen en op gegeven moment zei ik tegen haar: 'maar wat is 

nou van wezenlijk belang?' En toen zei ze: 'ja, dat je werk buiten de deur hebt.' (…) En is binnen 

de deur zijn, dus thuis zijn met je gezin, is dat niet meer zinvol? 'Nou, nee, dat is altijd hetzelfde.' 

En dan zijn we in gesprek geraakt over de betrekkelijkheid van van-betekenis-zijn in een 

organisatie. Dus we kwamen erop, dat ik zei 'jij noemt dat een wezenlijke bijdrage, maar wat is 

wezenlijk? Is het wezenlijk dat ik hier op mijn werk druppels op een gloeiende plaat probeer te 

zijn of is het wezenlijk dat ik thuis (…) kinderen probeer groot te brengen en er mooie mensen 
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van probeer te maken.' Nou, tranen met tuiten: 'Ja, dat is wat ik ook wil, maar ik weet niet hoe ik 

dat moet doen.' Dat is nodig, dat je de dingen die iemand inbrengt weet in een fundament te zetten 

ofzo, ik kan het niet anders als mijn eigen ervaring daarbij te hulp roepen, omdat dat dan de beste 

referentie is die ik heb. (...) Het durven te confronteren met: als iemand zegt, alleen buiten de deur 

werken (…) is voor mij van wezenlijk belang en daar dan iets tegenover kunnen zetten, dat is 

soms echt nodig en dat moet soms uit mijn tenen komen.’ 

 

D heeft in de praktijk moeten leren dat de bandbreedte van mens-zijn en zin geven aan het leven 

vele malen groter is dan D zich kon voorstellen. D’s fundament is door de praktijk verbreed. 

‘Mensen proberen in, bijvoorbeeld in de psychiatrie, op zo'n klein randje van het bestaan dat leven 

zinvol te maken op een voor mij in eerste instantie onbegrijpelijke manier.’ D vertelt dan over een 

cliënt die zin geeft aan haar leven door zich als een non te gedragen in de instelling. ‘Dus zij heeft 

van dat bestaan heeft ze iets gemaakt, ze heeft daar zin aan gegeven. Nou kan ik zeggen vanuit 

mijn gezonde leven van: 'Nou ja, dat is maar surrogaat, want je bent geen non, je bent geen 

kloosterzuster.' Maar er is weinig anders wat wij te bieden hebben, waardoor haar leven voor haar 

gevoel zinvol wordt. En dit is het. Dus ik heb moeten leren dat dat ook een vorm is van zingeving 

en dat ik, daar ga ik haar dan weer niet in bestrijden.’  

Zwijgen was in eerste instantie voor D een niet zelf gekozen methode om geestelijk raadswerk te 

doen, later werd juist het belang hiervan duidelijk. ‘Wat moet ik zeggen tegen iemand die zegt: 'Ik 

ben niet nieuwsgierig naar de komende twintig jaar van mijn leven (…).' Heb ik dan iets te 

zeggen? Bar weinig. Ik heb in het begin ontzettend vaak met mijn mond vol tanden gezeten. Dat 

leidde ertoe dat ik zweeg, dat ik niks zei. Dat vonden mensen een verademing. Eindelijk eens 

iemand die niks terug zegt. Dat vond ik ook zo'n eye opener. En tegenwoordig zwijg ik omdat ik... 

eigenlijk uit respect, omdat ik denk: 'Ja, ik heb hier ook niks op terug te zeggen.' (...) En dat maakt 

me wel bescheiden.’ Later in het interview: ‘ik ben veel zuiniger geworden met woorden. In het 

begin vond ik het een enorm praatberoep, ik vind het nu veel meer een luisterberoep.’ 

D vervolgt: ‘Je moet ook zien om te gaan met een grote portie machteloosheid. (...) Dat vind ik 

een kolossaal vermogen (...). Het is in ieder geval zo dat, wil je dat kunnen doen (…) je eigen 

reservesysteem of je zelfzorg, hoe je het maar wilt noemen, moet wel intact zijn. Eerst dacht ik dat 

het wel een soort van gênant was dat ik wel een behoorlijk gelukkig leven leid, terwijl er erg veel 

mensen zijn die helemaal niet zo'n gelukkig leven leiden. (…) Nu denk ik: wat een zege dat ik dit 

leven leid, want ik moet reserves hier weer kunnen opbouwen wil ik daar weer in die leegte en in 

die machteloosheid en in dat gebrek aan zin durven staan. Anders lukt me dat niet. (…) Ik ben 

veel zuiniger geworden op mijn eigen fundament. Ik heb in het begin veel meer het perspectief 
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van de ander opgezocht en nu durf ik en kan ik veel beter op mijn eigen plek blijven staan (…) Ik 

dacht me in het begin gelijk te maken aan de cliënt en ik heb het gevoel dat ik nu meer gelijk ben, 

doordat ik meer mezelf kan zijn, durf te zijn. Dat is denk ik de winst van ervaring.’ 

 

Is studie van belang voor het zijn van een goede geestelijk verzorger? D: ‘Ik heb het niet genoemd 

[studie], maar je kan niet zonder. (…) het is een taalveld, het is ook een betekenisveld, waar je 

eerst in thuis moet raken, voordat je er vanuit dat veld met anderen over in gesprek kunt raken.’ D 

voelt zich: ‘heel erg thuis in dat taalveld, dus ik stap ook in dat huis. Heerlijk. En ik nodig mensen 

uit om daarin te komen. (…) En je moet dat huis voor jezelf ook optrekken om te weten hoe het 

voor jou is. Dan is het vervolgens zo dat ieder gesprek en iedere cliënt je uit dat huis trekt, dat je 

dacht: 'ik dacht dat ik wist hoe het zat, maar nu vertelt iemand mij weer iets en nu moet ik mijn 

eigen vooronderstellingen allemaal weer op de helling zetten', dat gebeurt. En als je je werk 

grondig doet, kan dat zelfs bijna elke dag gebeuren, dat houd je ook niet vol trouwens.’ Omdat: 

‘Je kan niet elke dag aan alles van jezelf gaan twijfelen, want dan heb je geen grond meer onder je 

voeten. Dat heb ik moeten leren. Ik vond in het begin de dingen die de ander zei van zo belang en 

ik probeerde me zo te verplaatsen in de ander, dat ik kwijt raakte hoe ik er zelf over dacht.’ 

 

3. Levenservaring 

Levenservaring is volgens D: ‘weten - niet weten op het niveau van mijn verstand, maar tot in 

mijn tenen - er weet van hebben, dat er oneindig veel perspectieven bestaan op het leven en dat de 

mijne maar één daarvan is.’ Het eigen perspectief moet je grond geven en ervoor durven staan, 

dan kan je de ander ook laten weten dat ‘jouw perspectief hoe klein of hoe ogenschijnlijk 

nutteloos ook, mag er net zo goed zijn als het mijne.’ 

Het vermogen om te kunnen herstellen is voor D onderdeel van levenservaring. Het werk is een 

plek waar je gewond raakt, waar je geraakt wordt. D durft dit nu meer aan, omdat D weet hoe 

deze wonden hersteld kunnen worden. D gebruikt hiervoor bijvoorbeeld fietsen, tuinieren, 

pianospelen, zingen en met de hond lopen.  

Is levenservaring leren? ‘Ja, niet zozeer leren als dingen tot je nemen, maar ook leren in de zin 

van, je realiseren... Het is stilstaan bij de ervaring, omdat iedere ervaring die je opdoet van een 

grote rijkdom is als je er nog eens drie rondjes omheen loopt.’ Meer nog zou D het woord reflectie 

gebruiken. ‘Want zonder reflecteren ben je nergens. (...) Reflecteren op het werk is ook echt 

stilstaan bij: wat zegt die persoon en wat zei ik dan terug, waarom zei ik dat terug? Wat beoog ik 

als ik dat zeg. (...) Dat hele bewuste, reflecterende proces, dat hoort ook bij ervaring op doen. Of 

dat levenservaring is, dat vind ik meer werkervaring.’ 
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‘Je bent nooit zonder levenservaring.’ Je hoeft er dus ook geen vijftig voor te worden. ‘De truc is 

dan wel dat je die ervaringen die je hebt, dat je daar bij stilgestaan hebt.’ En: ‘maar natuurlijk is 

het handig dat als je iets ouder bent en je hebt de ervaring van kinderen of de ervaring van ouder 

wordende volwassenen, van ouders, de ervaring van mislukking en van verdriet en van verlies. 

Naarmate je leven langer duurt, is de kans dat je dat overkomt doodgewoon groter. Dat is gewoon 

prettig, omdat je dan vanuit een herkenning kunt spreken en als je die herkenning niet hebt, dan 

zul je het met de mindere ervaringen die je tot dan toe hebt moeten doen en dat kan, mits je die 

ervaringen ook uitgediept hebt.’ 

D noemt ‘Alle ervaringen die me laten verwonderen’ levenservaringen. En: 'Mijlpalen in iemands 

leven zijn heel vanzelfsprekende levenservaringen, diploma's, huwelijken, kinderen, verliezen, 

verhuizen, dat zijn allemaal heel erg pregnante levenservaringen die iedereen zal herkennen.’ D 

voegt daaraan toe: ‘Levenservaringen zijn ook minuscule ervaringen, maar op het moment dat je 

ze weet toe te voegen aan je spectrum is het er eentje en maakt ie verschil.’ 

De bovenstaande ervaringen zijn levenservaringen omdat ‘ze verschil maken’. ‘Ervaringen die 

ertoe doen hebben soms iets van ambivalentie in zich. Zijn ook ingewikkeld, zijn niet transparant, 

zijn niet eenduidig. Maar maken wel verschil. (…) Een levenservaring voegt ook iets toe, voegt 

iets aan je palet toe, aan je rijkdom toe. Ook als het pijn is, is dat aan het spectrum van het bestaan 

dat je iets hebt toegevoegd, omdat je er weet van hebt. (...) En hoe meer je op je spectrum hebt 

staan, hoe meer je kunt herkennen. En hoe meer je kunt herkennen, hoe makkelijker het voor de 

ander is om zijn eigen mens-zijn te onderzoeken.’ 

 

4. Relatie levenservaring en goede geestelijke verzorging 

D verbindt gedurende het interview levenservaring als vanzelf aan goede geestelijke verzorging. 

‘Als je dit beroep hebt dan ben ik althans, veel bewuster bezig met mijn ervaringen. (…) je hebt 

jezelf heel erg nodig als referentie voor de dingen die de mensen vertellen.’ De vragen die je 

jezelf over een ervaring stelt: ‘Dat soort doorvragen, dat zijn precies de vragen die ik ook aan 

cliënten stel. Als ik ze niet aan mezelf gesteld heb, dan zit ik in het duister te tasten bij die ander. 

Dus eigenlijk... je kunt de ander niet verder brengen als je een bepaald pad niet zelf al een stukje 

gelopen hebt.’ Je moet je eigen grond waarderen, wil je de ‘ander zijn eigen grond gunnen en 

helpen verkennen’. ‘Levenservaring helpt naarmate je meer kunt herkennen van de ervaringen van 

een ander.’  

Een zekere leeftijd is, zoals eerder genoemd, geen voorwaarde voor levenservaring, maar D 

benoemt wel jeugdigheid als een kostbaar bezit, omdat je dan nog jong, fris en open in het leven 

kunt staan. ‘Eigenschappen die ongelooflijk kostbaar zijn en die je zult verliezen of zullen 
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veranderen van kleur als je ouder wordt.’ Weliswaar ben je als jeugdige misschien ‘beperkter in 

de hoeveelheid herkenningsmogelijkheden die je hebt’, maar zolang je eerlijk hierover bent 

tegenover de cliënt, laat je de ander in zijn waarde en hoeft dit de begeleiding niet te benadelen.  

D besluit: ‘Sta toe dat je verandert. Dat is misschien het hele spel van levenservaring opdoen. Sta 

toe dat je nooit dezelfde blijft, zelfs niet van dag tot dag, maar zeker niet van jaar tot jaar. En als je 

dat toestaat dan geef je daarmee de ander in een gesprek iets onschatbaars, namelijk dat waar je 

ook bent, ook als je in een sterfbed ligt, dat er altijd mogelijkheden zijn om te veranderen en dat is 

enorm als je dat kunt overbrengen. Dat hebben mensen soms hartstikke hard nodig, omdat ze 

denken dat het vast zit, dat het gedaan is en dat er niks anders meer kan en dat ze machteloos zijn. 

Dus, sta toe dat je verandert.’ 

 

Tot besluit 

Geestelijke verzorging is contact maken, luisteren, zwijgen uit respect, durven te confronteren, 

gastvrij zijn, kunnen omgaan met machteloosheid, zelfzorg, studie (thuis raken in het taalveld) en 

nieuwe perspectieven naast die van de cliënt kunnen zetten.  

Het eigen perspectief stevig gronden en kunnen herstellen van wonden is daarom van belang bij 

het uitoefenen van dit vak. Door het eigen perspectief te kennen, is er ruimte voor het perspectief 

en het herkennen van ervaringen van de ander. Het eigen perspectief wordt gevoed door zowel 

grote als kleine gebeurtenissen waar bij stil is gestaan, die uitgediept zijn, die een verschil 

gemaakt hebben en daardoor iets toegevoegd hebben aan het leven. Een breed spectrum van 

ervaringen helpt bij het herkennen van ervaringen van cliënten, maar ook met minder ervaringen 

kan een cliënt goed begeleid worden, indien eerlijk wordt toegegeven waar de eigen 

(ervarings)kennis stopt. 
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Interview Respondent E: ‘Ik denk dat levenservaring er niet toe doet, werkervaring wel.’ 
 

1. Algemeen 

Respondent E bevindt zich in de leeftijdscategorie 40-50 jaar en heeft ten tijde van het interview 

zeventien jaar werkervaring in een ziekenhuis, in de verpleeghuiszorg (ook jongeren) en een 

hospice. 

 

2. Goede geestelijke verzorging 

‘Goede geestelijke begeleiding, is begeleiding die een cliënt als goed ervaart.’ E beschouwt dit 

tevens als ons grootste manco: ‘dat wij zelf soms het idee hebben dat we het goed gedaan hebben, 

maar dat we dat onvoldoende kunnen zien en merken bij de cliënt.’ Als geestelijk verzorger heb je 

mensen nodig die je de spiegel voorhouden. E vult de definitie verder aan: ‘Dat is als de cliënt het 

ervaart als troostrijk, inspirerend, motiverend, als aandacht, als goed.’ 

Als geestelijk verzorger doe je niet altijd iets. ‘Het is ook de status, de deskundigheid van de 

geestelijk verzorger die mensen uitnodigt om hun verhaal te doen, waarbij de geestelijk verzorger 

soms niets hoeft te doen, dan alleen maar aandacht hebben en daar zitten. Het maakt natuurlijk 

wel verschil of hij ontzettend gaat zitten gapen of naar buiten gaat zitten kijken, dus hij of zij doet 

wel heel veel, maar dat is dan meer in mimiek, aandacht, luisterende houding, ja. En soms doe je 

wel heel veel. Soms (…) stel je echt interveniërende vragen, verhelderende vragen, soms ben ik 

bijvoorbeeld ook heel streng in mijn begeleiding (…). En soms kan dus een cliënt heel boos zijn 

en geagiteerd raken en zelfs dat kan nog goede geestelijke verzorging zijn, omdat je iemand toch 

confronteert met zijn eigen kwaliteiten, zijn eigen kracht, zijn eigen zwakheden en helpt te 

verhelderen wat iemand van zichzelf al wel weet.’ 

Als voorbeeld van goede geestelijke verzorging noemt E een contact met een jonge Islamitische 

patiënt die terminaal ziek is en die geen morfine wil. ‘Die man wijst mij direct af (…). Dus 

voordat ik de vraag heb kunnen stellen van 'joh, heeft het iets met je geloof te maken dat je geen 

morfine wil?', wijst hij mij al af, tenminste en hij zegt er nog heel keurig bij 'Ik wijs u niet af hoor, 

maar ik heb geen behoefte aan gesprekken, ik wil het op eigen kracht doen.' Hé, mooi 

humanistisch thema: het op eigen kracht doen, oké, ja, dat vind ik heel redelijk. 'Dus je ziet een 

geestelijk verzorger als iemand die je helpt omdat je het niet meer op eigen kracht kunt doen.' 'Ja, 

daar komt het eigenlijk wel op neer en ik wil het op eigen kracht doen.' Oké. 'Maar zal ik dan een 

Imam voor je bellen, want misschien heb je daar meer aan?' 'Nee, want die heb ik ook niet nodig, 

want ik wil het op eigen kracht doen.' 'Oké, dan wens ik jou heel veel kracht toe en dan heb je mij 
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niet nodig en mocht er een moment zijn dat je denkt, ik kan het nog wel op eigen kracht, maar ik 

heb daarbij een coach nodig, die mij daarbij helpt, dan doe rustig een beroep op mij, maar dan 

weet je me te vinden.' En mijn conclusie daaruit was en wat ik terug kon geven aan de arts en de 

verpleging, is dat meneer geen morfine wil, omdat morfine is wat je slikt als je ten dode bent 

opgeschreven en klaar bent met leven en spuit mij maar plat, geef me maar morfine, want ik ga 

bijna dood.’ (...) ‘Ja, is dat een goed geestelijk gesprek geweest of geen goed geestelijk gesprek, 

dat is een hele lastige, dat is aan hem om daar over te oordelen. Het was functioneel voor de arts, 

het was verhelderend voor mij en voor de afdeling, waardoor ik uiteindelijk denk dat deze cliënt 

gebaad was bij dit korte bezoekje van twee minuten en ik heb hem ook recht gedaan (…). Dus het 

is het bijstellen van het beeld [wat kan de geestelijk verzorger betekenen], het is het schenken van 

aandacht, het is het tonen van begrip, het is het bevestigen van de cliënt (…) en het is een functie 

hebben in het systeem van de zorg in een zorgorganisatie.’ 

‘Een niet goed contact, geen goede geestelijke begeleiding is, waar de geestelijk verzorger zich 

onvoldoende... waar ik mijzelf onvoldoende bewust ben van wat er in mij is als ik daar naar 

binnen stap. Onvoldoende toegerust, uitgerust, teveel met mijn eigen verhaal in mijn hoofd of met 

een andere cliënt in mijn hoofd of irritaties die hier op de werkvloer plaats vinden van collega's 

die stomme dingen doen of geklets over bezuinigingen, geïrriteerd. Meestal wanneer ik geïrriteerd 

ben, wanneer er een gevoel van irritatie in mij is en dat vind ik een inadequate geestelijke 

begeleiding; dan heb ik de kans gemist daar. En die kans krijg je maar één keer. (...) En heel 

praktisch gezien kan je soms gewoon geen goede geestelijke begeleiding bieden, omdat de cliënt 

het niet wil.’ 

 

3. Levenservaring 

Levenservaring is ‘een gebeurtenis waarna je leven nooit meer hetzelfde is’. Die gebeurtenis heeft 

een ‘emotionele, psychologische, spirituele, praktische impact op je leven’. ‘Dat zijn ervaringen 

waarvan je van te voren niet kan denken dat ze zo zijn en je kan van te voren ook niet bedenken 

hoe je erop zal reageren en hoe ze je leven veranderen of je relatie.’ En: ‘We hebben zowat de 

neiging om het in de zwaarte te leggen, maar ik denk dat er tegenover al mijn zware ervaringen in 

de afgelopen 17 jaar ook net zoveel piekmomenten waren.’ 

E noemt als voorbeeld E’s bruiloft: ‘Ik ben met alle toeters en bellen getrouwd, terwijl ik gewoon 

dat altijd flauwe kul vond, maar mijn vrouw vond dat heel mooi om zo te doen. En toen dacht ik: 

'Ja, er is maar één iemand met wie ik dat zou willen, dat ben jij, dus vooruit.' Ik vond dat heel 

bijzonder, dat ik niet had voor kunnen stellen dat trouwen, in de rol van bruidegom stappen en 

iemand mijn vrouw noemen, en en public ‘ja’ zeggen tegen iemand, dat dat zo'n impact had.’ 
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4. Relatie levenservaring en goede geestelijke verzorging 

E ziet geen relatie tussen levenservaring en goede geestelijke verzorging. E merkte wel dat E’s 

leeftijd een rol speelde in het vak: ‘En toen dacht ik, nu heb ik alles geleerd wat er te leren viel, 

zelfs een dubbele opleiding gedaan en toen vond men mij toch wat te jong en onervaren. Toen 

dacht ik, weet je wat, ik ga vijf jaar lekker op de Antillen wonen en dan kom ik terug en dan ben 

ik 35, dan ben ik vijf jaar ouder, dan weet ik niks meer dan alleen maar hoe vissen eruit zien bij 

het snorkelen en hoe je de hele dag je kan vermaken op het strand, maar ik ben wel ouder, dus dan 

ben ik kennelijk een betere geestelijk verzorger. Dus in mijn begin tijd heb ik daar erg veel last 

van gehad, van mijn leeftijd. Ik ben ook blij dat dat geleidelijk aan wat bijgesteld begint te 

worden. Dat ik meer jongere geestelijk verzorgers zie komen.’ 

Levenservaring kan volgens E ook de begeleiding tegen werken: ‘Wat namelijk het manco 

daarvan is, is dat je niet alleen levenservaring opdoet, maar ook je eigen verhaal wordt ook groter. 

(…) mijn eigen verdriet van wat ik meegemaakt heb is groter dan 17 jaar geleden (…). Kortom: 

(…) mijn eigen levenservaringverhaal kan zich vermengen met het verhaal van de cliënt en daar 

heeft een jongere geestelijk verzorger minder last van. Dus in die zin ben ik geneigd om te zeggen 

dat levenservaring er niet toe doet. Want ik weet echt niet of ik straks op mijn 65ste, op grond van 

mijn levenservaring een betere geestelijk verzorger zou zijn. Ik heb wel heel veel geleerd, maar ik 

twijfel eraan of dat met het leven te maken heeft.’ 

De persoon van de geestelijk begeleider is belangrijker voor de begeleiding dan zijn of haar 

levenservaring. ‘Een geestelijk verzorger die vrijgezel blijft en alleen woont, ja, maakt dat 

verschil met iemand die getrouwd is en een druk gezin heeft? Ik denk het niet. Zeker niet omdat 

de geestelijk verzorger zoveel put uit zijn eigen authentieke leefstijl en levensinvulling. Je bent 

zelf toch je eigen ding en er is niet één geestelijk verzorger in Nederland zoals ik. Dat komt 

natuurlijk ook omdat we niet volgens een bepaald therapeutisch model werken. Wij zijn het model 

en dat is heel risicovol. (...) [Bij de begeleiding] Is een zekere mate van authenticiteit, van 

karakter, van sprankeling wel belangrijk en ik heb het idee dat als ik naar de humanistici kijk (…), 

[ik het] eigenlijk net zoveel bij de jongeren aantref, misschien nog wel iets meer.’ 

E concludeert uiteindelijk: ‘Dus ik denk dat levenservaring er niet toe doet, maar werkervaring 

wel.’ ‘Ik voel wel dat ik 17 jaar ervaring heb en ik voel ook wel dat ik 48 ben, dat ik toch bij 

mensen het idee heb van 'Joh, je kan mij wel zeggen dat ik iets niet goed doe, en ik kan ook echt 

wel iets even niet helemaal juist hebben, maar ik heb niet met je geknikkerd, ik heb niet bij je op 

school gezeten en ik heb wel 17 jaar werkervaring, ik ben niet van gisteren, ik ben ook 48.' Ik 

bedoel, ik weet wel waar ik het over heb, ook al vergis ik me op dit moment in deze uitspraak 

eventjes.’ Door E’s werkervaring, lijdt E ‘bijvoorbeeld niet echt meer onder de dingen die ik hier 
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zie en ervaar. Ze raken me wel, maar dit werk biedt mij ook zoveel inspiratie, dat ik daar dus heel 

veel voor terug krijg. Dat het voor mij in balans is. Nou, dat is in eerdere jaren wel eens anders 

geweest.’ 

Neemt E E’s levenservaring mee in de begeleiding? ‘Soms wel, soms neem ik die mee en spelen 

die een rol. Als ik zie hoeveel verdriet iemand heeft over het overlijden van zijn vader of zijn 

moeder hier, dan kan ik vermoeden hoe dat bij hem of haar voelt, maar daar zit dus ook 

vervolgens het risico. Want ik heb ook wel eens een keer tegen iemand gezegd, 'ja, joh, ik weet 

het, je moeder wil je nooit kwijt.' Dat iemand zei, 'Nou, dat viel wel mee hoor, het was gewoon 

een kreng.' (…) Toen heb ik ook wel gezegd: ''Nou ja, dan kan ik me voorstellen dat het misschien 

nog wel weer extra verdrietig is, want als je je moeder verliest waar je al van houdt, dat is al naar, 

maar je moeder waarvan je het idee hebt die nooit van je gehouden heeft is misschien nog wel 

weer erger.' Die was dan wel weer raak. En dat is weer werkervaring.’  

Een goede geestelijk verzorger heeft misschien op gegeven moment volgens E een break-even 

punt in zijn leven. ‘Dat is daar waar je én je eigen levensverhaal hebt én je bewust bent van wat je 

levensverhaal voor impact heeft op de begeleiding van de cliënt én je voldoende werkervaring 

hebt zonder dat het routine is geworden én nog voldoende sprankeling voelt voor het vak. Al die 

factoren zeg maar.’ Voor iedere geestelijk verzorger is dat punt persoonlijk te bepalen. 

 

Tot besluit 

Goede geestelijke verzorging is wat een cliënt als goed ervaart. Als geestelijk verzorger is het dan 

ook belangrijk om feedback te vragen. Het is immers de grootste valkuil om zelf te denken dat de 

begeleiding goed is geweest. De verzorger kan met zijn deskundigheid en houding veel 

bewerkstelligen, zonder actief iets te hoeven doen. Aandacht, begrip tonen, de cliënt bevestigen, 

een rol spelen in de organisatie en durven te interveniëren zijn belangrijke vaardigheden. Ook is 

het belangrijk om goed ‘toegerust en uitgerust’ te zijn. Levenservaring is ‘een gebeurtenis waarna 

je leven nooit meer hetzelfde is’. Dit kunnen zowel mooie als verdrietige ervaringen zijn. Leeftijd 

speelde bij E in het begin wel een rol in het begeleiderschap. E pleit er dan ook voor dat jonge 

geestelijk verzorgers in het begin goed begeleid worden door oudere verzorgers. Levenservaring 

is volgens E geen voorwaarde voor goede geestelijke verzorging, het kan zelfs belemmeren. Wel 

er in het vak wel toe doet: het kan je bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen geven. 
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Interview Respondent F: ‘Alle ervaringen dragen bij tot hoe je bent als geestelijk verzorger.’  

 

1. Algemeen 

Respondent F bevindt zich in de leeftijdscategorie 50-60 jaar en heeft ten tijde van het interview 

vierentwintig jaar werkervaring in de ouderenzorg. 

 
2. Goede geestelijke verzorging 

‘Goede geestelijke verzorging geeft mensen bestaanserkenning, maar biedt ook op de een of 

andere manier troost. Dat zijn twee wezenlijke woorden voor mij.’ Met bestaanserkenning bedoelt 

F: ‘Er mogen zijn en dan bedoel ik: er mogen zijn zoals je bent met alles erop en eraan en dat 

iemand dat accepteert en daar op reageert.’ F vervolgt: ‘En troost niet in de zin van het valt wel 

mee of..., maar ook doordat iemand gehoord wordt, zijn verhaal mag vertellen. Daarnaast (...) kijk 

je goed wat iemand nodig heeft. Dat kunnen lange stiltes zijn, maar dat kan ook zijn dat je het 

luchtiger maakt of juist iemand de tijd geeft, het soort woordkeus dat je gebruikt (...). Ik denk dat 

mensen in de ouderenzorg dat heel veel tekort komen: dat er heel goed gekeken wordt door de 

verzorging.’ Bij goede geestelijke verzorging ‘hoort natuurlijk ook dat je geïntegreerd werkt, dat 

je dus contact hebt met de mensen in huis, dat je in dienst bent van het huis, dat je niet af en toe 

een keertje van buiten komt. Dat mensen jou weten te vinden, de medewerkers en dat jij de 

medewerkers weet te vinden. Daarnaast hoort bij goede geestelijke verzorging ook de rituele kant. 

Van de uitvaarten of de rituelen om overgangen aan te geven. En bij goede geestelijke verzorging 

hoort ook de familie, dat je daar aandacht voor hebt.’ 

Als geestelijk verzorger probeer je contact te maken. ‘En de vorm waarin je dat doet, dat kan 

verschillen (...). Daarvoor is dat goed kijken en luisteren, dat in-tunen zo belangrijk, omdat je ook 

moet zien wanneer het uitkomt. Bij de één die verdrietig is moet je juist heel erg ingaan op 

waarom hij verdrietig is, de ander moet je met rust laten en met de derde ga je het over iets anders 

hebben. (…) En dat is wel goed kijken, kijken met alles wat je hebt. Niet alleen met je ogen, maar 

je kijkt inderdaad met je intuïtie en dan stem je daar op af.’ 

Ik vraag F wat eventuele eigenschappen zijn van een geestelijk verzorger. F antwoordt: ‘Je moet 

geduld hebben, je moet mensen leuk vinden, het leuk vinden om contact te maken met mensen 

(...). En je moet het leuk vinden om de verhalen van mensen te horen. Want die verhalen gaan 

natuurlijk vaak over de moeilijke kanten van het leven, niet alleen, maar wel vaak. En daar moet 

je wel het contact over willen aangaan. En ook niet zelf helemaal van in de put raken. Dus ik denk 

dat je daar ook nog wel wat relativeringsvermogen voor moet hebben. Geen 

relativeringsvermogen om het op dat moment voor die persoon te relativeren, maar wel voor 
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jezelf, zodat het je niet onderuit haalt. Want je moet aan goede zelfzorg doen. Je geeft in je werk, 

en dat is ook prima, maar je moet ook iets krijgen. Anders raak je uit balans en krijg je een burn-

out. (...) En of je dat wat je krijgt altijd in je werk moet krijgen, dat hoeft natuurlijk helemaal niet, 

maar je moet wel zorgen dat je ook weer oplaadt. (...) Je moet je grenzen in de gaten houden.’ 

‘Niet [alleen] grenzen in de zin van dat je teveel wilt doen, maar ook dat je moet weten: sommige 

dingen ben ik nu eenmaal niet zo goed in.’ Als geestelijk verzorger is het ook van belang het 

voorgaande gesprek met een cliënt los te laten als je naar de volgende toegaat. 

Je werkt niet alleen op cliëntniveau, maar ook op organisatieniveau. ‘Dan heb je het over kwaliteit 

van zorg of over de sfeer in huis, over de ethiek (...) dit zijn allemaal onderdelen van goede 

geestelijke verzorging.’ De rol van een geestelijk verzorger is dan een adviserende of 

stimulerende, de leidinggevende is eindverantwoordelijk. ‘Je kunt ook lesgeven. Bijvoorbeeld in 

het omgaan met bewoners, in ethiek, in het belang van levensovertuiging, luisteren naar 

levensverhalen [etc.]. (...) De houding van het personeel is natuurlijk heel belangrijk.’  

 

De respondent noemt de studie niet omdat: ‘Dat komt bij mij natuurlijk omdat het al zo lang 

geleden is [F heeft nog gestudeerd aan het Humanistisch Opleidingsinstituut (HOI), de voorloper 

van de Universiteit voor Humanistiek]. Er is veel veranderd in de studie in die tijd. Maar 

natuurlijk vind ik die studie zeer belangrijk. (...) Mijn eigen studie was zeer vormend. Ik kreeg 

zicht op levensvragen, (…), wat dingen met mijzelf deden als ik ze hoorde of meemaakte (…). 

Dus in die zin, het reflecteren op je eigen gedrag, op je eigen functioneren, gevoelens, dat heb ik 

dus heel erg geleerd in mijn studie.’ F vindt reflectie nog steeds erg belangrijk. Door te reflecteren 

op gesprekken kun je meestal ook verantwoorden waarom je dingen op een bepaalde manier hebt 

gedaan. Het helpt ook om dingen anders te doen een volgende keer of juist hetzelfde.  

F vertelt verder: ‘Wat ik miste in mijn studie is: ik vind dat ik veel te weinig over andere 

levensovertuigingen heb gehad (...). En wat ik ook absoluut niet gehad heb in de opleiding is 

dingen organiseren. (...) En ons werk bestaat natuurlijk heel veel uit organisatie. [Denk aan 

herdenkingsbijeenkomsten, uitvaarten, kerstvieringen, etc.].’ ‘Wat ik ook geleerd heb in mijn 

opleiding (...): is waar ik sta in de levensovertuiging. Wat mijn eigen levensovertuiging is, maar 

ook hoe ik sta in het humanisme en ook dat is heel belangrijk, dat je dat van jezelf weet.’ Waarom 

is dat belangrijk? ‘Om open te kunnen praten over levensovertuiging, om open te kunnen praten 

over ideeën van anderen, moet je goed weten waar je zelf staat. Ook omdat je mensen tegenkomt 

die je willen bekeren, tot wat dan ook, maar ook om te voorkomen dat je zelf mensen in je 

enthousiasme dingen wilt opdringen. Want dat vind ik wel heel belangrijk natuurlijk aan 

geestelijke verzorging, dat je open bent. Respect wil voor mij zeggen dat je ook respecteert wat 
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die ander denkt en vindt en niet jouw mening wil opdragen.’ 

 

3. Levenservaring 

‘Levenservaring, die doe je je hele leven op. Alle ervaringen die je meemaakt dragen bij tot hoe je 

bent en dus ook hoe je bent als geestelijk verzorger. Wel denk ik dat je ook iets doet met die 

ervaringen. (...) Ja, ik zit dus nu vijfentwintig jaar in het vak en ik heb wel andere ervaringen 

opgedaan in die 25 jaar. Die ervaringen maken wel dat ik een andere geestelijk verzorger ben 

geworden. Maar in principe is alles wat je meemaakt levenservaring en ook daar reflecteer je op, 

denk je over na.’ 

‘Ik denk dat iedere ervaring bijdraagt [aan levenservaring], ook echt hele onbenullige ervaringen  

maar er zijn wel ervaringen die meer bijdragen.’ F noemt: ‘Het kinderen krijgen was er één, de 

dood van mijn broers, van mijn schoonzus, het oud zien worden van mijn moeder, ja, dat zijn wel 

ervaringen die je veranderen.’ ‘Dat gaat over existentiële thema's, maar ook de andere ervaringen 

dragen bij. Het ontroerd worden door een bepaald muziekstuk (…) en dat kan iedereen op alle 

momenten gebeuren. Of erg genieten van iets eten of van een vogel die je ziet. Dat bedoel ik met 

onbenullig. De gewone alledaagse dingen dragen ook bij.’ 

Hoe zou je iemand typeren met levenservaring? ‘Dan zeggen ze altijd: veel levenservaring. Dan 

worden daar volgens mij twee verschillende dingen mee bedoeld: een wijs iemand, wat men dan 

ook onder wijs verstaat en iemand die veel moeilijke dingen heeft meegemaakt. Met veel 

levenservaring worden meestal niet de plezierige dingen van het leven bedoeld, terwijl ik dat wel 

echt ook levenservaring vind.’ 

 

4. Relatie levenservaring en goede geestelijke verzorging 

F legt in het interview een relatie tussen leeftijd, geestelijke verzorging en levenservaring: ‘Het 

duidelijkst vind ik dat toen ik een aantal jaar werkte, toen ging ik een gespreksgroep leiden (…) 

over opvoeding, daar wilden ze het graag over hebben en toen begon ik met hoe ze zelf waren 

opgevoed. En over hun kindertijd en dat sloot helemaal niet aan. En nu denk ik: dat zou ik nu ook 

niet meer doen, want nu ben ik zelf ouder en dan snap ik ook beter dat die kindertijd zo ver weg 

ligt, dat mensen daar niet als eerst op teruggrijpen. Ze grijpen veel eerder terug op de opvoeding 

van hun eigen kinderen of van hun kleinkinderen. (…) Nou dat is iets waarvan ik denk, op die 

manier word je anders door wat je meemaakt. Je wordt ouder en ik denk niet dat je nou kunt 

zeggen van: o, als je twintig bent dan kun je dat nog niet, of als je dertig bent kun je dat niet, maar 

je hebt wel levensfases. En ik denk dat je alle ervaringen die je hebt, kunt inzetten in je vak als 

geestelijk verzorger en als je het goed doet gebruik je het in het vak. (...) Ik bedoel, toen ik 
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zwanger werd, heb ik dat ontzettend gebruikt om met mensen te praten over kinderen krijgen en 

over wat je verwacht of wat je belangrijk vindt in het leven, dat was natuurlijk een hele 

makkelijke ingang. Maar als je niet zwanger bent, ben je dat niet. Dan ga je dat op een andere 

manier proberen. Dus in die zin gebruik je wel alles.’ 

Ik stelde F de vraag of F’s levenservaring F tot een andere geestelijk verzorger heeft gemaakt. ‘Je 

hebt natuurlijk grotere en kleinere ervaringen en dat [de zwangerschap] maakte mij wel een 

andere geestelijk verzorger, ook omdat het mijn eerste ziekenhuisopname was en ook omdat het 

niet ging zoals ik me had voorgesteld dat het zou gaan, zo soepel. Ik bedoel, ik ben niet van de 

roze wolk, maar ik had niet verwacht dat ik ineens niet meer de regie zou hebben. Dat is de 

ervaring die je meeneemt naar je vak, want die bewoners hebben ook niet de regie of niet 

helemaal de regie over hun leven. Maar ook het wonder van het leven, dat ervaar ik dan wel op 

zo'n moment, dat maakt ook dat je anders kijkt naar alles en ook dus in je werk. Het vertrouwen 

dat zo'n kind heeft, dat was voor mij ook heel erg ingrijpend. Zo'n vertrouwen!’ 

Maakt F’s levenservaring F tot een betere geestelijk verzorger? ‘Sommige dingen denk ik wel, 

omdat ik me daardoor beter kan inleven in wat dat met mensen doet. De andere kant is: je kunt 

nooit alles meemaken. (...) De andere kant is dat juist een onbevangenheid van het niet zelf die 

ervaring hebben, je ook kan helpen open en onbevangen te vragen, omdat je niet al zelf je eigen 

ideeën daarover hebt.’ F geeft ter illustratie het voorbeeld van F’s dochter: ‘Ik weet nog dat mijn 

dochter, die was dertien, die liep hier rond in huis, het was gewoon nog een kind, was niet aan het 

reflecteren, zette niks bewust in, maar was zoals ze was, namelijk zo'n onbevangen kind en dat 

had een enorme uitwerking op de bewoners. Nou, dat is wat ik bedoel met het onbewust.... zij 

reageerde onbevangen en daarmee zette ze wat haar ervaringen waren onbewust in. Namelijk dat 

je vriendelijk bent voor mensen, dat mensen te vertrouwen zijn, want dat was haar ervaring en die 

onbevangenheid heb ik niet meer, of ik het zou willen of niet, ik heb hem niet meer. Dus dat kan 

ik niet meer op die manier inzetten, dus ik zet het op een andere manier in, door over dingen te 

beginnen (…) je zet de dingen in die je hebt.’ 

 

Tot besluit 

F zet in F's begeleiding de cliënt centraal. ‘Daarvoor ben ik hier.’ Bestaanserkenning en troost zijn 

in de begeleiding voor F kernwoorden. Voor goede geestelijke verzorging moet je kijken wat 

iemand nodig heeft, iedereen in de organisatie moet je kennen en je werkt ook op 

organisatieniveau. Het heeft een rituele kant, je hebt geduld nodig, moet mensen en hun verhalen 

leuk vinden, respect voor ze hebben en het verhaal van de voorgaande cliënt kunnen loslaten als je 

doorgaat naar de volgende. Zelfzorg en grenzen stellen (ook jezelf kennen) is erg belangrijk in dit 
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vak. De studie was voor F vormend, als miste F wel kennis over andere levensovertuigingen en 

vakken over hoe dingen georganiseerd moeten worden. 

Levenservaring is volgens F verbonden met geestelijke verzorging. Levenservaringen zijn 

namelijk ervaringen die bijdragen aan wie je bent, dus ook aan wie je bent als geestelijk 

verzorger. Daarbij tellen zowel de mooie als de zware levenservaringen. In de begeleiding doe je 

het met de ervaringen die je hebt. Meer ervaringen kunnen je tot een betere geestelijk verzorger 

maken, omdat je je daardoor beter kan inleven als mensen iets vergelijkbaars meemaken. 

Anderzijds betekent veel levenservaring ook dat je een zekere onbevangenheid verliest, waardoor 

je eigen ideeën je openheid kunnen beperken. 
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Interview Respondent G: ‘Ik ben geen onbeschreven blad.’ 
 

1. Algemeen 

Respondent G bevindt zich in de leeftijdscategorie 40-50 jaar en heeft ten tijde van het interview 

vier jaar werkervaring in de psychiatrie en verslavingszorg. 

 

2. Goede geestelijke verzorging 

‘Goede geestelijke begeleiding vind ik dat je er werkelijk voor iemand bent.’ Contact maken vindt 

G heel belangrijk. ‘Dat je verbinding kan maken, dat je oprecht benieuwd bent, maar ook daarin 

een zekere fijngevoeligheid ofzo.’ ‘Dat de ander ook het gevoel heeft dat ie goede weerklank 

heeft, dat het verhaal niet wordt overgenomen, maar wel dat er een ander is die ten diepste kan 

mee-ervaren of meedenken. Dat er een soort verbond tot stand komt. Dat je ook als die ander het 

gevoel heeft dat ie even niet alleen is, dat het even gedragen wordt. Dat je dat ook kan hebben, hè, 

als geestelijk verzorger. (...) Dat je de ruimte ervoor hebt, maar dan ook echt. Ja, dat je het kan 

hebben ofzo. Als je van binnen een container bent, dat de container niet vol zit, dat het erin past 

en dat het helemaal in je kan werken.’ ‘En wat ik hoop is dat er iets doorgewerkt kan worden. 

Goede geestelijke verzorging zie ik ook wel... ja, het zijn ook wel echt Ton [Jorna] termen: dat er 

iets ontsloten kan worden, dat vind ik echt een kunst.’ 

Als geestelijk verzorger zet G vooral zichzelf in. G is zich er altijd van bewust hoe G ergens in 

stapt en wat er in de begeleiding gebeurt. ‘Ik probeer heel erg af te stemmen [op] hoe de ander 

erbij zit of hoe het die ander vergaat.’ ‘…of de ruimte die de ander nodig heeft of... heel erg het 

tempo van de ander volgen.’  

Op mijn vraag of contact, een ‘lege container’ en aandacht geestelijke verzorging omvatten, 

antwoordt G: ‘Ik vind het ook belangrijk een zekere creativiteit te hebben of het vermogen tot 

verbeelding. Rust, heel belangrijk. Maar ook tot antwoord kunnen komen, dat verbinding kunnen 

maken met wat in die ander zit. Ik ben ook wel heel erg gericht op de kracht van een ander 

aanboren. Dus het is ook nog wel iets doen. Niet in zo actieve zin, maar... uiteindelijk om te 

komen tot iets kunnen ontsluiten... Goed kunnen onthouden wat mensen zeggen. (...) 

Verbindingen kunnen maken tussen wat er eerder is gezegd, maar ook met [gebruik van] andere 

verhalen [en middelen: literatuur, film, muziek].’ 

G benoemd ook goed kunnen luisteren als eigenschap en ‘Dat echte benieuwde of het 

verwonderen ofzo, dat vind ik ook wel heel belangrijk ja. Bij ieder mens eigenlijk weer ja.’ 
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G geeft op verzoek een voorbeeld van een goede geestelijke begeleiding en een minder geslaagde. 

Het eerste voorbeeld geeft G ook om aan te geven dat G ‘Eigenlijk (...) helemaal niet bezig was 

van dat er iets moest gebeuren ofzo, maar er ontstond iets.’ G raakte in gesprek met een cliënt die 

G nauwelijks kende. In eerste instantie ging het over op vakantie gaan. Uiteindelijk, toen ze alleen 

waren, merkte de cliënt dat G aandacht voor hem had, waardoor het gesprek een andere wending 

kreeg. De cliënt ‘begon te vertellen over het overlijden van zijn moeder en de rol die zijn moeder 

voor hem had gespeeld en over zijn gebruik van drugs en waar het mis was gegaan. Dus hij begon 

eigenlijk helemaal over zijn leven te vertellen. Hij heeft een Islamitische opvatting, dus hij begon 

ook te vertellen hoe dat voor hem werkte. Hij gaf een voorbeeld uit zijn eigen leven over hoe God 

hem helpt en wat hij wel en niet mag verwachten daarvan. Ik vond dat een heel goed gesprek, 

omdat ik merkte dat die man helemaal op verhaal kwam, die kwam helemaal op stoom. Die 

vertelde op gegeven moment van: 'Zal ik je eens wat vertellen hoe dat dan werkt dat God werkt 

voor mij? Dat ik weet dat ie er is?' Dus hij kreeg alle ruimte om dat voorbeeld ook uit de doeken 

te doen en hij raakte een soort van opgelucht.’ 

Voorbeeld twee: ‘Ik had een gesprek met een meneer, wat aanvankelijk heel goed leek te gaan, 

(...) het ging heel snel eigenlijk over hoe je in het leven staat en wat van belang is en wat hij 

daarin doet. (...) Hij heeft wisselende periodes van heel uitbundig en heel terneergeslagen leven en 

toen ging hij vertellen over hoe die periodes er de afgelopen jaren waren geweest. En toen 

vertelde die over, wat recent was gebeurd, dat ie naar het politiebureau was gegaan (...) maar toen 

had hij daar over de balie heen gekotst zeg maar. Op de een of andere manier was ik toen niet zo 

goed bij mezelf gebleven, was ik te veel in zijn verhaal meegegaan, ik merkte dat ik werd 

meegenomen zeg maar. En het niet voldoende bij mezelf blijven, dat ging er toen mis. Want op 

dat moment reageerde ik iets te ontzet of iets te meelevend of wat dan ook en opeens draaide ie 

om en liet ie een totaal andere kant van zichzelf zien, dat was niet goed. Dat had ik dus niet goed 

gedaan.’ 

G benadrukt na dit voorbeeld het belang van het bij jezelf blijven in de gesprekken.  

 

Studie benoemt G niet. Op mijn vraag antwoord G het volgende: ‘Ik dicht de UvH een hele, hele 

grote rol toe. Maar dat zit dan ook heel sterk op de persoonsontwikkeling. Zonder UvH was ik 

niet geworden wie ik nu ben. (...) Zeker ook wel theoretisch, maar dan gaat het ook wel over 

begrippen en dan nog weer dingen weten te vinden. (...) Veel thema's die gewoon terugkomen in 

gesprekken of in groepen. Dat is ook wel terug te leiden op wat hier [UvH] aan de orde is 

geweest. Niet in de sfeer van kennis van een heilig boek.’ Kennis over religieuze geschriften 

ontbreekt in de studie, maar dat vindt G logisch. G constateert wel dat: ‘Het moet iedere keer zo 
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uit jezelf komen of uit aanpalende velden en daar is heel veel in te vinden ook. Heel soms heb ik 

het idee dat voor, en dat is niet zo, maar dat het voor confessionele collega's handiger is of 

makkelijker. (…) Die kunnen makkelijker met een Bijbelverhaal op tafel komen en dan spreek je 

daarin eenzelfde taal als de ander en ik probeer altijd mijn eigen taal met de ander, daar op te 

komen. Dat is iedere keer weer zoeken om daar tot een verstaan te komen.’ 

 

3. Levenservaring 

‘Levenservaring, dat is hoe je omgaat met gebeurtenissen in je leven. Hoeven misschien nog niet 

eens gebeurtenissen te zijn, [het is] wat zich zo voordoet, waar je over puzzelt. Vaak zijn er 

natuurlijk toch wel aanleidingen.’ ‘Het gaat natuurlijk om de moeilijke kanten, maar het gaat ook 

wel over andere kanten, over mooie dingen. Daar dan een variëteit in. Naarmate je meer opdoet 

kan dat wat rijker worden.’ G vervolgt: ‘Maar ik denk wel dat het gaat over dat wat je van je stuk 

brengt. Maar dat kan dus ook in positieve zin zijn.’ 

 

G benoemt de volgende ervaringen als levenservaring: ‘Ik heb zelf de ervaring voor wat 

moeilijkheden of breuken gestaan te hebben, en hoe ik daarmee om ben gegaan, dat heeft mij 

gevormd. Ik heb wat teleurstellingen opgelopen, de meedogenloosheid ofzo van het leven 

ervaren.’ Op mijn vraag ter verduidelijking waarom dit voor G levenservaringen zijn, antwoordt 

G: ‘Omdat het leven op die momenten anders ging dan ik me dat had voorgesteld, gehoopt, 

verwacht. En dat het me zodanig van de kaart heeft gebracht, dat ik er iets mee moest. Dus het 

heeft me op mijn grondvesten... Even heel sterk uitgedrukt. Dat zijn wel gebeurtenissen... Het zijn 

niet alleen maar gebeurtenissen geweest, ik heb ook mezelf wel, hoe moet ik dat nou uitleggen, 

gedacht dat ik aan bepaalde verwachtingen moest voldoen en hè, daarin mezelf wat klemgezet. 

Dus dat was niet een gebeurtenis, maar dat is een persoonsontwikkeling voor een gedeelte 

geweest. Ja, dat is ook een levenservaring. Dat heeft mij gevormd. Ik heb moeite moeten doen om 

daar weer op een andere manier tegen aan te gaan kijken.’ 

 

G besluit het interview met: ‘Iedereen heeft levenservaring. Gisteren sprak ik met een hele jonge 

jongen, ik denk dat ie 17 of 18 was en daar zat zoveel verhaal in. Ook zo ongelooflijk veel 

verdriet. Dus het maakt niet uit, heel jong, heel oud. Alles er tussen in.’ Leeftijd speelt bij het wel 

of niet hebben van levenservaring dus geen rol. Wel gaat het over wat je van je stuk brengt, dat je 

iets met zo’n ervaring moet en hoe die ervaring je gevormd heeft. 
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4. Relatie levenservaring en goede geestelijke verzorging 

Al in het begin van het interview zegt G dat G denkt dat levenservaring een rol speelt bij goede 

geestelijke verzorging. Vanuit G’s eigen levenservaring kan G zich ‘iets voorstellen, zeg maar, bij 

de pijn of het verdriet van de ander. En het is niet mijn pijn, mijn verdriet, het zijn niet mijn 

omstandigheden, maar iets van wat ik heb doorgemaakt dat... wat de ander heeft kan in mij 

weerklinken ofzo, of misschien de ander die voelt aan mij of merkt aan mij dat ik daar iets mee 

heb en dan niet vanuit theoretische zin, maar vanuit gewoon het leven.’ 

‘De ervaringen die neem ik mee. Dat klinkt in mij door. Ik ben geen onbeschreven blad. En als ik 

andere ervaringen had gehad, dan had dat meegespeeld. Je neemt altijd iets mee denk ik. En dat 

heeft denk ik ook nog niet eens met leeftijd te maken of waar je voor bent komen te staan. Het is 

ook denk ik wel een beetje wat je ermee doet of überhaupt hoe je in het leven staat. (…) Je kan 

van jongs af aan al een zekere bewustheid hebben voor wat zich in het leven aandoet. En de een 

zoekt dat meer op en een ander gaat dat meer uit de weg.’ En: ‘Hoe ik zelf in het leven sta, ik 

denk dat dat wel in gesprekken doorklinkt. Ik probeer een open houding te hebben. Ik ben 

helemaal niet bezig met wat mensen ‘hebben’ [hun aandoeningen of middelen gebruik], ik weet 

het vaak niet eens. Ik probeer te kijken wat er nu is en verder weet ik het niet.’ 

G vindt dat G niet een betere geestelijk verzorger is door G's levenservaring. ‘Dat moet ieder voor 

zich bepalen.’ Later antwoordt G op mijn directe vraag welke rol levenservaring speelt bij goede 

geestelijke verzorging: ‘Het eerste dat bij me opkomt is toch wel dat je het doorgewerkt hebt. Het 

moet sowieso niet op de voorgrond staan. Ik denk dat het toch een zekere kleur uitmaakt, een 

kleur die maakt dat je wat beter - heb ik het dan toch over beter - maar dat je beter kan afstemmen. 

Dat je fijngevoeligheid, fijnbesnaardheid, misschien is het wel in een vergelijking met een muziek 

instrument, dat kan beter bespeeld worden ofzo. Ik denk dat je gevoeliger kan zijn voor wat er bij 

een ander speelt. Doordat je daar zelf een reservoir in hebt, misschien ook wel die humuslaag.’ 

 

Tot besluit 

Goede geestelijke verzorging is voor G verbinding en er voor iemand zijn. Creativiteit (gebruik 

maken van andere bronnen), een open houding, rust, kunnen antwoorden en benieuwdheid of 

verwondering naar ieder mens is belangrijk. Hiervoor is een ‘lege container’ – (innerlijke) ruimte 

– nodig. De hoop is dat er in het gesprek iets doorgewerkt en ontsloten kan worden. Als geestelijk 

verzorger is het belangrijk om bij jezelf te blijven; je gebruikt je eigen taal om tot een verstaan 

met de ander te komen. De studie was vooral van belang voor G’s persoonsontwikkeling. 

Levenservaring is omgaan met gebeurtenissen in je leven. Het kan ook persoonsontwikkeling zijn. 

Het zijn ervaringen waar over ‘gepuzzeld’ moet worden, ze brengen je van je stuk en uiteindelijk 
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vormen ze je. Leeftijd speelt hierbij geen rol, maar om die ervaring op te doen moet je het niet uit 

de weg gaan. Het doorwerken van (puzzelen over) een ervaring is een voorwaarde om tot 

levenservaring te komen. Je eigen levenservaring heb je nodig om je iets voor te stellen bij de pijn 

of het verdriet van de ander. Je kunt je beter op de ander afstemmen. 
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Interview Respondent H: ‘Als je echt oprecht contact met iemand wil maken, dan kun je 

niet anders dan alles meenemen wat je hebt.’ 

 

1. Algemeen 

Respondent H bevindt zich in de leeftijdscategorie 30-40 jaar en heeft ten tijde van het interview 

vijf jaar werkervaring in zowel de ouderenzorg als met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. 

 

2. Goede geestelijke verzorging 

‘Voor mij betekent het dat mensen de ruimte hebben om hun verhaal te doen, om te kunnen praten 

en reflecteren over wat hen bezighoudt, ten diepste bezighoudt. Dat er sprake is van echt contact 

tussen de geestelijk begeleider en de cliënt. Dat contact zorgt denk ik voor die ruimte en die 

openheid.’ H vindt het belangrijk dat de geestelijk verzorger open het gesprek in gaat. Op het eind 

van het interview zegt H: ‘Ik vind het juist ook wel goed om onbevangen bij iemand naar binnen 

te gaan. (…) Ik denk dat je dan mensen de meeste ruimte geeft om met hun verhaal te komen. 

Uiteindelijk is dat toch wel waarvoor we naar de mensen toe gaan, om hen ruimte te geven om 

hun verhaal te vertellen. Ja, onbevangenheid heeft voor mij wel met die openheid te maken. Dat je 

ervoor open staat, dat je niet zozeer iets verwacht ofzo, dat mensen niet het gevoel hebben dat ze 

iets moeten. Ik vind dat wel belangrijk.’ En: ‘Ik denk dat het belangrijk is om gewoon rust te 

hebben en (…) gewoon te kijken wat er komt, wat er is en daar ook genoegen mee te nemen, wat 

soms ook best wel een kunst is hoor.’ 

‘De geestelijk begeleider is denk ik vooral een klankbord die mee-reflecteert en die vragen stelt.’ 

H legt op verzoek het begrip reflectie verder uit: ‘Nou ja, wat mensen vertellen, ik denk dat het 

altijd wel aan iets raakt wat je zelf of hebt meegemaakt, of waar je zelf ideeën over hebt, of zelf 

ervaring mee hebt en ik denk dat het goed is om vanuit die ervaring te reageren op cliënten en 

vanuit daar vragen te stellen. Dat de reflectie vooral bij de cliënt plaatsvindt. Dat je mensen wel 

helpt om dat te doen.’ 

Op de vraag wat H meeneemt van zichzelf als geestelijk verzorger, antwoordt H: ‘Ik zit daar 

gewoon als mezelf.’ Daarnaast heeft H uit de studie theoretische bagage, die H overigens niet 

bewust inzet, maar die als een voedingsbodem aanwezig is waaruit H kan putten. ‘Ik ben vooral 

altijd wel heel geïnteresseerd in de verhalen van mensen en ook wel nieuwsgierig. Dus dat neem 

ik ook wel mee, dat ik het ook graag wil weten en dat ik ook mensen graag wil helpen of wil 

bijstaan als ze ergens mee zitten.’ ‘Ik denk ook dat je als geestelijk begeleider niet met andere 

dingen bezig moet zijn op het moment dat je met iemand in gesprek bent, dat je echt volledig met 
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je aandacht bij iemand bent. Wat dat betreft geloof ik wel in de kracht van aandacht. Als je echt 

aandacht hebt, dan ben je al een heel eind op weg, dan is het al een heel eind goed zeg maar.’ 

H schetst een voorbeeld van goede geestelijke verzorging: ‘Aan het eind van het gesprek zei de 

cliënt: nou je zou het wel kunnen hoor, je zou wel een dominee kunnen zijn. Ja, je hebt wel die 

openheid en betrokkenheid ofzo.’ De cliënt zei vervolgens dat ze helemaal open ging toen ze met 

H in gesprek was. H vond het bijzonder dat ze dat zei. De cliënt bevestigt in dit voorbeeld dat de 

openheid die H belangrijk vindt, ook belangrijk voor haar was. 

Tot slot zegt H over dit onderwerp: ‘Ik merk ook wel dat als er echt contact is, dat het dan ook mij 

energie geeft. Daaraan kun je misschien ook wel afmeten of je een goed gesprek hebt gehad. Het 

is in zekere zin ook wel iets wederzijds vind ik. Dat je als je allebei in het gesprek zit, allebei in 

het contact, dan doet het met allebei iets als het goed is denk ik.’ 

 

3. Levenservaring 

‘Iedereen maakt natuurlijk elke dag van alles mee, dus het begint bij wat je meemaakt denk ik. 

Maar ik denk dat het ervaring wordt als je je ook bewust bent van de betekenis die het heeft, wat 

je meemaakt, voor jezelf en voor je leven. Wat dat betreft gaat denk ik de levenservaring wat 

dieper dan alleen puur de feiten van wat je meemaakt of hoeveel je meemaakt. Ik denk dat het 

vooral zit in hoe diep je erover nadenkt of hoe diep het je raakt, dat dat levenservaring is.’ 

H noemt een mooi voorbeeld van wat voor H een levenservaring is (geworden): ‘Wat ik altijd heel 

intens beleef is als iemand overlijdt. Het overlijden van mijn oma bijvoorbeeld. Daar waren we 

met de hele familie heel veel bij in de laatste weken. Dat was heel liefdevol. Mijn oma was echt 

het middelpunt en de hele familie was bij elkaar. Dit was natuurlijk emotioneel, maar het gaf heel 

veel kracht. Terwijl ergens was het ook een beetje vreemd, een beetje ongemakkelijk, weet je, 

omdat je je familie toch in een andere hoedanigheid meemaakt. Maar het was ook wel heel 

bijzonder om mee te maken. Daar merk ik gewoon aan dat het een wat diepere ervaring is, waar ik 

nog vaak aan terugdenk.’ Op mijn vraag waarom dit een levenservaring is, antwoordt H: ‘Ik denk 

omdat zo'n ervaring je diep raakt. Dat het echt heel dichtbij jezelf komt, bij wie je bent en dat je er 

niet omheen kunt. Dat je er ook op die manier op reageert, heel oprecht of heel puur ofzo. Dat je, 

als zo'n ervaring binnenkomt, dat je.. nou, dan laat je jezelf ook zien, aan de mensen om je heen, 

het is gewoon heel open dan.’ H vervolgt: ‘Dat het dieper gaat dan wat je alledaags meemaakt, 

alsof het er dan echt op aankomt. Dat je ook geconfronteerd wordt met wie je bent en met je eigen 

gevoelens en gedachten, eindigheid, een beetje de grote thema's, dat maakt het wel tot 

levenservaring denk ik.’ 

H zegt dat veel over de dingen nadenken levenservaring oplevert, ‘juist omdat je er zo mee bezig 
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bent, kun je denk ik wel spreken van ervaring. Ik denk dat iedereen levenservaring heeft. Alleen 

de mate waarin... sommige mensen stappen misschien gemakkelijker over dingen heen. Nou, als 

je dat soort intense dingen meemaakt als overlijden of als iemand ziek wordt in je omgeving, ik 

denk dat je dat altijd wel meeneemt.’ 

De mate waarin mensen levenservaring hebben verschilt volgens H door ‘de mate waarin je je 

bewust bent van de betekenis van ervaringen of van dingen die je meemaakt (…). Sommige 

mensen die doen dat [nadenken over ervaringen] misschien al van jongs af aan, als kind al, maar 

je hoort ook wel eens mensen die dan op hun veertigste, vijftigste of nog later, pas echt zich 

dingen realiseren: 'o, zo zat het' en waarschijnlijk ga ik dat ook nog wel meemaken.’ H voegt 

hieraan toe: ‘Als je bewust bent van de betekenis, los van of je het nou echt helemaal onder 

woorden kan brengen, dat je het dan ook kunt inzetten, bijvoorbeeld in een contact, terwijl 

mensen die er niet zoveel over nadenken die hebben waarschijnlijk net zoveel levenservaring, 

maar misschien meer onbewust, dus die nemen het ook mee en misschien zetten die het ook wel 

in zonder dat ze het in de gaten hebben.’ 

 

4. Relatie levenservaring en goede geestelijke verzorging 

H beschouwt levenservaring zeker als onderdeel van geestelijke verzorging: ‘Ik denk dat alles wat 

je meemaakt, dat je dat wel meeneemt, alle ervaring die je opdoet. Ik had het toen straks over zo'n 

denkbeeldige voedingsbodem waaruit dingen opkomen, toen had ik het over theoretische kennis, 

maar ik denk dat het met ervaring ook ongeveer zo gaat, dat je het met je meedraagt en het is er 

altijd, want het hoort bij je. Ja, ik denk dat je dat ook meeneemt naar cliënten toe. Dat wij dat in 

het werk, door ook open te zijn naar cliënten, dat je dat misschien een beetje toegankelijk maakt 

voor jezelf, maar ook in het gesprek. Als het stroomt, als er echt contact is, dan denk ik dat je op 

dat [diepere] niveau met elkaar ook contact hebt. Dat het niet alleen maar woorden zijn of non-

verbale communicatie, maar dat het een rol speelt op zo'n moment. Dat je misschien ook aanvoelt 

of dat het de sfeer bepaalt. Ik denk dat levenservaring er een onderdeel van is.’ 

‘Als je echt oprecht contact met iemand wil maken, dan kun je volgens mij niet anders dan alles 

meenemen wat je hebt. Misschien schermen we bepaalde dingen ook wel af. Je wilt het ook niet 

heel persoonlijk maken dat het over mij gaat in een gesprek. Ik bedoel, ik vertel wel eens dingen 

over mezelf. Het is er, het is er gewoon, het is voor handen. En in het gesprek wordt dan wel 

duidelijk in hoeverre je het [eigen levenservaring] ook echt aanspreekt of gebruikt of inzet.’ 

Volgens H moeten we als goede geestelijk verzorgers in ieder geval bij onze ‘kern’ of ‘het diepere 

niveau’ kunnen komen als we in gesprek gaan met cliënten. Daarbij worden immers 

levensthema’s aangeraakt (bijvoorbeeld eindigheid). We moeten een beetje aan die thema’s 
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‘geproefd hebben om het te herkennen en van daaruit weer te reageren.’ Deze kennis vanuit de 

kern kan ook gevormd zijn door ‘hele leuke dingen, hoop ik, ik denk het wel. Je kan natuurlijk 

ook intens vrolijk of intens blij of gelukkig zijn. Ik denk dat dat ook belangrijk is, ook in ons vak, 

misschien wel juist.’ 

 
Tot besluit 

H benoemd in dit interview een wisselwerking tussen echt contact en ruimte, onbevangenheid en 

openheid. In die omgeving krijgt de cliënt de ruimte om te vertellen wat hem of haar ten diepste 

bezighoudt. De cliënt moet niet het gevoel krijgen dat hij of zij iets moet. De verzorger moet 

daarom rust en aandacht hebben, en genoegen nemen met wat de cliënt vertelt. De begeleider 

helpt bij het op gang brengen van een reflectieproces. Nieuwsgierigheid naar de verhalen van de 

cliënten is belangrijk. Daarnaast zijn bij het werk zowel de theoretische bagage als de eigen 

levenservaring een voedingsbodem waaruit de verzorger kan putten. Idealiter geeft het contact je 

energie. 

Iedereen heeft levenservaring, zij het dat de ene mens er zich bewuster van is dan de andere. 

Levenservaring is iets waar over nagedacht wordt, iets dat je raakt en uit het genoemde voorbeeld 

blijkt dat er tegenstrijdige emoties bij aanwezig zijn. Door een levenservaring kom je dicht bij 

jezelf; je kunt er niet omheen. Levenservaring neem je als geestelijk verzorger dan ook mee naar 

de cliënten. Het kan helpen bij het dieper contact krijgen met mensen. Onze kern kennen is 

belangrijk om ook de kern van de ander te herkennen en daarop te reageren.  
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Interview Respondent I: ‘Het baksel van de persoon die ik ben, is belangrijker dan 

levenservaring.’ 

 

1. Algemeen 

Respondent I bevindt zich in de leeftijdscategorie 50-60 jaar en heeft ten tijde van het interview 

vijf jaar werkervaring in zowel een verpleeghuis (cliënten met niet-aangeboren hersenletsel), als 

een revalidatiecentrum. 

 

2. Goede geestelijke verzorging 

Goede geestelijke verzorging is: ‘Dat de geestelijk verzorger luistert naar de ander en nauw 

aansluit, probeert aan te sluiten bij diens vragen of behoeften. Dat de geestelijk verzorger werkt 

aan het opbouwen van een relatie, een goed contact. Dat de geestelijk verzorger in een relatie gaat 

staan, durft te gaan staan.’ I noemt het beoogde effect van geestelijke verzorging ‘dat de ander 

zich gehoord, gezien en gesteund voelt.’ Goede geestelijke begeleiding is ook dat mensen na 

afloop van een gesprek, ondanks eventuele vooroordelen, zoiets hebben van: dit was prettig en 

zinvol. ‘Dat is wel de opdracht [van de geestelijk verzorger], open te zijn en maar te zien wat er 

komt. Het niet weten welke kant het gesprek op gaat stromen, dus dat open laten en alles wat er 

komt is goed.’ 

Dat open laten doet I door er alert op te zijn niet te snel conclusies te trekken, niet in te vullen en 

te interpreteren en vooral door te vragen door middel van open vragen. Je moet de ander 

accepteren zoals hij of zij is. ‘Geen oordeel hebben en als je een oordeel voelt opkomen dat 

signaleren en terughouden.’ ‘Door te vragen hoe het gaat, komt vanzelf denk ik naar boven wat 

door die persoon op dat moment gezegd wil worden, dat ik dat niet bepaal. Hoewel ik natuurlijk 

best ook wel eens dingetjes van het verleden, van vorige gesprekken, inbreng als me dat te binnen 

schiet.’ Een gesprek hoeft niet ergens over te gaan. Afasie patiënten springen vaak van de hak op 

de tak in een gesprek: ‘En dat gewoon toelaten en denken en leren van oké, dat is wat afasie is, dat 

is wat hersenbeschadiging is, ik hoef niet een goed gesprek te gaan zitten voeren, ik ben er voor 

iemand en zij voelt zich langzamerhand comfortabel bij mij en ze uit wat in haar een beetje 

verwarde, beschadigde brein naar buiten komt.’ 

Wanneer ik I vraag wat I als geestelijk verzorger meebrengt in de gesprekken, antwoordt I: ‘Ik 

neem luistervaardigheid mee hoop ik, dus een open oor en rust en tijd en aandacht. En ook 

aandacht in de zin van, ik ben benieuwd wat er gaat komen en wat ik ga horen en wat we gaan 

beleven. En ik probeer dus om geen verwachting mee te nemen, dus verwachtingloos aan te 
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kunnen sluiten bij wat er gewoon is. Nou ja, en ik heb ook wel inderdaad soms gedichten, daar 

pak ik wel eens op terug of teksten. Ja, of gebeden! [Als je cliënt x] haar handen pakt en het Onze 

Vader samen zegt, vindt ze [dat] heel fijn. En dat doe ik toch best wel regelmatig, ik ben er zelf 

altijd verbaasd over, ik bied het niet zou gauw aan vanuit mijn denominatie (…), maar ik ben 

geestelijk verzorger hier in huis voor mensen van allerlei achtergronden. Ik ben er altijd verbaasd 

over, dat als ik het dan toch aanbied, omdat ik denk aan te voelen dat eigenlijk daar een behoefte 

is, ik heel vaak denk, 'goh, had ik dat maar eerder aangeboden'. En dan ben ik ook altijd verbaasd 

over dat mensen daar zo blij mee zijn, als je dat dan doet, samen een gebed zeggen, dat ze dan 

altijd zeggen, hahhh, dank u wel, dank u wel. Ja, dat vind ik altijd indrukwekkend. (...) Dus ja, ik 

heb het gebed zeker als aanbod. En ik werk natuurlijk vanuit mijn eigen levensbeschouwing. Niet 

als gespreksonderwerp, maar mijn eigen levensbeschouwelijke grond breng ik in mijn 

persoonlijkheid wel mee. Ik bedoel dat ik - vanuit de idee van reïncarnatie - denk ik wel anders 

luister. Ik sluit bijvoorbeeld niet uit dat elk mens [in het verpleeghuis] hier niet zomaar door de 

toevallige, biologische omstandigheid is. Ik zeg natuurlijk niet iets daarover, tenzij de ander dat 

wil.’ 

In het nagesprek zegt I dat voor I het hebben van een eigen levensbeschouwelijk fundament erg 

belangrijk is. I gaat uit van reïncarnatie en kan daarmee het lijden dat I hier ziet een plekje geven. 

‘Hoewel het enorme onverhelpbare leed van cliënten en hun familie eruit ziet als zinloos, bestaat 

er kans dat het toch een vruchtbare - zij het niet zichtbare - kant bevat.’ Dit is voor I troostrijk. I 

kan zich dan ook voorstellen dat wanneer je nog zoekende bent naar je eigen 

levensbeschouwelijke grond, het geven van geestelijke begeleiding zwaarder kan zijn, omdat er 

niets is waar je zelf eventueel troost uit kunt putten. 

 

Twee voorbeelden uit I’s praktijk die naar mijn idee I’s kijk op goede geestelijke verzorging 

verduidelijken. Allereerst het voorbeeld van het recent sterven van een cliënt. I kon, doordat de 

verpleging goed voor de stervende zorgde, de echtgenote bijstaan. ‘Mensen in zo'n situatie gaan 

open en dan komen de verhalen. Ja, daar heb ik het gevoel van dat ik er was op de plek waar ik 

moest zijn, op het moment dat ik daar iets kon betekenen. Ik vond het voor mezelf goede 

geestelijke begeleiding omdat ik - naast het begeleiden van de echtgenote - ook voor de stervende 

iets heb zitten doen bij dat sterfbed, waarvan ik denk dat het degene die aan het vertrekken is 

steunt (…). Waarvan ik niet weet of ‘men’ dat goede geestelijke begeleiding vindt, maar wat ik 

wél belangrijk vind: als zij [echtgenote] er niet was, [heb ik] hem hardop aangemoedigd, van 'je 

doet het helemaal prima', 'je bent op een goede weg', 'ga vertrekken', 'zij is goed verzorgd', dus 

aanmoedigen om te vertrekken.’ I voegt later toe ‘Accepteren dat het afscheid onvermijdelijk 
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nadert is al heel wat voor een partner, hem aanmoedigen om te gaan is voor velen niet op te 

brengen. Toch kan het voor een stervende helpen om te horen dat hij nu mag loslaten.’ ‘Dus 

goede geestelijke begeleiding: op zulke belangrijke momenten er zijn voor mensen en steun te 

kunnen geven.’  

Het is soms nauwelijks vast te stellen of begeleiding ‘goed’ is of ‘niet lukt’. Toch kan het soms 

voelbaar zijn dat het zinvol is. ‘[Bijvoorbeeld] bij cliënte x (...), die psychisch in de war is, daar 

dring ik weliswaar niet door, omdat zij in een andere wereld zit, niet aangesloten is op deze 

wereld zal ik maar zeggen. Maar dat vind ik toch goede geestelijke begeleiding, hoe akelig ook, in 

de zin dat ik denk, oké, ik ben tenminste heel regelmatig bij haar ook al komt er geen contact 

zoals je normaal contact hebt met iemand, omdat daar alles in dat hoofd door de war is (…). De 

cliënt heeft verder helemaal niemand behalve haar vader. Dus dat ik zelf denk, nou ja, dan is er 

tenminste een levend wezen af en toe bij haar, behalve de verpleging.’ 

 

Ik vraag I naar het eventuele belang van de studie voor het uitoefenen van het beroep: ‘Ik heb 

voor mijn beroep het meest aan de training van de beroepsvaardigheden gehad en aan de 

stageperiode. Misschien ook omdat ik dat leuk vind en ik mijn eigen beroep die kant op stuur, 

daar ligt voor mij de kern: het contact met de ander.’ En: ‘Want wat ik nou zeg over goed 

luisteren en niet interpreteren, dat heb ik allemaal geleerd op de UvH. En interviewtrainingen en 

het niet invullen van hetgeen de ander zegt.’ Aan de meer academisch, theoretische kant heeft I 

minder gehad voor de invulling van I’s vak. 

 

Tot besluit van het thema goede geestelijke verzorging zegt I in het nagesprek dat het belangrijk is 

je als goede geestelijk verzorger op te laden, aan zelfzorg te doen, door bijvoorbeeld leuke dingen 

te doen. ‘Je moet goed voor jezelf zorgen, anders loop je leeg.’ 

 

3. Levenservaring 

‘Dat is de optelsom van alles wat iemand - ik, een ander - in zijn leven op zijn bordje heeft 

gekregen, wat ie allemaal heeft meegemaakt en dat is zo gevarieerd als er mensen zijn. Ik heb een 

aantal dingen meegemaakt, maar ik heb een heleboel dingen niet meegemaakt en andere mensen 

hebben het weer anders meegemaakt of in andere combinaties. Misschien de plek waar je geboren 

wordt speelt een rol, je achtergrond, wat je allemaal meemaakt als je op school zit, als je kind 

bent, dat zijn allemaal levenservaringen.’ Op mijn vraag waarom dit levenservaringen zijn, 

antwoordt I: ‘Oh, omdat ze je vormen of misvormen. Ja, alles wat je meemaakt, de relaties waar je 

in staat (…), hebben allemaal een impact op je. Levenservaring... ja. Nou ja, het leven gaat erover 
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heen. Hoe moet ik dat zeggen. Je maakt verdrietige dingen mee en mooie dingen en je hoort van 

andere mensen, je maakt verhalen van andere mensen mee, levensverhalen, gebeurtenissen en dan 

ga je zelf aan het zoeken en aan het lezen en aan het luisteren... Nou zo krijgt iedereen 

levenservaring en de diepte ervan verschilt en de reikwijdte of de breedte ook.’ Op mijn vraag ter 

verduidelijking van het laatste luidt het antwoord: ‘Nou, je kunt ook tachtig zijn en niet heel veel 

moeilijkheden hebben meegemaakt, omdat je gespaard bent op de één of andere manier door het 

leven. Gewoon lekker, leuk door het leven bent gerold. Ja, dus voor mij zit er wel een verband in; 

wat iemand meemaakt, dat kan iemands leven verrijken of verdiepen. Niet alleen in positieve zin, 

gebeurtenissen kunnen ook pijnlijke wonden slaan. (…) Levenservaring is dus voor mij niet: 

iemand van tachtig heeft meer levenservaring dan iemand van veertig, want die staat al twee keer 

zolang hier op de aarde. Dat is voor mij levenservaring niet. Levenservaring is wat je meemaakt, 

wat je beleeft van binnen.’ I verduidelijkt: ‘De dingen die je meemaakt komen van buiten, de pech 

of het geluk wat je hebt of de slechte gezondheid, goede gezondheid, allemaal dat soort dingen, 

maar de impact is van binnen, diep of niet diep. En als ik het over levenservaring heb, dan heb ik 

het dus daarover, over wat er dan aan de binnenkant is gegroeid. In ieder geval is het voor mij wel 

helder dat het niet over aantal jaren gaat. Want er zijn ook jonge mensen die al heel veel 

meemaken, van wie ik vind dat ze veel levenservaring hebben.’ Ik vraag I of veel meemaken 

voorwaarde is voor het hebben van veel levenservaring bij jonge mensen: ‘Ja, maar ik moet er 

natuurlijk wel even wat bijzeggen: omdat ik in reïncarnatie geloof denk ik niet dat iemand hier 

blanco komt (geboren wordt). Dus jonge mensen kunnen ook al een bepaalde wijsheid hebben die 

niets te maken heeft met wat ze nou hebben meegemaakt in dít leven, in die twintig of dertig jaar 

dat ze hier rondlopen.’ 

I trekt uiteindelijk zelf een conclusie: ‘Ik denk wel dat iedereen levenservaring heeft, omdat we 

hier geboren worden en dan mee gaan stromen, ook al maak je weinig nare dingen mee. Zijn er 

mensen die tachtig zijn die geen levenservaring hebben? Nee, dat denk ik niet. Iedereen heeft zo 

zijn dingen meegemaakt. Ik leg blijkbaar heel erg een koppeling naar wat je meemaakt.’ 

 

4. Relatie levenservaring en goede geestelijke verzorging 

Ik open dit thema door I te vragen of levenservaring een rol speelt bij geestelijke begeleiding. ‘Ja 

en nee. Natuurlijk is het makkelijk als je dingen hebt meegemaakt en je komt bij iemand waar je 

het kan herkennen. (…) maar er loopt geen enkele geestelijk verzorger rond, ook niet mensen die 

veertig jaar in het vak zitten, die alles hebben meegemaakt van al hun cliënten. (...) Je kan nooit 

alles hebben meegemaakt en toch kan je prima geestelijk verzorger zijn. (...) Er bestaat natuurlijk 

ook zoiets als empatisch vermogen, dus dat je je kan openstellen voor leed dat je helemaal niet 
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kent uit eigen ervaring. Het is zo dat je empatisch vermogen kan groeien als je zelf veel 

meemaakt, maar het gaat niet zomaar vanzelf. Er bestaan ook mensen die hele erge dingen 

meemaken en dan gewoon hele dikke muren bouwen, niks empatisch vermogen vergroten.’ 

I is zelf voorzichtig eigen levenservaring in te brengen in het gesprek ‘dat vind ik zelf ook altijd 

erg hinderlijk, als ik een verhaal vertel en iemand gaat zijn eigen ervaring zeggen. Dus ik gebruik 

het meer dat ik bij mezelf denk, 'o, dat herken ik wel ja'.’ 

I haalt aan dat zelfkennis volgens I belangrijk is in het gesprek: ‘Als je een heleboel dingen in 

jezelf leert kennen die onbewust waren voordien, kun je het makkelijker herkennen bij de ander. 

Enerzijds omdat we een mens zijn en we allemaal dezelfde verlangens, begeerten, angsten enz. 

kennen (…) Anderzijds moet je wel kunnen onderscheiden wat in dit gesprek, in deze situatie, van 

jezelf is en wat van de ander. Dus je eigen vorming en bewustwording, vind ik een heel belangrijk 

ingrediënt bij het werk. Tenminste, van mijn vorming en bewustwording - op de UvH, maar zeker 

ook in therapie -  heb ik veel profijt in dit beroep.’ 

‘Het baksel van de persoon die ik ben, is belangrijker denk ik [dan levenservaring]. Maar wat ik in 

mijn leven heb ervaren heeft wel impact op mijn baksel. (...) Je empatisch vermogen, ja natuurlijk 

moet je dat aangereikt krijgen en leren en trainen en oefenen, maar waarschijnlijk breng je er ook 

best een dosis van mee [vanaf geboorte; uit een vorig leven].’ 

Concreet antwoordt I op de vraag of levenservaring en goede geestelijke verzorging samen 

hangen: ‘Je bent zo geneigd om ja te zeggen he, maar eh, nee, ik weet het niet of dat samenhangt. 

(…) Ik denk toch dat de attitude van luisteren, aandacht, het vermogen om een relatie op te 

bouwen met die ander, oprecht ook geïnteresseerd zijn in wie die ander is en daarnaar zoeken, dat 

dat soort houdingen het belangrijkste zijn en ook dat ze voor de ander een soort helende werking 

hebben, zonder dat wij dat nou door hebben. En dat kunnen jongere mensen ook hebben, terwijl 

niet alle oudere mensen vanzelfsprekend over zo’n houding beschikken. Ik denk dat goede 

geestelijke verzorging meer samenhangt met je attitude en je bereidheid, dan met je 

levenservaring. (…) Als ik aandachtig ben naar jou toe dan gebeurt er bij jou blijkbaar iets, dat 

heeft blijkbaar een troostende of een helende werking. (…) Ik heb het idee dat dáárin, dus in het 

hebben van aandacht en van een open oor, de kracht ligt van het werk.’ 

 
Tot besluit 

Goede geestelijke verzorging bestaat voor I vooral uit een aantal innerlijke houdingen en 

vaardigheden, zoals het met aandacht kunnen luisteren, een open oor hebben, aansluiten bij de 

cliënt, contact kunnen leggen en een relatie kunnen opbouwen. De ander moet zich gezien, 

gehoord en gesteund voelen. Daarbij is het nodig het gesprek open te laten en zelf open te staan 

voor de ander. Rust, tijd, belangstelling en vooral aandacht zijn hierbij belangrijk. Externe 
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bronnen als gebeden en gedichten kunnen als hulpmiddel dienen in de begeleiding. De eigen 

levensbeschouwing is voor de geestelijk verzorger zelf belangrijk, omdat het kan fungeren als een 

grond onder de eigen voeten.  

Levenservaring is volgens I de optelsom van wat je hebt meegemaakt. Deze ervaring kan je 

vormen of misvormen en kan je van binnen laten groeien. De verrijking of verdieping van het 

leven door deze ervaring verschilt per persoon. Levenservaring is niet gebonden aan leeftijd. 

Iedereen heeft levenservaring, jongeren kunnen al veel hebben meegemaakt, maar ook een 

wijsheid meebrengen uit een vorig leven die dus niet is opgedaan door ervaringen in het huidige 

leven. Levenservaring is volgens I geen voorwaarde voor goede geestelijke verzorging. De 

houding van empathie, zelfkennis en een bepaalde mate van bewustzijn bepaalt dit vele malen 

meer, dan levenservaring. 
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Interview Respondent J: ‘Iemand met levenservaring is een (levens)wijs en goed iemand.’ 

 

1. Algemeen 

Respondent J bevindt zich in de leeftijdscategorie 30-40 jaar en heeft ten tijde van het interview 

zes jaar werkervaring in de ouderenzorg. J had naar aanleiding van mijn kaderbrief al het één en 

ander op papier voorbereid. Deze voorbereiding heb ik in het onderstaande verslag meegenomen 

ter verduidelijking van sommige uitspraken. 

 

2. Goede geestelijke verzorging 

Uit de voorbereiding: Goede geestelijke verzorging is ‘zorg die is afgestemd op de (individuele) 

cliënt. Dit betekent vooral aandacht voor deze mens en zijn leven(sverhaal). Een goede geestelijk 

verzorger moet dus goed kunnen luisteren, filteren, ordenen, kunnen afstemmen op en om kunnen 

gaan met zeer verschillende personen en groepen (ook collega’s). Daarnaast moet de geestelijk 

verzorger over heel wat organisatievaardigheden beschikken. Je werkt in een geïsoleerde positie 

en tegelijkertijd moet je goed kunnen samenwerken en vooral ook initiatiefrijk zijn. 

Doorzettingsvermogen kan ook geen kwaad.’ J voegt in het interview hieraan toe dat luisteren niet 

alleen met woorden hoeft te zijn, maar ook kan met gebaren of wegkijken. Doorvragen is ook 

belangrijk om de ander goed te verstaan. 

J ziet geestelijke verzorging als iets dat je doet voor de ander; je zit er niet voor jezelf. Het is 

volgens J dan ook niet aan de geestelijk verzorger om te bepalen of iets een goede begeleiding is. 

‘Als die ander op een gegeven moment toch wat rustiger is doordat ik er ben geweest, terwijl ik 

het idee heb: ja, wat heb ik nou helemaal gedaan? Ik heb het boodschappenbriefje opgezocht en 

met haar het op de rollator gelegd zodat ze weet dat ze straks moet gaan en haar ervan verzekerd 

dat de ketting die ze kwijt is gewoon in de tas zit. Soms voelt het dan alsof ik niet zoveel heb 

gedaan, maar die persoon is dan helemaal van: o, dankjewel, kom je nog een keer terug?. (...) Dus 

gewoon die aandacht, liefde, de trouw dat je er toch steeds weer bent, ook al is elke keer als ze je 

zien weer van: ben je de fysiotherapeut?. Dan weten ze het gewoon niet meer. Dat krijg je met 

hele oude mensen als ze in de war raken. Alles wat je dan leert op de opleiding aan reflectie, dat 

kan niet meer, maar je kan nog wel geestelijk begeleiding geven.’ J zegt dat het in ieder geval 

geen goede begeleiding is als de ander het niet waardeert. ‘Er moet iets gebeuren tussen die twee 

personen. En als de begeleiding echt niet lukt, ik ben redelijk breed en flexibel inzetbaar, dan 

moet je dat ook kunnen herkennen en dan moet je iemand anders vragen... als je collega’s hebt.’ 

Als geestelijk verzorger neem je ‘altijd je persoonlijkheid mee en zelfs je stemming. (...) Ja, je zit 
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daar best wel open een gesprek te voeren en ik heb geen standaard protocol (...) dus de keuzes die 

ik maak zijn altijd ook persoonlijk. (...) Je moet er eigenlijk meer voor waken dat het nog een 

ander gesprek is dan een gewoon vriendschappelijk gesprek dat je met een vriendin hebt ofzo. Dat 

je de ander de hele tijd als uitgangspunt neemt van het gesprek. Dus wat denk jij dat goed is voor 

de ander. Ik zeg heus wel eens iets van mezelf, over mezelf, ze vragen er ook wel eens naar. (...) 

Dat is dan een aanknopingspuntje om te beginnen en dan probeer ik altijd weer te leiden naar hun 

verhaal, hun situatie.’ 

J loopt nog steeds wel eens tegen J’s jonge uitstraling aan. J vraagt zich dan af of J wordt serieus 

genomen. ‘Omdat het vak, geestelijke begeleiding, (…) er hangt iets omheen van wijsheid of het 

wel weten of in ieder geval goede raad kunnen geven en ja, soms voel ik me daar wel een beetje 

onzeker in, dat ik dan nog steeds over kom als een huppelend meisje. Ik oog gewoon jong en 

mensen moeten me dan even leren kennen ofzo.’ Dan zien ze ‘dat er meer inzit dan alleen het 

huppelende meisje.’ Een rustige uitstraling zou volgens J al veel helpen als je jong bent of jong 

oogt: ‘mensen kunnen dan eerder geneigd zijn om te denken: o, dat is iemand waarbij ik terecht 

kan.’ 

Leeftijd hoeft niet uit te maken voor goede begeleiding: ‘Als je meer kent, weet, leert en je laat 

het je dus veranderen, dan hoeft het niet per se met leeftijd te maken te hebben.’ Je kunt die 

ervaringen dan meenemen in de begeleiding. Uit de tekst die J voorbereid had: Als geestelijk 

verzorger ‘heb je de bereidheid nodig er voor de ander te willen zijn. Jezelf minder belangrijk 

vinden. Misschien dat dit wel eenvoudiger is voor mensen die wat ouder zijn dan voor kinderen 

en jongeren, ontwikkelingspsychologisch gezien. Maar het heeft toch vooral ook met 

persoonlijkheid te maken.’ 

J benoemt de studie als een factor waar J niet zonder had gekund. ‘Gesprekstechnisch al niet, 

maar ik kende het vak geestelijke begeleiding niet, dus ik was er nooit opgekomen om dat te gaan 

doen.’ Reflectie is ook iets wat J op de Universiteit voor Humanistiek heeft geleerd. ‘Naar jezelf 

kijken: hoe hebben dingen je gevormd.’ 

 

3. Levenservaring 

‘Levenservaring is denk ik iets anders dan ervaringen. Iedereen heeft ervaringen en als je ouder 

bent heb je meer ervaringen gehad. Je bent gewoon ouder... of... de kans op ervaring is groter, 

laten we het zo zeggen. Maar levenservaring, daar hangt een soort van wijsheid omheen. Dat je 

van die ervaringen ook iets hebt geleerd en meegenomen dat je kan inzetten. En ik denk dat het 

maar de vraag is of je dat meer kan als je ouder bent: dus meer ervaringen die je wijs maken. Nou 

dat denk ik dus niet één op één. Ik heb wel eens gesproken met iemand die had heel erg vroeg in 
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haar leven al heel veel meegemaakt, echt nare dingen. Maar die hadden haar zo gevormd, dat ze 

ook mensen gewoon wantrouwde, ze was heel… ja, bijna bitter. Die persoon heeft heel veel 

levenservaring, die heeft ervaring met de nare kanten van het leven op een heel directe manier, 

maar die heeft dat niet om kunnen zetten in iets waardoor ze er persoonlijk van gegroeid is. Nou 

ja, oordelen daarover is natuurlijk best wel lastig. Ik denk dus dat levenservaring is dat je die 

ervaringen die je dan hebt, ook nare, maar ook de goede, ook op zo'n manier mee kan nemen, dat 

je er ook echt iets positiefs mee kan blijven doen. En dat heeft denk ik meer met persoonlijkheid 

te maken of je dat kan, dan met de ervaring zelf. Dus het is een soort van samenspel tussen 

ervaringen en persoonlijkheid. Wat doe je met die ervaring of wat heb je met die ervaring 

gedaan?’ Later zegt J op mijn doorvraag of je per se iets met een levenservaring moet doen: ‘Wel 

als je dat wijze eraan koppelt. Als je levenservaring met wijsheid verbindt. Dan noem ik een 

mannetje die alleen maar heel zuur zit te kijken hoe hij andere mensen kan bekritiseren, niet 

iemand met levenservaring. Zelfs al weet ik helemaal niet wat hij allemaal heeft meegemaakt. Die 

connotatie zit er wel voor mij aan: dat iemand met levenservaring ook wijs is.’ J benadrukt dit 

nogmaals in de geschreven voorbereiding: ‘Meestal heeft levenservaring een positieve connotatie: 

iemand met levenservaring is een (levens)wijs en goed iemand.’ 

J beschrijft de volgende persoonlijke levenservaring in het interview: ‘Ik heb altijd in mijn 

sollicitatiebrieven genoemd dat het moederschap mij ook heel erg veranderd heeft. (...) Die 

verantwoordelijkheid voor zo'n klein hummeltje (...) Dat je er gewoon helemaal vreselijk doorzit, 

dat je denkt: weg, weg, ik wil helemaal weg. Maar nee, dat kind is er, daar moet je voor zorgen.’ 

Dit is volgens J een levenservaring omdat ‘Het heeft me echt veranderd en ook veel milder 

gemaakt, dat zo iets kwetsbaars van jou afhankelijk is, dat jij daarvoor moet zorgen, dat je niet 

jezelf helemaal meer kan laten gaan gewoon. In je verdriet, in je eigen verdriet of in je eigen 

boosheid.’ 

Een levenservaring, die overigens grote en kleine gebeurtenissen omvat, neem je mee in je leven, 

maar ‘Uiteindelijk moet je het ook los kunnen laten. (…) De ervaring moet niet actueel zijn 

eigenlijk. Wat ze wel eens zeggen van: je hebt het verwerkt of je bent er op een bepaalde manier 

klaar mee, je kan erboven staan.’ Op het moment dat het afgerond is ‘dan kan je die 

levenservaring inzetten voor iets anders.’ 

De tijd is ook een factor die een rol speelt bij levenservaring. ‘Ik denk niet dat je het zo heel 

scherp kan zetten, van: dit is een levenservaring en dit is een gewone ervaring, dat moet de tijd 

ook uitwijzen.’ Want: ‘Een leven is altijd in wording. Wat over twintig jaar belangrijk is van nu 

dat weet ik nu nog niet.’ J besluit: ‘Misschien is alles wel een potentiële levenservaring?’ 
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4. Relatie levenservaring en goede geestelijke verzorging 

J schrijft in J’s voorbereiding: ‘Als je dingen aan den lijve hebt meegemaakt is het wellicht 

makkelijker je in te leven in de ander. Maar het inleven zelf is het meest belangrijk. Hiervoor kun 

je ook je voorstellingsvermogen gebruiken.’ In het interview geeft J hier een voorbeeld van: ‘Kijk, 

ik heb nooit een kind verloren, ik hoop dat ook niet mee te maken, maar de liefde die ik voel voor 

mijn kind, dat weet ik wel en ik kan me ook voorstellen, ik wil het liever niet, maar dat ik mijn 

kind wel verlies of dat er iets gebeurt. Nou, als je dat echt toelaat, dat gevoel, dan kan je je er iets 

bij voorstellen hoe iemand zich dan moet voelen als dat echt gebeurt.’ 

‘Misschien wordt je inlevingsvermogen of je voorstellingsvermogen ook wel gevormd door wat je 

wel hebt meegemaakt. Compassie vind ik altijd heel belangrijk. (...) Ook al snap je er niets van 

[van waar de cliënt zich druk om maakt].’ In het nagesprek: ‘Compassie is meeleven met de 

persoon, maar niet per se met wat ze zeggen.’ 

 

Tot besluit 

Aandacht en goed kunnen luisteren staat voor J centraal bij goede geestelijke verzorging. Als 

geestelijk verzorger neem je altijd je persoonlijkheid mee en zet je jezelf in, omdat je niet kunt 

werken vanuit een standaard protocol. De ander is wel altijd het uitgangspunt. Jeugdigheid hoeft 

niet tegen te werken in de begeleiding, zolang je iets met je eigen ervaringen gedaan hebt. 

Levenservaring heeft voor J vooral te maken met levenswijsheid. Iemand heeft pas levenservaring 

wanneer deze zijn ervaringen heeft omgezet in iets positiefs. De ervaringen hebben de persoon 

iets geleerd wat meegenomen wordt in het verdere leven. Om er iets mee te kunnen moet de 

ervaring wel verwerkt zijn. Tijd is een meespelende factor in het worden van een ervaring tot een 

levenservaring. Levenservaring kan helpen bij het inleven in de ander, maar in de begeleiding is je 

voorstellingsvermogen en compassie belangrijker. 
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Interview Respondent K: ‘Daar zit de kern voor mij: dus jezelf laten zien.’ 
 

1. Algemeen 

Respondent K bevindt zich in de leeftijdscategorie 30-40 jaar en heeft ten tijde van het interview 

vier jaar werkervaring in een verpleeghuis (ook jongeren). 

 

2. Goede geestelijke verzorging 

‘Goede geestelijke verzorging heeft voor mij twee componenten: aan de ene kant is het een van 

mens tot mens contact, er als mens voor de ander zijn als naaste [en naast iemand durven blijven 

zitten] (...) als invoelend mens. En hoe beter je kan invoelen, hoe betere geestelijke verzorging. 

Daarnaast is er de professionele kant en die gaat over coping en de zingevingslaag. Goede 

geestelijke verzorging weet die zingevingslaag ook uit een kopje koffie te putten (…) zodat het 

niet blijft bij een contact tussen mens en mens alleen. (...) Een soort balanceren. Je kan soms 

teveel mens zijn, teveel betrokken, te geraakt door de zwaarte, waardoor de professionele kant 

naar de achterkant gedrongen wordt en je denkt 'ja, nu ben ik ook erg met mijn eigen dingen bezig 

geweest en misschien niet het beste voor de ander gedaan.' Het kan doorslaan naar de andere kant: 

dat je als professional gaat zitten en denkt: 'nou, dat probleem pakken we wel even aan.'’ K vertelt 

dat vooral K’s professionele ervaring in de afgelopen jaren zich ontwikkeld heeft. ‘Je herkent 

thema's in verhalen van mensen, thema's waarop je professioneel kan aanslaan, van: 'he, hier kan 

het wel gaan om iets veel wezenlijkers, iets veel diepers dan aan de oppervlakte blijft'.’ Ik vraag K 

hoe deze professionaliteit zich uit: ‘Aan de ene kant door een soort hardheid, een soort 

gelaagdheid. Je (...), kan doordrongen worden van de pislucht, van de diepe ellende van mensen, 

daar vol in meevoelen en meeleven. Een deel van de professionaliteit heeft daar een soort laagje 

tussen gegeven. Dat laagje is positief, het is geen afstoten, maar beter om kunnen gaan met die 

ellende, met die pislucht. En dan vooral al reflecterend. Dat heb ik moeten leren en dat noem ik 

professioneel: hoe ga ik nou om met die situatie, hoe vertaal ik dat voor mezelf na een hele dag 

werken in, wat is er vandaag gebeurd, wat deed dat mij, wat bracht dat de ander, dat ik dat op een 

professionelere manier voor mezelf in kaart kan brengen en daardoor een volgende dag ook weer 

kan inzetten frank en vrij zonder last te hebben van die pislucht.’ ‘Professioneel is dan dat je 

sneller ziet wat nodig is [voor goede begeleiding].’ K heeft nu een bepaalde rust en is reflexief 

naar zichzelf toe: hoe pak ik iets aan. ‘Een bepaald soort turbulentie die er vroeger in zat en nog 

steeds wel, weet ik beter te beheersen en in te zetten en dat is ervaring, (...) vijftien keer doen en 

veertien keer je neus stoten.’ 
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‘Mijn grote passie als geestelijk verzorger ligt niet zozeer in het ergens aan willen bijdragen, maar 

erbij zijn. Ik vind mooie gesprekken spannend, daar ligt mijn passie, daar wil ik bij zijn en er voor 

die ander zijn. (…) Soms is je rol heel klein, draag je niet zoveel bij, iemand anders doet het 

denkwerk, maar je biedt wel een plek of ruimte waarin dat kan. [‘Je bent intermediair.’] Dat 

laatste is meer mijn motivatie, die plek bieden in een zorgsysteem dat vaak doordendert in tijd en 

efficiency, ja, daar een plek bieden waar je in ieder geval over je leven kan nadenken en daar 

sparringpartner in zijn.’ In de gesprekken maakt K gebruik van drie componenten: primair het 

verhaal van de ander: ‘Soms vertelt iemand een heel verhaal en zitten er in het begin allemaal hele 

mooie sleutels tot, ja, niet tot oplossingen, maar tot hoe je om kan gaan met levensvragen of hoe 

iemand al zijn hele leven is omgegaan met levensvragen.’ en daarnaast ‘externe dingen als 

literatuur [en] mezelf [eigen ervaring].’  

Voor K speelt het zich laten raken een grote rol in het goed geestelijk verzorger zijn. K nuanceert: 

‘Dus het is niet mijn geraaktheid waar het gesprek over gaat. En daar zit de valkuil ook in 

geestelijke verzorging (…) Maar daar zit de kern voor mij: dus jezelf laten zien, de geraaktheid 

daarin laten zien en die professioneel inzetten.’ ‘Dat noem ik het professionele, je kan dus omgaan 

met wisselende stemmingen, wisselende emoties, het gaat hier in het verpleeghuis ook op en neer. 

's Morgens een gesprek met iemand, waar ik al 2,5 jaar contact mee heb, en die gaat dood één 

dezer weken. Ja, daar zie je dan wel geraaktheid bij mij in, ik ga niet naast haar huilen, maar ik 

kan wel laten zien dat zij ook wat betekent, wat het mij doet dat het haar zo slecht gaat. Hoe 

vreselijk ik dat voor haar vind en wat ik daar vanuit mijzelf bij haar aan zie. Zonder haar ook te 

belasten met mijn verhalen. Nou ja, dat is steeds een zoeken en steeds een soort aftasten. (...) 

Goede geestelijke verzorging is zorg voor die ander en een soort professionele, reflexieve zorg 

voor jezelf. Wat doet dat verhaal van de ander met mij en hoe zet ik dat op zo'n manier in dat ik er 

én zelf niet aan onderdoor ga én toch als een geraakt mens bij elk van mijn cliënten kan zijn.’ 

 
Studie 

K benoemt de UvH als ‘lading’ die K meeneemt in K’s werk. Op mijn vraag welke rol de UvH 

heeft gespeeld (na uitgelegd te hebben dat vrijwel geen enkele respondent de opleiding uit 

zichzelf noemt) antwoordt K: ‘Je bent sowieso een beetje sadomasochist als je kiest voor 

geestelijke verzorging. Je stapt in (...) het aanwezig zijn bij de ellende en de zwaarte, soms ook 

wel het geluk, van anderen en steeds weer. (…) Dus ik kan me voorstellen dat veel mensen de 

UvH niet noemen, want mensen hebben al gekozen voor een studie als humanistiek om een zelfde 

soort reden als ze uiteindelijk humanistisch raadsman worden [: sadomasochisme] (...). De UvH 

heeft mij wel een reflexieve basis gegeven (…) dus zonder de UvH... was ik misschien in een 

vergelijkbaar beroep beland, maar het is toch wel een soort belangrijke basis waarop ik begonnen 
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ben, waar ik mijn stages op heb kunnen doen, vooral de practica, de beroemde oude vakken van 

Denijs Bru18.’  

 

3. Levenservaring 

‘Levenservaring is wat op je pad komt in je leven en jou kleurt, je bepaalt, jouw mens-zijn 

bepaalt. Het begint van klein tot nu voor mij 31 en daar zitten allemaal hoogte- en dieptepunten in 

van mijn geschiedenis tot het geboren worden van een kind tot mensen die overlijden. Nou ja, dat 

is de hele pak aan mijn levenservaring en die breng ik natuurlijk altijd mee. Dat bepaalt wie ik 

ben. Die vijftien keer mijn neus stoten vind ik professionele ervaring of werkervaring.’ 

Waarom benoemt K hoogte- en dieptepunten, geboorte en mensen verliezen als levenservaring? 

‘Omdat het allemaal momenten zijn die mij heel erg hebben gekleurd, steeds weer mijn zicht op 

het leven hebben verdiept of anders gemaakt. Het verdriet heeft getekend, de geboorte van een 

kind was overweldigend, van te voren niet te fantaseren hoe dat zou zijn. De hele geschiedenis en 

aaneenrijging van punten waar het weer even helemaal anders was als ik daarvoor had 

gefantaseerd en dat zijn allemaal een soort brandmerkjes in wie ik ben.’ 

 

4. Relatie levenservaring en goede geestelijke verzorging 

Hangen levenservaring en goede geestelijke verzorging samen? ‘Vind ik dubbel. Goede 

geestelijke verzorging en werkervaring hangt heel erg samen. Er is een verschil met hoe ik nu 

werk en vier jaar geleden en dat kan ik beter noemen, maar er zit ook een maar of een gevaar aan 

levenservaring. Hoe meer levenservaring je als geestelijk verzorger denkt in te brengen, hoe meer 

je misschien ook intervenieert met het verhaal van die ander. Ik ben nu jong, 31, voor veel mensen 

hier in het verpleeghuis: een kind, een feut, ervaringsloos ook in de beleving van veel mensen. Je 

hebt nog helemaal geen levenservaring, je komt net kijken. En juist dat is soms heel erg 

werkzaam, want daarin voelen mensen zich heel vrij en ook door mijn nieuwsgierigheid, want ik 

kan dat vaak alleen maar beamen, ik weet niet hoe het is om 60, 70, 80 te zijn. Vertel maar.. en 

dan ontstaan er hele mooie gesprekken. Ik zou me zo kunnen voorstellen, en ik merk dat dat ook 

zo is op de jongerenafdeling, als ik mensen tegenkom van mijn leeftijd, waar de situatie soms heel 

vergelijkbaar is: een aantal kinderen, echtgenotes..., dat dat daar lastiger wordt, want die verhalen 

kunnen door elkaar gaan spelen. Het wordt lastiger om daar ook als professional te zitten en die 

ervaringen op een bepaalde manier buiten je te houden en toch je geraaktheid te tonen. Dat gaat 

snel in elkaar over, voor mij, dan denk ik: goh, ja, help, geef me dan maar die negentigjarige die 

in alle vrijheid met me praat, juist omdat ik zo'n feutje ben. (…) Aan hoe het is om negentig te 

zijn kan ik zelf totaal geen kleuring geven, behalve op basis van het verhaal van die ander. Hoe 
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het is om 31 te zijn en een dochter te hebben, dat kan ik heel goed invoelen, maar tegelijkertijd zit 

daar het risico, ik weet helemaal niet hoe het is voor diegene die 31 is en die een dochter heeft. En 

natuurlijk komen we tot een goed gesprek, maar het kost mij veel meer moeite om daar als goed 

geestelijk verzorger te zitten, juist omdat ik dan last heb van mijn eigen levenservaring en mijn 

eigen levensverhaal. Dus dat vind ik het dubbele aan de vraag heeft levenservaring, in hoeverre 

bepaalt dat goede geestelijke verzorging. (...) Ik zou me ook voor kunnen stellen dat als ik over 

twintig jaar nog steeds geestelijk verzorger ben, mag het beroep nog bestaan, dat je een soort 

oogkleppen krijgt juist door de ervaring. Dat je je gaat verschuilen in de ervaring. (...) Ik krijg het 

ook vaak van vrienden terug bijvoorbeeld: K, jouw ouders zijn toch nog helemaal niet dood. Eh, 

nee, hoezo? Nou je spreekt met anderen wiens ouders dood zijn of die zelf dood zijn - eh dood 

gaan… (Dat zou heel goede geestelijke verzorging zijn [lachen], is met het HV niet echt over te 

praten vrees ik.) Die ervaring heb je helemaal niet [zeggen vrienden]. Dan is voor mijzelf wel heel 

duidelijk: ja, maar dat zegt niks over goede geestelijke verzorging. Het klopt dat ik die ervaring 

helemaal niet heb, maar goede geestelijke verzorging blijft dus bij die ervaring van die ander en 

weet die op een goede manier te duiden, te begeleiden en daar zit ik als mens bij, geraakt of niet 

geraakt. En daarom denk ik dat je als jonkie een hele goede geestelijk verzorger kan zijn. Dat 

vond ik ook zo mooi aan de rest van jouw brief over geestelijke verzorging. Toen ik begon zei 

iedereen: K, je komt toch niet aan een baan, want het is het enige vak in Nederland waar je pas 

vanaf je 38ste een beetje mee gaat tellen. Ik denk dat dat niet klopt en dat je een hele goede 

geestelijke verzorger kan zijn vanuit een soort grondhouding en een basishouding [houding van: 

‘de ander een plek te willen bieden, dat die zich kan tonen zoals die zich wil tonen en daar bij te 

blijven, en daar als mens bij te blijven en als professional bij te blijven.’] en jezelf wel meenemen, 

maar levenservaring heb je sowieso, want anders had je niet dit sadomasochistische beroep 

gekozen.’ 

 

Tot besluit 

Goede geestelijke verzorging bestaat uit een balans van twee componenten: mens zijn en 

professional zijn (invoelen en uithouden). K noemt een aantal andere zaken: het spannende van 

mooie gesprekken, rust en reflexiviteit, ruimte bieden en zich laten raken. ‘Goede geestelijke 

verzorging is zorg voor die ander en een soort professionele, reflexieve zorg voor jezelf.’ De UvH 

heeft K een praktische basis gegeven. Levenservaring bepaalt wie je bent; het verdiept het leven 

of maakt het anders. Het is iets dat meegenomen wordt in het werk, omdat je jezelf meebrengt. 

Levenservaring draagt ook een risico in zich: het kan interveniëren met het verhaal van de ander. 

Daarbij besluit K dat jeugdigheid niet in de weg hoeft te staan en dat zelf iets ervaren hebben niet 
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nodig is voor goede geestelijke verzorging: de geestelijk verzorger blijft juist bij de ervaring van 

de ander en weet die op een goede manier te duiden, te begeleiden en daar zit je als mens en 

professional bij. 
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Interview Respondent L: ‘Waarmee kom je aanzetten? Dat ben je zelf en meer heb je niet.’ 

 

1. Algemeen 

Respondent L bevindt zich in de leeftijdscategorie 30-40 jaar en heeft ten tijde van het interview 

één jaar werkervaring in de ouderenzorg. 

 
2. Goede geestelijke verzorging 

Onpersoonlijk en persoonlijk aanwezig zijn 

L brengt in het interview een onderscheid aan tussen twee elementen van goede geestelijke 

verzorging. L benoemt dit als onpersoonlijk en persoonlijk aanwezig zijn. Het onpersoonlijk 

aanwezig zijn omvat aanvoelen, meebewegen, goed luisteren, afstemmen op de ander, 

belangenloze interesse voor wie die ander als mens is en ‘het belichamen van inspiratie en 

aanwezigheid (presentie) van ‘menselijkheid’ wat bijna iets transcendents heeft’. L ervaart het als 

ruimte maken ‘waar die ander en ik samen in zijn, door mijn aandacht en waardoor de ander zich 

kan uiten.’ De andere mens moet zich gehoord voelen. Deze vorm van goede geestelijke 

verzorging is meer een ‘zijnskwaliteit dan een doe-kwaliteit’. 

Het persoonlijk aanwezig zijn is ‘veel meer inmengend, dan raak je echt iets aan.’ Het is ‘het 

element van het geven van raad.’ L geeft een voorbeeld van een collega die een meer inmengend 

gesprek voerde, waarna het perspectief van de cliënt veranderde. ‘En dat [veranderde perspectief] 

had niet alleen te maken met dat hij naar hen geluisterd had, naar hun verhaal, maar juist ook dat 

hij dingen daarover gezegd had. Dus in die zin 'raadgegeven' of geconfronteerd met.’  

L vertelt dat het voor L zelf ook nog een zoeken is naar een antwoord op de vraag wat goede 

geestelijke verzorging is: ‘ik ben nog niet zo heel lang aan het werk, dus in die zin is het ook nog 

in ontwikkeling (…). Ik zie soms, als een collega met meer ervaring in een bepaalde situatie heel 

kordaat kan optreden en gewoon heel praktisch of bijna sturend eigenlijk een bepaalde visie 

neerlegt bij een cliënt, dat dat ontzettend goed kan werken en heel opluchtend kan zijn ook voor 

iemand of openend ook, van een nieuw perspectief. Dat gaat dan verder dan het alleen maar 

aanwezig zijn en het goed kunnen luisteren.’ L voelt zich nog niet helemaal toegerust voor het 

persoonlijk aanwezig zijn dat L collega’s ziet beoefenen. L beoefent meer het onpersoonlijk 

aanwezig zijn. Het niet toegerust zijn heeft voor L te maken met L’s ‘rijping als mens of 

ontwikkeling’ en ‘misschien dus dat levenservaringstuk van gewoon praktische wijsheid in het 

dagelijks leven opgedaan zeg maar.’ 
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Leeftijd 

L ziet ‘geestelijke verzorging wel in de context van geestelijke ontwikkeling. Dat je je dus als 

werker op een pad begeeft van geestelijke ontwikkeling. Daarin denk ik dus dat leeftijd wel een 

factor is, omdat je gedurende je leven steeds verder kunt ontwikkelen op geestelijk gebied ook. 

Wat ik wel denk is dat bij de ene mens bepaalde processen, want ik denk dan graag dat geestelijke 

ontwikkeling samenhangt met het doormaken van bepaalde processen die je tegenkomt of dingen 

waar je tegen aanloopt in het leven en dat je die oppakt, dat je ermee aan het werk gaat voor 

jezelf. Sommige mensen zijn daar heel vroeg bij, die doen dat al als ze vijftien zijn en sommigen 

die doen dat pas als ze veertig zijn. Dus in die zin kan een jong iemand ook denk ik heel goed 

geestelijk verzorger worden, vanuit het gedachtegoed dat het dus te maken heeft met dat je zorg 

biedt vanuit een stukje ontwikkeling, geestelijke gevoeligheid ook, inzicht. Maar desondanks, ook 

al begin je jong, dan is het nog steeds een ontwikkeling en ik denk dat je wel steeds een stukje 

wijzer kunt worden naarmate je ouder wordt en dat in die zin levenservaring wel een bepalende 

factor is of een belangrijke factor is. En ook, want dat is dan misschien nog concreter, dat dat 

stukje van raad wat ik net zei, raad geven, ik denk dat dat ook met name samenhangt met 

levenservaring. Dat je ook door bijvoorbeeld ervaring in het werk, maar ook gewoon ervaring als 

mens in het leven, dat je misschien meer door hebt wat adequaat is om te zeggen of wat misschien 

relativerend werkt of wat juist motiverend of emanciperend kan werken in een bepaalde situatie.’ 

 

Wat neem je mee? 

‘De belangeloze interesse eigenlijk in de ander, dat voel ik wel als echt iets van mezelf, wat 

oprecht is en wat ik ook wel echt meen dat dat van waarde is zeg maar in mijn werk. En de manier 

waarop ik dan contact kan maken met mensen, wat eigenlijk vaak heel gemakkelijk gaat.’ 

L geeft een voorbeeld: ‘Over het algemeen als je iemand aandacht geeft, dan voelt die persoon 

zich uitgenodigd om iets te zeggen. (...) En dat zie ik dus in het werken met demente mensen, op 

het moment dat ik binnenkom en er zit een tafel vol met mensen en er wordt niks gezegd en ik ga 

ertussen zitten en ik stel één vraag, dan komt er een explosie van zelfexpressie opgang. Dus het 

openen van de ruimte, door een vraag te stellen in dit geval, aandacht te hebben, naar mensen te 

kijken, ja, dat heeft een directe uitwerking op wat er kan plaatsvinden. Op het moment dat ik weg 

loop, dan klapt het weer in vaak. (...) Dus dat is een voorbeeld van waarin je echt ziet dat je dus 

echt iets doet, ondanks dat je er gewoon alleen maar bij zit. Maar je kan door middel van 

aankijken, door middel van het aansluiten op de energie van de ander, dus is iemand vrolijk, dan 

vrolijk kijken en misschien even aanstoten ofzo en even lachen en zo beweeg ik dan mee op wat 

er is en kan je een klein beetje zo eventueel sturen, maar dat hoeft helemaal niet, maar dat zou 
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kunnen.’ 

‘Dat is natuurlijk wel suf ook. Dat wat wij leren in een opleiding dat zijn een soort van kleine 

gereedschapjes, zo van goed luisteren, samenvatten, weet ik veel, en daarnaast lees je je natuurlijk 

het ongans, maar wat is helemaal jouw instrumentenkoffer? Waarmee kom je aanzetten? Ja, dat 

ben je zelf en meer heb je niet. Ik denk ook dat het gelegen is in het geloof in jezelf, dat je iets te 

bieden hebt en hoe meer je daarin gelooft, wie weet dat het dan ook zo is dat je iets te bieden 

hebt.’ 

 

3. Levenservaring 

‘Door te leven en in de samenleving te zijn en je met mensen in contact komt, dat je leert over het 

leven en dat je doordat te verbinden met die meer geestelijke binnenwereld, door daar een 

verbinding in aan te brengen, dat daar een soort groei kan ontstaan. Dus levenservaring ontstaat 

doordat je ervaringen vanuit de buitenwereld, verbindt met de binnenwereld en die tot een soort 

van bewustzijn maakt. Maar dat kan heel praktisch zijn, van dat ik iets zie bij een collega, 

waarvan ik denk: hé. Of bijvoorbeeld dat wat ik net zeg over dat raad geven, dat ik zie van dat 

inmengen of dat echt iets aanpakken in het verhaal van de ander of überhaupt in de ander, dat dat 

misschien best wel goed kan zijn op sommige momenten. Dan voel ik van hé, dat is iets nieuws, 

dus dat neem ik dan mee en daar denk ik dan over na of... maar meestal weet ik het al gelijk als ik 

het hoor, hé dit! Dan weet je al gelijk dat het van waarde is voor mijn ontwikkeling alsof het eruit 

licht.’ ‘Ik denk dat zo mijn levenservaring zich vormt.’ 

L komt al denkend op het volgende: ‘Dan kom je ook op de vraag van wat is dan leven? Kijk 

levenservaring, dat is ervaring van het leven, maar wat is het leven?’ Het leven heeft voor L twee 

kanten: de buitenwereld en de binnenwereld. ‘Dus zeg maar dat van buiten naar binnen, die 

beweging van dus in de dagelijkse wereld dingetjes zien en dat dan verteren, meenemen naar 

binnen, zodat dat zich kan ontwikkelen, zodat ik kan groeien, dat zie ik wel, maar de andere kant 

uit, dus dat die beweging van binnen naar buiten, van dat leven dat in mij is, dat naar buiten 

brengen, nou dat is misschien ook een beetje dat actieve en dat inmengende weet je wel, dat vind 

ik dus nog best wel een opgave.’ ‘Dat is ook levenservaring: dat is de ervaring van mijzelf als 

levend wezen, met een soort binnenwereld waarin een enorme beweging en kracht, mysterie 

woont, waarvan ik denk, daar is veel meer dan dat ik denk of dat dat zo in het algemeen bekend is. 

Volgens mij liggen daar heel veel krachten opgeslagen. En het leuke is, en dat vind ik wel mooi, 

dat ik hier in huis enkele zeer gelovige mensen ken waar ik mee spreek en zij leren mij vaak meer 

dan ze zelf misschien in de gaten hebben.’ ‘Dus ik leer van hun of ik groei aan hun, doordat ik zie 

hoe zij dat doen en welke kracht ze daaruit [uit geloof] putten. Dat inspireert mij.’ ‘En dat is ook 
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levenservaring: dat ze in hun leven hebben ervaren dat door op die manier te vertrouwen op hun 

geloof, op God (of op het leven dan, in mijn woorden), dat hen dat heel veel brengt, dat het hen 

krachten geeft om te leven.’ 

 

4. Relatie levenservaring en goede geestelijke verzorging 

‘Voor mijn gevoel, ik heb alsmaar het idee van: ja, levenservaring is belangrijk in goede 

geestelijke verzorging, dus ik wilde proberen om daar iets over helderder te krijgen waarom ik dat 

zo voel, dat vind ik wel lastig, maar ik denk dus dat die mensen die al zoveel decennia leven 

vanuit een soort vertrouwen in het leven en dat zij als het ware geborgen zijn in het leven, dan heb 

je al een soort... ja, je bouwt steeds meer bodem onder je eigen voeten op. Dus in die metafoor is 

levenservaring is dus een soort stevige grond, die is steeds steviger geworden, dat is ook iets wat 

de tijd doet. Hoe langer je iets kan beoefenen, een bepaald vertrouwen in dit geval bijvoorbeeld, 

des te steviger kan je daarin komen te staan. Je maakt wortels in die overtuiging en ik denk als 

geestelijk verzorger, ja, nou, daar ben ik nog niet. Maar ik zie wel dat dat een richting is voor mij 

in mijn leven om in verder te gaan.’ Een aantal weken na het interview voegt L toe: ‘Eigenlijk 

groei ik ongemerkt in die richting en moet ik toegeven dat ik er al een heel eind stevig in 

verankerd sta. Meer dan ik dacht…’ 

L heeft lang gedacht dat L het vak niet in moest omdat L’s binnenwereld nog te kwetsbaar was. 

Uiteindelijk heeft L toch de stap gezet: ‘Om dat door toch in de praktijk je bloot te stellen aan dat 

leerproces, dan kan er ook iets gaan groeien.’ L vervolgt: ‘Maar ik kan wel achter mezelf staan nu 

in mijn werk. Dat ik denk van: ook met de levenservaring die ik nu heb, ik ben nog jong 

beginnend geestelijk verzorger, ja, ben ik in staat denk ik om ruimte te bieden aan andere mensen 

waardoor zij dus..., soms denk ik dus in mooie woorden: tot narratieve zelfexpressie kunnen 

komen. (...) Voorzichtig proberend zoek ik mijn weg in het geven van raad. Ik voor mijzelf vind 

ik het nog lastig om in te mengen, om aan die ander te komen en dat is wel iets dat voor mijn 

gevoel met levenservaring kan groeien en ook met ervaring in je werk.’ 

Ik vraag L of leeftijd een rol speelt in de begeleiding. ‘Ja, omdat als je ouder bent dan heb je 

langer geleefd, de mogelijkheid gehad om meer, ja, je meer aan het leven te schuren, dus je hebt 

meer meegemaakt. Dus met de juiste aandacht en kwaliteiten denk ik dat je dan met meer 

levenservaring je werk kan uitoefenen. Ik denk dat als je ouder bent in leeftijd dat je beter weet 

wie je zelf bent. (...) Je raakt meer verankerd in wie je zelf bent en ik denk dat dat uitmaakt. 

Omdat je mogelijk dan sterker staat, steviger staat. En ik denk dat dat in het werk fijn is, als je 

iemand naast je krijgt als je iets ergs hebt of je hebt iets moeilijks, die gewoon wel ook een beetje 

staat. Dus ja, ik denk dat het wel uitmaakt. Wat dus niet wil zeggen dat iemand van negentien niet 
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een fantastische gesprek kan hebben met iemand van tachtig, waar ze allebei heel blij van zijn en 

wat gewoon heel goed kan zijn. En gister ook nog zei een iemand met wie ik sprak tegen me van, 

nou, ze vertelde over haar Indische oorlogsverleden, nou, verschrikkelijk allemaal wat die vrouw 

had meegemaakt. Maar aan het eind vroeg ik haar van hoe is het nou om dat nou zomaar te 

vertellen, want ze zei dat ze het nog nooit aan iemand verteld had en 'ja', zegt ze, 'ja, weet je, het is 

vaak zo dat je het makkelijker aan iemand vertelt die je gewoon niet zo goed kent. En ik had ook 

best wel het gevoel van ondanks dat ze wel contact maakte op een bepaalde manier, ja, omdat ik 

ruimte gaf en aandacht, dat dat ook gewoon kon zijn (...) En dan maakt het dus niet zoveel uit of 

ik nou ouder ben of minder oud. (...) Dan komt het er meer op aan, wat bied je in dat moment in 

de zin van die aandacht. Ze had geen raad nodig in die zin, ze had gewoon een luisterend oor 

nodig.’ 

 

Tot besluit 

L gaf aan het begin van het interview al aan dat het voor L lastig was om goede geestelijke 

verzorging te beschrijven zonder levenservaring te noemen. Levenservaring vindt L namelijk 

belangrijk voor de persoonlijke component (meer inmengend, leidend, sturend zijn) van 

geestelijke begeleiding. Bij levenservaring gaat het om geestelijke groei door ervaringen in de 

buitenwereld van binnen ‘te verteren’. Als je als mens beter verankerd bent in wie je bent (door 

een hogere leeftijd of doordat je bepaalde processen hebt doorgemaakt in je geestelijke 

ontwikkeling), dan sta je steviger en dat kan voor een cliënt fijn zijn. Het onpersoonlijk aanwezig 

zijn is vooral een belichamen van inspiratie en aanwezigheid vanuit een verankerd zijn in de eigen 

binnenwereld, van ‘menselijkheid’, wat bijna iets transcendents heeft. Als mens, en dus als 

begeleider, ben je in ontwikkeling. Als geestelijk begeleider heb je alleen jezelf in het gesprek en 

ben jij je eigen instrument. 
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3.3 Analyse van de interviews 

De twaalf interviews in dit hoofdstuk geven weer wat twaalf humanistisch geestelijk verzorgers in 

de zorg persoonlijk verstaan onder goede geestelijke verzorging, levenservaring en een eventuele 

samenhang tussen deze thema’s. Op deze plek wil ik in meer algemene bewoordingen de 

bevindingen uit de interviews weergeven, teneinde deze informatie in de slotbeschouwing naast 

het theoretisch kader te kunnen leggen. 

3.3.1 Goede geestelijke verzorging 

Goede geestelijke verzorging is een thema waar de verzorgers veel over te vertellen hebben. Dit 

blijkt zowel uit de rijkdom aan onderwerpen die in de interviews worden aangesneden, als de 

tekstuele verhouding van de thema’s. Vele van de verzorgers lijken een onderscheid te maken 

tussen wie zij zijn als mens in de begeleiding en als professional (expliciet: K, L). Deze twee 

componenten moeten overigens wel in balans zijn. Navolgend zal ik daarom beginnen met het 

uitwerken van de thema’s persoon van de verzorger en professionele houding. 

 

 De verzorger: ‘Het meest oprecht kun je daar zitten als je jezelf bent.’ 

Een goede geestelijk verzorger dient zelfkennis te hebben, zowel van een meer persoonlijke aard 

(wie ben ik, hoe reageer ik en waarom) als van de eigen levensbeschouwing (C, F, I). Een 

verzorger kan namelijk altijd hierop bevraagd worden door de cliënt. Om oprecht in relatie te 

staan, moet de verzorger dan authentiek antwoorden. De verzorger kan om die reden persoonlijk 

niet buiten spel blijven staan: je bent zelf het instrument waarmee je je werk doet (A, B, C, D, H, 

J, K, L). Het vak vereist professionele moed van de verzorger om zich te onthullen, zich te laten 

zien en zich te (durven) laten raken (C, K). Ook daarom is het van belang in de begeleiding dicht 

bij jezelf te blijven, bij je eigen vermogens en manier waarop jij je werk goed kunt doen (C, G). 

Door jezelf te zijn, kun je meer gelijk aan de cliënt zijn en heb je ook meer te bieden (bijvoorbeeld 

nieuwe perspectieven) (D). Een aantal verzorgers benoemt de eigen ervaring als (professionele) 

bron om uit te putten in het gesprek, bijvoorbeeld om beter in te voelen wat de cliënt doormaakt 

(A, K). Omdat je jezelf meeneemt in het raadswerk, is het van belang je bewust te zijn van wat er 

in je speelt (E, J). Er is ruimte in jezelf nodig om de ander te kunnen begeleiden (zie ook 

‘professionele houding’). Naast ruimte speelt ook zelfvertrouwen een rol: juist omdat je er zit als 

jezelf is het belangrijk dat je er vertrouwen in hebt dat je iets te bieden hebt (A, B).  
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 Professionele houding 

In het theoretisch kader wijst de literatuur op het belang van de houding van de geestelijk 

verzorger (2.1.2). Ook de verzorgers noemen deze houding in verschillende bewoordingen als een 

essentieel onderdeel van goede geestelijke verzorging. Onderstaand zal ik in meer algemene 

termen deze houdingsaspecten benoemen. 

 

In de begeleiding staat de ander centraal (J). De verzorger maakt contact, werkt aan het opbouwen 

van een relatie en durft die relatie ook aan te gaan (C, D, F, G, H, I, K, L). Hiervoor is het van 

belang dat je als goede geestelijk verzorger een oprechte benieuwdheid en interesse hebt naar die 

ander en zijn verhalen en dat je je bij ieder mens opnieuw kunt verwonderen (F, G, H, K). Het is 

overigens niet vanzelfsprekend dat er iets ontstaat wanneer je er als jezelf zit en belangstelling 

hebt voor de tegenoverstaande mens. Het is zeer afhankelijk van of er een soort klik is, of je iets te 

bieden hebt, of iets bij elkaar gevonden kan worden, of er een soort verbond tot stand komt. Er 

moet iets gebeuren tussen de werker en de cliënt (A, B, G, J). Overigens wordt het wel als een 

kwaliteit gezien dat je als geestelijk verzorger met iedereen een gesprek kunt hebben; dat je een 

lage drempel bent (gastvrij (D)) voor iedereen in de organisatie om zijn of haar hart uit te komen 

storten (B, F). 

Goede geestelijke verzorging heeft veel te maken met aanwezigheid (I, K, L); er werkelijk voor 

iemand zijn in een professioneel contact van mens tot mens (C, K). Je gaat samen op weg (C) en 

bent er om de ander te steunen. Ook aanwezig zijn is onderdeel van de houding: de geestelijk 

verzorgers beschrijven dat het ‘er zijn’ niet een gewoon erbij zitten is, het is uithouden (C, K), een 

betrokken houding aannemen (E), met je volledige aandacht bij iemand zijn (E, H, I, J, L) zonder 

verwachtingen te hebben (H, I), aansluiten bij en afstemmen op waar mensen op dat moment 

zitten (A, B, C, G, I, J, L), meevoelen, mee-ervaren, meedenken en in kunnen voelen (A, B, G, K, 

L), begrip tonen waardoor de ander goede weerklank vindt (E, G, H, K) en de ander 

bestaanserkenning verlenen bijvoorbeeld door de cliënt te bevestigen en te respecteren (D, E, F). 

Behalve ‘erbij (willen) zijn’ (K) en de cliënt in zijn bestaan bevestigen, heeft de geestelijk 

verzorger ook meer actieve vormen van begeleiding tot zijn beschikking. Er wordt vooral veel 

geluisterd (D, F, G, I, J, L) en gezwegen (D), maar er moet ook gesproken worden om nieuwe 

perspectieven aan te dragen (C, D). De geestelijk verzorger is dan sparringpartner (K) en kan 

ervoor kiezen invloed uit te oefenen door bijvoorbeeld uit te dagen (met metaforen de denkwijze 

verstoren), niet in iedere conclusie mee te gaan, nieuwe perspectieven te bieden (bijvoorbeeld 

door het gebruiken van humor), te confronteren, interveniëren, inmengen en raad te geven (A, B, 

C, D, E, L). Deze vorm van begeleiding brengt een risico met zich mee dat ook genomen moet 
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durven worden: het vertrouwen van de cliënt staat op het spel (C). Overigens is de verzorger 

vooral ‘intermediair’ (K) met kwaliteiten als: rust (G, H, I, K), tijd (I), geduld (F), kunnen ordenen 

wat de ander zegt (J), onthouden wat iemand vertelt (G) en troost bieden (F). De oplossing zit in 

iemand zelf en de cliënt zal dan ook zelf zijn weg moeten vinden (B, C, K). Als raadspersoon 

moet je het verhaal daarom bij de ander kunnen laten en los kunnen laten wanneer er naar een 

volgende cliënt toegegaan wordt (B, F).  

Een goede geestelijk verzorger biedt ruimte aan de cliënt. Innerlijke ruimte (een lege container 

(G)) bij de verzorger, zodat de cliënt gehoor vindt, ruimte of een plek voor de cliënt om zijn 

verhaal te doen en soms het daadwerkelijk openen van de ruimte bij de cliënten zelf, door 

bijvoorbeeld vragen te stellen of het gebruiken van humor (C, G, H, K, L). Geestelijk verzorgers 

lijken als voorwaarde voor die ruimte een zekere openheid en onbevangenheid in hun 

grondhouding te veronderstellen. Open staan betekent het respecteren van ideeën van de ander, 

dat de ander er mag zijn zoals hij of zij is, belangeloze interesse tonen en verwachtingloos het 

gesprek in gaan (B, F, H, I, J, L). Oprecht zien wordt in deze context ook als onderdeel van goede 

geestelijke verzorging benoemd. Geestelijke verzorging is niet alleen gespreksvoering, het is ook 

echt begrijpen of het echt (willen) zien, kijken met je intuïtie, compassie (B, C, F, J).  

Een geestelijk verzorger put vaak niet alleen uit zichzelf of het verhaal van de ander, maar weet 

ook creativiteit, het vermogen tot verbeelding en externe bronnen als het gebed, literatuur of 

muziek aan te spreken ten behoeve van het proces van de ander (C, G, I, K).  

Geestelijk verzorgers blijken soms aan te lopen tegen de oneindigheid van het vak. Een goede 

raadspersoon zijn betekent dan ook niet grenzeloos zijn (B, D, F). Niet alleen grenzen in de zin 

van teveel willen doen, maar ook weten waar de grenzen van je kwaliteiten liggen en zorgen dat 

zowel de cliënt als de verzorger in zijn waarde wordt gelaten.  

Tot slot is een belangrijk onderdeel van goede geestelijke begeleiding zelfzorg (D, F, I, K). Een 

geestelijk verzorger krijgt in het werk te maken met machteloosheid (eigen en die van de ander), 

ellende, verdriet, et cetera en moet dit voor zichzelf kunnen relativeren (het verhaal een plek 

kunnen geven). Reflectie speelt hierin een grote rol (D). Er moet tijd genomen worden om op te 

laden. Soms kan er energie aan het werk ontleend worden (H, F), vaak moet het ook juist buiten 

het werk opgedaan worden door leuke dingen te doen (D, F, I).  

 

Goede geestelijke verzorging bestaat voor de respondenten niet alleen te uit het meenemen van 

zichzelf in de begeleiding en het hebben van een bepaalde houding, maar er worden ook 

onderliggende doelen genoemd, taken, studie (vaak op mijn verzoek) en toekomstperspectieven. 

Deze onderwerpen wil ik onderstaand kort behandelen. 
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 Doelen 

Geestelijk verzorgers zijn voorzichtig met het koppelen van doelen aan goede begeleiding, vooral 

omdat niet altijd met zekerheid te zeggen is of zowel de verzorger als de cliënt de begeleiding op 

dezelfde manier interpreteren. Soms wordt begeleiding gegeven vanuit een gevoel dat het 

waardevol is voor de cliënt, ongeacht of dit daadwerkelijk teruggegeven wordt (I). Onderliggend 

is de basis dat goede geestelijke verzorging datgene is wat de cliënt als goed ervaart (E). Dit kan 

bijvoorbeeld zijn wanneer de cliënt het troostrijk vindt, inspirerend, motiverend of als de ander 

zich gehoord, gezien en gesteund voelt (E, I, J). De begeleiding is ook als goed te bestempelen 

wanneer zowel de geestelijk verzorger als de cliënt er energie van krijgt (B, H). Het zou mooi zijn 

als er iets doorgewerkt of ontsloten kan worden (C, D, G). 
 
 Taken 

Goede geestelijke verzorging is niet alleen individuele gespreksvoering met cliënten, maar ook 

het voeren van gesprekken met mensen uit alle lagen van de organisatie (B, F), groepsgesprekken 

(B, F), er zijn voor familie (B, F), het verbeteren van de zorg (B), een functie in het systeem van 

de zorgorganisatie hebben (E, F) en het houden van vieringen (A, B, F). 

 

 Studie 

Tot mijn verbazing, ik heb vrij veel aandacht besteed aan de studie in het theoretisch kader 

(tekenend voor mijn blikveld), werd de studie vrijwel niet uit eigen beweging door de 

respondenten genoemd (A, B, D, E, F, G, I). Wanneer het thema wel aangeraakt werd, moest ik 

veelal doorvragen om de betekenis van de studie voor het goed geestelijk verzorgerschap 

verduidelijkt te krijgen. Een reden waarom het waarschijnlijk vrijwel niet genoemd is, is omdat 

het voor enkelen al lang geleden was (bv. E, F) en anderen het waarschijnlijk meer inherent 

beschouwden als de basis van hun verzorgerschap: het zit in de rugzak (bv. B, K).  

Over het algemeen was men het erover eens (op mijn vraag wat de studie heeft betekend) dat het 

vooral op het vlak van persoonsontwikkeling en beroepsvaardigheden waardevol is geweest. 

Respondenten vertelden dat de studie vormend was, een reflexieve basis heeft gegeven, heeft 

geholpen bij het thuis raken in het taal- en betekenisveld of nu als voedingsbodem diende. Soms 

wees men op het idealisme in de studie of zaken die ontbroken hadden en die wel van belang 

waren in de praktijk. Er werd op de Universiteit voor Humanistiek (UvH) bijvoorbeeld gehamerd 

op het verbeteren van de zorg, dit bleek in de praktijk vrijwel onmogelijk (B). F vond dat kennis 

over andere levensovertuigingen en organisatievaardigheden ontbraken in de opleiding aan het 

Humanistisch Opleidingsinstituut (HOI). G gaf aan dat kennis over religieuze geschriften ontbrak 

op de UvH. 
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 Toekomst 

De maatschappij verandert: veel cliënten houden er steeds meer hun eigen levensbeschouwing op 

na. Dit betekent dat er meer en meer in gesprek zal worden gegaan op basis van ons mens-zijn. De 

denominatieve achtergrond van de geestelijk verzorger neemt in rol af (zie ook 2.3.1, Van den 

Ende). De toekomst is volgens respondent C dan ook dat we niet langer doorverwijzen op basis 

van iemands denominatie, maar gaan doorverwijzen op basis van iemands kwaliteiten en manier 

van geestelijke verzorging aanbieden. De ene verzorger zal de begeleiding meer op een rustige 

manier geven, de ander meer risicovol. Door af te stemmen op de cliënt wordt de geboden zorg 

geoptimaliseerd. 

3.3.2 Levenservaring 

Levenservaring bleek een thema waar veel respondenten tijdens het interview al zoekende 

antwoord op gaven. Vaak verdiepten de antwoorden zich gedurende het interview. Onderstaand 

thematiseer ik levenservaring aan de hand van de volgende onderwerpen: ‘soort ervaring’, 

‘omgaan met een levenservaring’, ‘persoonlijke ontwikkeling’ en ‘levenservaring is…’. 

 

 Soort ervaring 

Een levenservaring wordt beschreven als dingen meemaken (F, H, I), een ingrijpende, bepalende 

gebeurtenis, of een breuk of moeilijkheid (A, B, G), waarna het leven nooit meer hetzelfde is (E, 

G, J, K). Dit kan ook een ervaring van binnenuit zijn, bijvoorbeeld denken dat aan verwachtingen 

voldaan moet worden, waardoor je jezelf klem zet in dit leven en dit (plotsklaps) beseffen (G). De 

gebeurtenis brengt van de kaart (G) en doet ertoe in het leven (D). Er wordt daarom gedurende het 

leven vaker aan teruggedacht (H). De respondenten noemen dan ook zonder moeilijkheden de 

voor hen ingrijpende en belangrijke ervaringen, ongeacht hoever deze terug in de tijd zijn 

gebeurd. De ervaring heeft ingegrepen in het gevoelsleven (A) en raakt dicht aan wie je bent, 

komt binnen en er wordt puur en oprecht op gereageerd (H). Het zijn gebeurtenissen waar men 

niet omheen kan, die je confronteren met wie je bent, met je gevoelens en je gedachten (H). Ze 

raken je diep (A, H), doen je schudden op je grondvesten (G) en verwonderen (D). 

De gebeurtenis draagt een zekere ambivalentie in zich: het is ingewikkeld, niet transparant en niet 

eenduidig (D). Enerzijds kan de ervaring kracht geven, anderzijds kan het vreemd en 

ongemakkelijk voelen (H). Het is een gebeurtenis waarbij men stil moet staan (D). De ervaring zet 

aan tot ergens anders tegenaan gaan kijken, daar moet moeite voor gedaan worden (G). De 

respondenten benoemen dat ze zich van te voren de verandering naar aanleiding van de 

gebeurtenis nooit hadden kunnen voorstellen (E, K). 
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Een aantal respondenten geeft expliciet aan dat het bij levenservaring niet alleen gaat om de grote 

gebeurtenissen in het leven (mijlpalen, existentiële gebeurtenissen), maar ook om de kleine 

ervaringen die het dagelijks leven aanreikt en die toegevoegd worden aan het spectrum der 

ervaringen dat je met je meedraagt (D, F, J). Wat in eerste instantie een ‘kleine’ ervaring lijkt te 

zijn, kan als detail een grote betekenis in zich bergen en dientengevolge uiteindelijk van groot 

belang zijn voor het leven. Respondent A benoemt overigens wel een onderscheid tussen grote 

dingen in het leven die meer van waarde zijn en waar betekenis aan gegeven wordt (onderdeel van 

levenservaring) en gewone ervaringen die meer tot de dagelijkse dingen behoren (geen onderdeel 

van levenservaring). Levenservaring bestaat niet alleen uit gebeurtenissen die het leven je aan 

heeft geboden (bijvoorbeeld het krijgen van zonen waardoor een gezin een mannengezin wordt), 

maar kan ook actief opgedaan worden door op zoek te gaan naar bepaalde ervaringen (A). 

Levenservaringen worden beschreven als zowel moeilijke en mooie ervaringen, als hoogte- en 

dieppunten in het leven (A, B, E, F, G, I, J, K). De respondenten noemen voorbeelden als: 

trouwen, zwangerschap, het krijgen van kinderen, het meemaken van het overlijden van een 

nabije persoon, het geraakt worden door een muziekstuk of de natuur en verhuizingen. 
 
 Omgaan met een levenservaring 

Nadat de gebeurtenis van binnen iets raakt komt er een proces op gang. Respondenten geven hier 

woorden aan als: doorleven of er doorheen gaan (A), verteren (L), toelaten (A), betekenis geven 

(A, L), of bewust zijn van de betekenis van de ervaring, voor jezelf en het eigen leven (H). Er 

wordt nagedacht over de ervaring (F, L) of men puzzelt erover (G). Hoeveel je meemaakt maakt 

dan ook niet uit, wel hoe diep je erover nadenkt of hoe diep het raakt (H). Vermogen tot reflectie 

speelt bij de verwerking van de ervaring een rol (D, F). Door te reflecteren op de ervaring leer je 

van wat je hebt meegemaakt, hoe je daarmee verder kunt of hoe je ermee om kunt gaan (B). 

Uiteindelijk gaat het voor een aantal respondenten vooral om wat je doet met de ervaring: wel of 

niet de doorleving aangaan (A, G), ervan leren (B) en het inzetten (J). Met levenservaring doe je 

levenswijsheid op (B, J). J verbindt verder aan deze wijsheid dat er ook iets goeds mee gedaan 

moet worden, anders heeft de ervaring je alleen misvormd en niet doen groeien (terminologie van 

andere respondenten, zie Persoonlijke ontwikkeling). 

 

 Persoonlijke ontwikkeling 

Naar aanleiding van een bepalende gebeurtenis komt er een proces op gang van nadenken over en 

er doorheen gaan. De ervaringen uit de buitenwereld worden verbonden met de binnenwereld, 

waarna dit tot een soort bewustzijn gemaakt wordt (I, L). Gedurende dit proces kan iemand 

gevormd of misvormd raken (G, I, J). De ervaring kan het leven verrijken en verdiepen (I, K), 
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maar kan het dus ook in gebrokenheid laten voortbestaan. De meeste respondenten beschrijven de 

weg van de vorming. Er wordt een pad van ontwikkeling ingeslagen (A, B, L), waardoor de 

persoon van binnen kan groeien (A, B, I, J, L). Als mens leer je van deze belangrijke ervaringen 

(A, B, J), het helpt je om verder te komen in het leven (A, B). 

 

 Levenservaring is… 

Levenservaring is iets wat je gedurende je leven opbouwt (A). Het is de optelsom van wat je in je 

leven op je bord hebt gekregen (I, K). Het bepaalt wie je bent (geworden) als mens (A, E, K) en je 

kijk op de wereld (B). Voor A zijn het mensen die veel hebben meegemaakt, dat kun je soms 

voelen of aan ze zien, bijvoorbeeld aan hun uitstraling. Wanneer we het hebben over iemand met 

veel levenservaring praten we vaak over een levenswijs en goed persoon (F, J) of iemand die veel 

moeilijke dingen heeft meegemaakt (F). 

Levenservaring is verwerkte, afgeronde, niet actuele, uitgediepte ervaring waaruit geput kan 

worden (A, B, D, J). De factor tijd speelt bij levenservaring een rol. Van de ervaringen die we nu 

opdoen kan in de toekomst pas gezegd worden of ze zijn gaan behoren tot onze levenservaring (J). 

De ervaring hoeft niet onder woorden gebracht te kunnen worden, maar het wordt (bewust of 

onbewust) ingezet (H). Levenservaring neem je mee in het leven (H, J, K, L), zodat je er iets 

positiefs mee kan doen (J). Het is hoe je omgaat met gebeurtenissen in je leven (G). Daarnaast is 

het ook het vermogen tot herstellen van wonden die in het leven geslagen worden (D). Wanneer je 

levenservaring hebt, dan heb je er weet van dat er oneindig veel perspectieven bestaan op het 

leven en dat het eigen perspectief er maar één van is (D, I).  

De respondenten lijken een onderscheid te maken tussen ‘iedereen heeft levenservaring’ en ‘alles 

wat je meemaakt is levenservaring’. Over het algemeen beschrijven de respondenten de eerste 

variant. Iedereen heeft levenservaring omdat we ouder worden en dus ervaringen opdoen (B), 

omdat we als mens niet zonder levenservaring kunnen zijn (D), omdat levenservaring iets is dat 

we gedurende ons leven opdoen (F), omdat leeftijd geen rol speelt (G), omdat je elke dag van 

alles meemaakt (H), omdat het de optelsom is van wat we in ons leven op ons bord krijgen (I) en 

omdat het is wat van klein tot nu op je pad komt (K). Een aantal van de respondenten plaatst wel 

een ‘maar’ bij de uitspraak dat iedereen levenservaring heeft: er moet wel iets met die 

levenservaringen gedaan worden (B, F, G), er moet van geleerd worden (B) en bij stilgestaan (D), 

ze moeten je gevormd hebben (G) en je moet je wel bewust zijn van de betekenis van hetgeen je 

meemaakt (H). 

Respondent F kijkt hier anders tegenaan door de uitspraak te doen dat alles wat je meemaakt 

levenservaring is. Een aantal respondenten kan zich hier niet in vinden, aangezien zij een 
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onderscheid maken tussen dagelijkse ervaringen en een ander type ervaringen die tot 

levenservaring behoren (A, D, E, H, J). Respondent J voegt hieraan toe dat alle ervaringen in 

potentie levenservaringen zijn, de tijd zal dit leren. De overige respondenten zeggen niet expliciet 

iets over dit onderwerp. 

3.3.3 Relatie levenservaring en goede geestelijke verzorging 

De derde vraag in het interview, waarin naar de eventuele samenhang tussen levenservaring en 

goede geestelijke verzorging werd gevraagd, beantwoorden de respondenten op drie manieren. 

Een deel ziet namelijk een verband tussen levenservaring en goede geestelijke verzorging, een 

ander deel legt deze relatie expliciet niet. Daarnaast beschrijven een aantal respondenten dat 

levenservaring in het werk zowel voor als nadelen kan hebben. 

 

De respondenten die vooral de verbinding zien tussen beide thema’s, zeggen daarover het 

volgende: veelzijdigheid aan levenservaring bij de geestelijk verzorger helpt bij het kunnen 

invoelen, meevoelen, voorstellen, afstemmen op en aansluiten bij de verschillende ervaringen die 

cliënten kunnen hebben. Je hebt jezelf en je levenservaring als referentie nodig om de ervaringen 

van een ander te kunnen herkennen. (A, B, D, G, H). Levenservaring dient als voedingsbodem, 

reservoir of humuslaag, waar vanuit beter afgestemd kan worden op de cliënt of herkend kan 

worden wat de ander bedoelt (G, H). ‘Je kunt de ander niet verder brengen als je een bepaald pad 

niet zelf al een stukje gelopen hebt.’ (citaat: D; H). Je kunt je levenservaring (bijvoorbeeld een 

zwangerschap) ook inzetten en gebruiken als middel om in gesprek te gaan (F). Respondent C 

acht levenservaring belangrijk voor het vak omdat het deel is van wie wij zijn als mens. Vanuit 

dat mens-zijn moet contact gemaakt worden met de ander en dat contact wordt beter naarmate we 

ons durven laten zien aan de ander. De ruimte die door dat soort contact vanuit persoonlijke 

ervaring ontstaat, biedt een basis voor wederzijds vertrouwen. Respondent L acht levenservaring 

van belang voor goede geestelijke verzorging omdat het een bodem is die je onder je voeten 

opbouwt. Naarmate je ouder wordt en meer levenservaring en werkervaring opdoet, wordt deze 

steeds steviger. Voor een cliënt is het fijn als de verzorger ‘een beetje staat’. 

 

De ambivalentie van levenservaring als noodzaak voor goede geestelijke verzorging wordt 

duidelijk wanneer een aantal respondenten zich hardop in het interview afvraagt wat het belang 

van levenservaring is. Er wordt geantwoord dat levenservaring zowel in gesprekken kan helpen 

als beperken. Het kan helpen bij het vermoeden, inleven, zich kunnen voorstellen en herkennen 

hoe iemand zich voelt en van daaruit reageren, maar daar schuilt ook het risico in, omdat men 
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nooit met zekerheid kan zeggen of de eigen vermoedens correct zijn. Het eigen levensverhaal of 

de eigen levenservaring kan het blikveld beperken, de onbevangenheid inperken of interveniëren 

met het verhaal van de ander. Het is dan ook belangrijk dat, ondanks dat je alles wat je meemaakt 

meeneemt in de begeleiding, je dit niet op de voorgrond plaatst. Overigens kun je als geestelijk 

verzorger nooit alles hebben meegemaakt. (E, F, H, I, J, K). ‘Je hebt niet alle levensvragen in je 

leven al eerder voor ogen gehad, maar als je een rijk leven, een bewust leven leidt, kan dat 

voldoende zijn om als geestelijk verzorger aan de slag te gaan.’ (C). Respondenten geven aan dat 

ook juist houdingsaspecten (zie onder) belangrijk zijn.  

 

De geïnterviewden die expliciet geen verbinding leggen tussen levenservaring en goede 

geestelijke verzorging doen dit vooral vanuit een verstaan dat de persoon van de raadswerker en 

zijn of haar houding er meer toe doet dan zijn of haar ervaring (zie ook 2.1.2 en 3.3.1 ‘de 

verzorger’ en ‘professionele houding’). Empatisch vermogen en een attitude van luisteren, 

aandacht, het vermogen om een relatie op te bouwen met die ander, oprecht geïnteresseerd zijn, 

een grond- of basishouding tonen waarmee de cliënt een plek geboden wordt om zich te tonen en 

bij de cliënt in nood blijven als mens en professional, telt meer dan levenservaring (B, E, I, K). 

‘Of je een goede geestelijk verzorger bent hangt af van je persoon, karakter en wat je hebt geleerd 

in de jaren die je hebt gehad.’ (B). Een goede geestelijk verzorger blijft bij de ervaring van de 

ander en weet die op een goede manier te duiden, te begeleiden en zit daar als mens bij: geraakt of 

niet geraakt (K). Ook verzorgers die wel een samenhang zagen tussen levenservaring en goede 

begeleiding geven aan dat de persoon van de werker van belang is. Je moet je eigen grond 

waarderen wil je de ‘ander zijn eigen grond gunnen en helpen verkennen’ (D, L). Zelfkennis, het 

bij de eigen diepere kern kunnen komen, authenticiteit en sprankeling, eigen vorming en 

bewustwording vindt men erg belangrijk in het vak (E, H, I). Daarnaast wordt werkervaring 

genoemd als factor die er meer toe doet bij goede geestelijke verzorging (E, K, L). Deze drie 

respondenten werken overigens samen, dus wellicht dat dit de reden is waarom ze dit facet alle 

drie noemen. Werkervaring wordt benoemd in de zin als meewerkend doordat het een zekere 

professionele laag aanbrengt die bescherming biedt. Als geestelijk verzorger lijden onder de 

dingen die je ziet of ervaart wordt minder door werkervaring. Het kan evenwel nog steeds raken, 

maar de balans tussen inspiratie en raken wordt beter. 
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 Leeftijd 

Het thema leeftijd wordt in meer of mindere mate door alle geestelijk verzorgers genoemd. Soms 

meer expliciet in relatie tot de onderwerpen goede geestelijke verzorging en levenservaring, soms 

meer impliciet tussen de regels door. Onderstaand heb ik geprobeerd inzichtelijk te maken wat 

over dit thema aan bod komt. 

 

De relatie van leeftijd ten opzichte van goede geestelijke verzorging wordt vrij eenduidig 

beantwoord door de verzorgers op een paar nuances na. Vrijwel iedereen is het erover eens dat 

jong zijn geen negatieve rol hoeft te spelen bij de begeleiding. Als jeugdige geestelijk verzorger 

heb je wellicht minder levens- en werkervaring om uit te putten, maar een zekere attitude en 

basishouding (zie boven) is belangrijker. Het gaat om wat je te bieden hebt aan aandacht en 

ruimte (L). Als raadswerker doet je het met wat je op dat moment in jouw leven in huis hebt (A, 

D, F, L). Een cliënt kan evenwel soms voelen dat je bepaalde ervaringen in je leven niet hebt 

doorgemaakt, waardoor hij of zij zich minder begrepen kan voelen (A). Desondanks kan de 

jeugdigheid, of het gebrek aan bepaalde ervaringen, juist heel werkzaam zijn. Als jongere kun je 

meer onbevangen, open en nieuwsgieriger in het werk staan en een lage drempel vormen voor 

mensen om je te benaderen (A, D, F). Het eigen levensverhaal is vaak minder groot, waardoor het 

minder snel intervenieert met dat van de cliënt (E, K). Wellicht dat de jonge geestelijk verzorger 

wel meer moeite heeft met inmengen in het verhaal van de ander, dat zou beter kunnen gaan 

naarmate de levens- en werkervaring toenemen (L).  

 

Een aantal respondenten beschrijft hoe hun leeftijd en jonge uitstraling hen in de weg staat of 

heeft gestaan. Respondent E vertelt: ‘En toen dacht ik, nu heb ik alles geleerd wat er te leren viel 

(…) en toen vond men mij toch wat te jong en onervaren. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga vijf 

jaar lekker op de Antillen wonen en dan kom ik terug en dan ben ik 35, dan ben ik vijf jaar ouder, 

dan weet ik niks meer dan alleen maar hoe vissen eruit zien bij het snorkelen en hoe je de hele dag 

je kan vermaken op het strand, maar ik ben wel ouder, dus dan ben ik kennelijk een betere 

geestelijk verzorger. Dus in mijn begin tijd heb ik daar erg veel last van gehad, van mijn leeftijd.’ 

Respondent K vertelt eenzelfde soort ervaring over K’s beginperiode als geestelijk verzorger: 

‘Toen ik begon zei iedereen: K, je komt toch niet aan een baan, want het is het enige vak in 

Nederland waar je pas vanaf je 38ste een beetje mee gaat tellen.’ K was toen eind twintig. 

Respondent J vertelt hoe J’s jeugdige uitstraling nog steeds parten speelt in het werk. J vraagt zich 

soms af of J wel serieus wordt genomen: ‘Omdat het vak, geestelijke begeleiding, (…) er hangt 

een soort iets omheen van wijsheid of het wel weten of in ieder geval goede raad kunnen geven en 
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ja, soms voel ik me daar wel een beetje onzeker in, dat ik dan nog steeds over kom als een 

huppelend meisje. Ik oog gewoon jong en mensen moeten me dan even leren kennen ofzo.’ Dan 

zien ze ‘dat er meer inzit dan alleen het huppelende meisje.’ Een rustige uitstraling zou volgens J 

al veel helpen als je jong bent of jong oogt: ‘mensen kunnen dan eerder geneigd zijn om te 

denken: 'o, dat is iemand waarbij ik terecht kan'.’ Respondent B geeft aan dat, ondanks dat de 

leeftijd voor de begeleiding er niet toe doet, het wel kan zijn dat je als beginnend geestelijk 

verzorger het idee hebt dat je je aan moet passen aan de verzorgers die al langer werken en 

waarmee je samenwerkt. ‘Het is een soort trein waar ik opstapte, maar eigenlijk had ik wel eens 

links of rechts willen gaan.’ 

 

Respondent C zet het thema leeftijd en goede begeleiding verder op scherp door te stellen dat een 

zekere leeftijd als voorwaarde voor goede geestelijke verzorging een drogredenatie is. ‘Ik denk 

dat dit ook weer een manier is om buiten schot te blijven als oudere geestelijk verzorger. 

Bijvoorbeeld het hele gedoe met het kwaliteitsregister [van de VGVZ, IH], dat oudere geestelijk 

verzorgers niet meer hoeven registreren wat ze allemaal doen omdat ze al zoveel ervaring hebben 

in het vak, volgens mij een farce. Daarmee ontken je juist: het is een spelletje, maar geen trucje. 

(...) Dat je toch denkt dat je het spelletje wel goed speelt en dat je er wel uitkomt met al je 

ervaring. (...) Dus ik denk dat het zeker gaat om levenservaring, maar dat relateer ik dus niet aan 

leeftijd. Leeftijd zou wel eens averechts kunnen werken.’ (Zie ook boven). ‘Dus je kan wel het 

idee hebben dat als je ouder wordt, dat je het beter begrijpt, maar dat is zeer de vraag. (…) Ik ben 

blij hoor, met mijn grijze haren, begrijp me niet verkeerd, in de buitenwereld werkt het 

daadwerkelijk als je wat grijs en belegen aankomt, maar volgens mij is dat ook zeg maar een soort 

van blinddoek die mensen voor hebben. Je weet pas of je iets echt aan iemand hebt als je iemand 

gezien hebt.’ 

 

Een aantal respondenten geeft aan dat een hogere leeftijd soms een rol speelt in de begeleiding. C 

noemde al dat het ‘grijs en belegen’ aankomen werkt. Anderen noemen dat met het ouder worden 

ook bepaalde levensfases doorlopen zijn, waardoor men een andere kijk krijgt op hoe begeleiding 

gegeven moet worden. F geeft als voorbeeld het leiden van een gespreksgroep over opvoeding. 

Ten tijde van het houden van de gespreksgroep was F zelf jong en ging ervan uit dat als de 

bewoners het wilden hebben over dit thema, dat het dan onder andere zou gaan over hoe zij zelf 

opgevoed waren. Niets bleek minder waar: de eigen opvoeding stond ver van de belevingswereld 

van de cliënten, die hadden het liever over de opvoeding van hun kinderen en kleinkinderen. F 

realiseerde zich na afloop, en kan dat nu ook beter begrijpen door zelf ouder te zijn, dat F’s 
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insteek niet had aangesloten bij de cliënten. Respondent J geeft aan dat dat je als geestelijk 

verzorger de bereidheid nodig hebt ‘er voor de ander te willen zijn. Jezelf minder belangrijk 

vinden. Misschien dat dit wel eenvoudiger is voor mensen die wat ouder zijn dan voor kinderen 

en jongeren, ontwikkelingspsychologisch gezien.’  

 

Respondent L (leeftijdscategorie 30-40) geeft, in tegenstelling tot de (meeste) andere 

respondenten, aan dat leeftijd wel en factor is bij goede geestelijke verzorging. L ziet het leven 

namelijk als in ontwikkeling zijnde. Gedurende het leven raak je beter verankerd in jezelf, 

waardoor je als verzorger ook steviger komt te staan. Dit kan fijn zijn voor de cliënt die met zijn 

moeilijkheden aanklopt. Deze geestelijke ontwikkeling kan ook op jongere leeftijd worden 

doorgemaakt, maar vaak gebeurt het in de loop van het leven. L nuanceert: ‘Dus in die zin kan een 

jong iemand ook denk ik heel goed geestelijk verzorger worden, vanuit het gedachtegoed dat het 

dus te maken heeft dat je zorg biedt vanuit een stukje ontwikkeling, geestelijke gevoeligheid ook, 

inzicht. Maar desondanks ook al begin je jong, dan is het nog steeds een ontwikkeling en ik denk 

dat je wel steeds een stukje wijzer kunt worden naarmate je ouder wordt en dat in die zin 

levenservaring wel een bepalende factor is. En ook, want dat is dan misschien nog concreter, dat 

dat stukje van raad wat ik net zei, raad geven, ik denk dat dat ook met name samenhangt met 

levenservaring. Dat je ook door bijvoorbeeld ervaring in het werk, maar ook gewoon ervaring als 

mens in het leven, dat je misschien meer door hebt wat adequaat is om te zeggen of wat misschien 

relativerend werkt of wat juist motiverend of emanciperend kan werken in een bepaalde situatie.’ 

 
De hoeveelheid levenservaring die iemand bezit hangt volgens een aantal geestelijk verzorgers 

niet samen met zijn of haar leeftijd (D, E, H, I). De hoeveelheid die iemand bezit hangt wel af van 

wat hij of zij met zijn ervaringen gedaan heeft (doordenken etc.). De één zal op jongere leeftijd 

meer nadenken over zijn of haar ervaringen dan de ander (G, H). Respondent K beschrijft: ‘Het 

klopt dat ik die ervaring helemaal niet heb [bv. overleden ouders], maar goede geestelijke 

verzorging blijft dus bij die ervaring van die ander en weet die op een goede manier te duiden, te 

begeleiden en daar zit ik als mens bij, geraakt of niet geraakt. En daarom denk ik dat je als jonkie 

een hele goede geestelijk verzorger kan zijn.’ 

 

Ik heb me naar aanleiding van de interviews afgevraagd of de jongere geestelijk verzorgers nu 

meer benadrukten dat leeftijd en levenservaring geen rol speelden voor goede geestelijke 

verzorging dan de oudere verzorgers. Ik constateer dat dit niet aan de orde is. Zowel een aantal 

jongere als oudere geestelijk verzorgers benoemden expliciet dat een zekere leeftijd geen 

voorwaarde is voor goede geestelijke verzorging (bv. B, E, F, K). Wat wel opvalt is dat één van 
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de jongere geestelijk verzorgers (L) met weinig werkjaren vaak een collega als referentiepunt 

aanhaalt. Dat doen meer werkervaren en oudere verzorgers niet. Dit kan samenhangen met het 

zelfvertrouwen waarmee een verzorger zijn of haar vak uitoefent.  

Tot besluit 

In de interviews geven de respondenten genuanceerd antwoord op de gestelde vragen. 

Bovenstaand is hiervan een generalisatie te vinden die vrij veel overeenkomsten vertoont met de 

in de literatuur gevonden antwoorden. Ondanks dat de respondenten zowel met ouderen als met 

jongeren werken en ze in leeftijd en jaren werkervaring verschillen, zijn de verzorgers toch vrij 

eensgezind in hun antwoorden. In de navolgende slotbeschouwing bied ik u een meer 

overkoepelend antwoord aan op mijn centrale vraag: Welke rol speelt levenservaring bij goede 

geestelijke verzorging in de zorg? 
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HOOFDSTUK 4 SLOTBESCHOUWING  

 

Hoofdstuk 4 bestaat uit verscheidene onderdelen. Allereerst treft u onder de titel: ‘De wijdte is 

vrucht van een uitgehouden nauwte’ de slotbeschouwing aan. Daarna doe ik uitspraak over 

achtereenvolgens de theoretische-, praktische en persoonlijke opbrengst van dit onderzoek. In een 

terugblik op het onderzoek beschrijf ik het verloop en enige gemaakte keuzes. Ik besluit dit 

hoofdstuk met het doen van enige aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

4.1 Slotbeschouwing: De wijdte is vrucht van een uitgehouden nauwte. 

Aan het begin van een onderzoek is niet te overzien wat de uitkomsten zullen zijn. Als 

onderzoeker loop je als het ware een tunnel in met het vermoeden dat aan het einde licht zal zijn. 

De tunnel is lang, nauw en bevat af en toe een onverwachte bocht die vraagt om aanpassing en 

nieuwe perspectieven. De meegebrachte zaklamp aan (levens)ervaring en kennis, doet soms zijn 

licht schijnen op nieuwe perspectieven. Vaak echter blijkt de lichtbundel slechts beperkt de weg te 

verlichten. Je loopt dan al struikelend verder, onderwijl af en toe bij jezelf en anderen te rade 

gaand. Inmiddels heb ik deze weg afgelegd. Ik ben uit de tunnel gekomen en heb op mijn 

verkennende tocht bouwstenen gevonden die een eerste aanzet geven tot theorievorming over de 

samenhang tussen levenservaring, leeftijd en goede geestelijke verzorging. In deze 

slotbeschouwing wil ik u aan de hand van mijn theoretisch kader, de interviews en eigen 

opgedane inzichten antwoord geven op mijn centrale vraag: Welke rol speelt levenservaring bij 

goede geestelijke verzorging in de zorg? 

 

Ieder mens bewandelt in zijn of haar leven een unieke weg. Op die weg hebben we enerzijds de 

vrije keuze tot het opdoen van ervaringen (wel of niet naast een zwerver op een bankje gaan 

zitten) en anderzijds legt het leven ons ervaringen op (iemand in onze nabije omgeving overlijdt). 

Niet ‘alle ervaringen die in en door het leven worden opgedaan’, de huidige definitie van de Van 

Dale, behoren tot onze levenservaring. Ik bepleit dan ook een aanpassing van deze definitie en zal 

dit later nader toelichten. Er is namelijk een onderscheid aan te brengen tussen momentane 

ervaringen en ervaringen met een component van duur (Roothaan, 2007). Momentane ervaringen 

worden op de automatische piloot meegemaakt en voegen niets wezenlijks toe aan het bestaan. 

Ervaringen met een component van duur vragen echter om meer doordenking en kunnen, wanneer 

afgerond, tot levenservaring worden gerekend. 

De aanleiding voor het opdoen van levenservaring vormt een ervaring met een 

gebeurteniskarakter. Dit type ervaring kan een mens in meer of mindere mate raken. De 



 118 

gebeurtenissen die oppervlakkig raken, worden vaak door een korte doordenking en doorleving 

als zelfkennis toegevoegd aan het innerlijk. Deze beperkte levenservaringen kunnen als detail een 

grote betekenis in zich bergen en zo van belang zijn voor het (verdere) leven. Respondenten 

noemden dit ‘dagelijkse levenservaringen’. Wanneer een gebeurtenis je echter diepgaander 

confronteert met wie je bent, beslaat het doordenken, doorwerken, verteren, toelaten en betekenis 

geven vaak een grotere tijdsspanne. Voorbeelden van ervaringen die als meer confronterend 

worden ervaren zijn de geboorte van een kind (verscheidene respondenten), het onverwacht 

overlijden van een nabije persoon (bv. Truus Sonder in RKK, 2011) en Hillesums (2004) 

zoektocht op 27-jarige leeftijd naar zichzelf, aangezet door haar ervaringen in een onzekere 

oorlogstijd. Bij deze gebeurtenissen ervaren de betrokkenen diepe geraaktheid, een breuk met het 

huidige leven en worden zij geconfronteerd met wie zij zijn als mens. Ondanks dat er voor 

confronterende gebeurtenissen weggelopen kan worden, is het een meerwaarde om de ervaring 

aan te gaan. Soms is het aangaan ook niet te vermijden, de geboorte van een kind kan immers niet 

zomaar teruggedraaid worden. Wanneer een mens besluit zich kwetsbaar op te stellen en zich in 

de ervaring onder te dompelen, vallen bestaande betekenissen die aan het leven gegeven zijn 

uiteen. Jorna (2008, p.84) geeft in aansluiting hierop het voorbeeld van Von Hofmannsthal (26 

jaar): ‘Mijn situatie is, in het kort, deze: ik heb volledig het vermogen verloren over welk ding dan 

ook maar samenhangend te denken of te spreken.’ De mens bevindt zich in een nauwte en moet 

het daarin uithouden met zichzelf. Niet altijd is het mogelijk om aangrijpende ervaringen te 

verwerken; het leven blijft soms in zijn gebrokenheid voortbestaan (Benjamin in Jorna, 2008, 

p.92). Met de doorleving echter, wordt een pad van persoonlijke ontwikkeling en vorming 

ingeslagen. Dit verrijkt en verdiept het leven en vergroot de zelfkennis en levenswijsheid 

(Roothaan, 2007, p.35-36; respondent B, F, J). Het hebben verwerkt van de gebeurtenis valt 

samen met het vinden van zinsamenhang en een bevrijd innerlijk. Sonder (RKK, 2001) verwoordt 

dit als: ‘de wijdte is vrucht van een uitgehouden nauwte’. Spreken en antwoorden wordt weer 

mogelijk. Door de bevrijding van het innerlijk is er (opnieuw) innerlijke ruimte ontstaan. Deze 

innerlijke ruimte faciliteert een grotere betrokkenheid bij onze medemens (Andriessen in Kuin, 

1995, p.27; Hoogeveen, 1991, p.68; Jorna, 2008, p.259; respondent A, B, D, G, H).  

Levenservaring ligt ten grondslag aan ieder mensenleven en kleurt ons levensverhaal. De ene 

mens zal meer beperkte levenservaringen hebben opgedaan in zijn of haar leven, de andere een 

mix van beperkte en confronterende levenservaringen. Of iemand beperkte of confronterende 

levenservaringen heeft is niet afhankelijk van leeftijd. Ieder mens kan op elke willekeurige leeftijd 

geraakt worden en de doorleving aangaan met als resultaat levenservaring en verkregen innerlijke 

ruimte. Levenservaring is overigens wel in verband te brengen met een tijdsfactor. Dit betekent 
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bijvoorbeeld dat voor sommige ervaringen veel tijd nodig is voor de doorleving, waardoor de 

mens na afronding inherent ouder is dan op het moment dat de ervaring met een 

gebeurteniskarakter zich aandiende. Een hogere leeftijd biedt ook meer ruimte (in jaren) aan het 

opdoen en opgelegd krijgen van levenservaringen. De opgedane ervaringen kunnen in een 

terugblik over een lange periode beter overzien worden. Er kan dan meer helder naar voren komen 

welke opgedane ervaringen nu daadwerkelijk tot onze levenservaring behoren. Niet van iedere 

ervaring is namelijk direct op het moment van geraakt worden duidelijk of deze tot de 

uiteindelijke levenservaring gerekend gaat worden. Ik kan nu iets meemaken dat me raakt en tot 

nadenken aanzet en waar ik een zekere kennis aan ontleen, maar vijftig jaar na dato kan hier geen 

bewuste herinnering meer aan zijn. De ervaring heeft dan als levenservaring bijgedragen aan mijn 

leven, maar is door meer pregnante ervaringen verdrongen of aangevuld, waardoor de initiële 

ervaring uit het geheugen is verdwenen.  

De innerlijke ruimte die een mens overhoudt aan de doorleving van een ervaring met een 

gebeurteniskarakter, wordt gekenmerkt door een gemoedstoestand van vrijheid en rust (Leget in 

Kievit-Lamens, 2011, p.38). Roothaan (2007, p.35-36) concludeert dat ‘iemand met 

levenservaring een goede gesprekspartner kan zijn.’ Ruimte in het hoofd en hart en betekent 

immers dat iemand zichzelf niet langer centraal zet en dus ten volle ‘er kan zijn voor de ander, 

opdat die kan toekomen aan zichzelf en zijn actuele situatie en zo in ontmoeting kan doormaken 

wat hij moet doormaken.’ (Jorna, 2008, p.245).  

Op basis van het bovenstaande wil ik een andere definitie van levenservaring bepleiten. 

Levenservaring is het geheel aan ervaringen met een gebeurteniskarakter die in en door het leven 

worden aangereikt, waarna ze doordacht en doorleefd moeten worden om tot wijsheid, zelfkennis 

en innerlijke ruimte te komen. 

 

Wanneer een mens een probleem heeft of in geestelijke nood verkeert, verlangt hij of zij naar een 

gesprekspartner die een luisterend oor heeft, aandacht biedt, eventueel antwoorden geeft en vooral 

niet na twee gesproken woorden over zijn of haar eigen problemen begint. Geestelijke verzorging 

legt zich toe op het bijstaan van die ander in geestelijke nood. Een psycholoog of een arts heeft 

diagnostiek tot instrument in het gesprek, een geestelijk verzorger heeft ‘slechts’ zichzelf. Het 

innerlijke instrumentarium bestaat uit zelfkennis waarop de cliënt de verzorger kan bevragen, een 

houding die zich kenmerkt door begrippen als authenticiteit, betrokkenheid, acceptatie, reflectie, 

empathie, verbondenheid (Hoogeveen, 1991, p.29; Jorna, 2008; de respondenten) en innerlijke 

ruimte. 
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Aan innerlijke ruimte ligt onbevangenheid en/of doorleefde ervaring ten grondslag. Een verzorger 

die ervaringen met een gebeurteniskarakter uit de weg gaat, zal nooit een goede geestelijk 

begeleider kunnen zijn. Het zelfonderzoek wordt vermeden, wat geestelijke groei en verankering 

in zichzelf in de weg staat. Angst voor de confrontatie met zichzelf neemt tevens alle innerlijke 

ruimte weg die nodig is om tot instrument van de cliënt te zijn. De innerlijke ruimte die de 

verzorger heeft verworven door het uithouden van een nauwte, biedt de mogelijkheid om 

ruimtemakende, nieuwe perspectieven aan te dragen voor de crisis van de cliënt (Kievit-Lamens, 

2011, p.63). 

Een geestelijk verzorger zonder levenservaring bestaat niet. Er zal, inherent aan het leven van het 

leven, tenminste beperkte levenservaring worden opgedaan. Een verzorger met alleen beperkte 

levenservaring, zal over het algemeen een grotere onbevangenheid en openheid ten aanzien van 

het leven bezitten. Er zijn in zijn of haar leven nog maar weinig confronterende gebeurtenissen 

voorgevallen. Het eigen levensverhaal neemt nog dusdanig weinig ruimte in, dat de innerlijke 

ruimte om een cliënt bij te staan vanzelfsprekend aanwezig is. Een verzorger kan echter ook een 

zeer gevuld levensverhaal hebben. Er zijn dan naast de beperkte levenservaringen ook veel 

confronterende ervaringen opgedaan. Om met dit levensverhaal goede geestelijke verzorging te 

verlenen, is het van belang dat de confronterende ervaringen volledig doorleefd en uitgehouden 

zijn. De geestelijk verzorger moet zich er bewust van zijn dat de begeleiding vol-ledig ingegaan 

moet worden. Oftewel, hij of zij moet ondanks zijn eigen levensverhaal over innerlijke ruimte 

beschikken – leeg zijn. De opgedane levenservaringen kunnen behalve ruimte innemen ook een 

bijdrage leveren aan het invoelen, meevoelen, voorstellen van, afstemmen op, en aansluiten bij de 

verschillende ervaringen die cliënten hebben. 

U denkt misschien bij het bovenstaande dat hier een onderscheid aangebracht kan worden tussen 

jonge en oude geestelijk verzorgers. Niets vind ik minder waar. Op elke willekeurige leeftijd kan 

iemand veel of weinig levenservaring hebben. Goed geestelijk verzorgerschap hangt af van de 

juiste basishouding, zelfkennis, de klik met de cliënt en innerlijke ruimte. Leeftijd speelt 

theoretisch gezien geen rol. Praktisch gezien is dit anders. Het is vaak zo dat een oudere geestelijk 

verzorger langer in het vak zit en daardoor meer werkervaring heeft, dan een jonge verzorger die 

omwille van zijn of haar leeftijd pas begonnen kan zijn. De meer werkervaren verzorger heeft in 

de werkjaren de aangeleerde houding meer eigen gemaakt. Door meer praktijkervaring weet de 

verzorger beter wanneer hij of zij kan interveniëren, confronteren en raad geven. Voor beginnende 

geestelijk verzorgers kan dit minder eenvoudig zijn, het zelfvertrouwen en de ervaring hiertoe 

ontbreekt. In Nederland zijn we overigens gewend bijgestaan te worden door oudere geestelijk 

verzorgers; de gemiddelde leeftijd van de geestelijk verzorger is boven de vijftig (VGVZ, 2012). 
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Deze geestelijk verzorgers bepalen het gezicht van het vak. Een jonge verzorger kan daarom te 

maken krijgen met leeftijdsdiscriminatie: een jong gezicht of een bepaalde geboortedatum 

genereert het idee dat er nog geen levenservaring aanwezig is en dus het vak niet goed 

uitgeoefend kan worden. Respondenten bevestigen deze discriminatie in de interviews. Zij 

vertellen hoe hen op jeugdige leeftijd werd verhinderd of ontraden het vak in te gaan (E, K) of hoe 

hun jonge uitstraling nu nog tegen ze werkt (J). Respondent C zegt daarnaast niet voor niets dat 

het helpt om ‘grijs en belegen’ aan te komen. Gettie Kievit-Lamens wijst echter op het tegendeel 

in een interview dat ik recent onder ogen kreeg. Een jonge leeftijd hoeft goede geestelijke 

verzorging niet in de weg te staan, het gaat immers om het hebben van innerlijke ruimte voor het 

goed uitoefenen van het vak. ‘Een jong iemand kan ook een attitude van openheid ontwikkelen 

waaruit ontvankelijkheid voortkomt. In wezen is er geen verschil in leeftijd om je de attitude van 

innerlijke ruimte eigen te kunnen maken. Wel maakt levenservaring van de geestelijk verzorger 

het gemakkelijker de verschillende levensthema’s bij anderen te herkennen en zo sneller begrip 

voor de ander te kweken.’ (Steijger, 2012). 

 

Concluderend geef ik het volgende antwoord op de vraag welke rol levenservaring bij goede 

geestelijke verzorging speelt. Een geestelijk verzorger wordt gedurende zijn of haar leven 

gevormd door levenservaringen. Met het doorleefd zijn van deze ervaringen, verwerft hij of zij 

een gemoedstoestand van vrijheid en rust. Er ontstaat innerlijke ruimte. Deze innerlijke ruimte 

betekent dat de verzorger niet langer bezig is met het eigen leven, maar er met volle aandacht en 

toewijding kan zijn voor de ander. De innerlijke ruimte, die de vrucht is van levenservaring, stelt 

de verzorger in staat tot goede geestelijke verzorging, mits hij of zij de juiste houding en 

zelfkennis heeft. 

4.2 Theoretische- en praktische opbrengst van het onderzoek 

Het onderzoek geeft bouwstenen voor theorievorming over de begrippen levenservaring, goede 

geestelijke verzorging en hun samenhang. Gezien het explorerende karakter van het onderzoek is 

hier vooral sprake van een eerste aanzet tot theorievorming. Vervolgonderzoek zou een bijdrage 

kunnen leveren aan verdere uitwerking van dit onderwerp. 

Uit dit onderzoek blijkt praktisch gezien dat levenservaring een onderdeel van geestelijke 

verzorging is, omdat het inherent met de persoon van de werker is verbonden. Een geestelijk 

verzorger maakt gebruik van zichzelf als instrument, daarvoor is zelfkennis en een reflexieve 

houding vereist. Iedere verzorger zal weliswaar andere levenservaring hebben, maar het is niet 

gezegd dat een jongere verzorger onderdoet voor een oudere verzorger. Daarbij blijft innerlijke 
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ruimte, een juiste basishouding, zelfkennis en mens-zijn het meest belangrijk voor goede 

geestelijke zorg. De oudere verzorger zal wellicht wel meer werkervaring hebben. Werkervaring 

kan eventueel het geven van raad, confronteren en interveniëren met de cliënt vergemakkelijken. 

4.3 Persoonlijke opbrengst van het onderzoek 

Het is geweldig geweest om te mogen werken aan een onderwerp dat erg dicht bij me stond, al 

was het af en toe ook een flinke uitdaging om de letters op papier te krijgen. De kennisleemte 

eiste veel van mijn eigen inventiviteit en gedachtevorming. Aan het begin van mijn scriptie 

maakte ik me naar aanleiding van de opmerking van de dame van zeventig wel enige zorgen. Als 

mijn medestudenten en ik niet aan het werk komen door onze leeftijd en ogenschijnlijk gebrek aan 

levenservaring, waartoe heb ik dan vier jaar gestudeerd? Om eerst nog eens vijf jaar vissen te 

bekijken op de Antillen, zoals een respondent vertelde? Ik ging uit van de kracht van onze jeugd 

en houding. Gelukkig, zou ik willen zeggen, komt uit het onderzoek dat we niet veel te vrezen 

hebben. Onze jeugdigheid kan juist een opening zijn, al komen we misschien soms iets aan 

werkervaring en een belegen uiterlijk tekort. Meer nog ben ik opgelucht dat de cliënten niet onder 

de begeleiding van jonge geestelijk verzorgers gaan lijden. Dit onderzoek sterkt mijn 

zelfvertrouwen. Ik ga als geestelijk verzorger, met alles wat ik in huis heb, mijn medemens 

bijstaan. 

4.4 Terugblik op het onderzoek 

Aan het begin van een onderzoek waar een kennisleemte de basis vormt, is het lastig in te schatten 

hoe het gaat lopen. Als onderzoeker maak een planning en probeer je deze te handhaven. Over het 

algemeen is de planning naar mijn tevredenheid verlopen. Het aantal interviews moest iets worden 

verminderd, maar er bleven voldoende respondenten over om het onderzoek inhoud te geven. De 

worsteling met de literatuur was lastiger. Er was over geestelijke verzorging veel voor handen, 

maar over levenservaring bleek nauwelijks iets geschreven, om over de samenhang hiertussen 

maar te zwijgen. Daarbij speelde het onderwerp leeftijd als een rode draad door het onderzoek, 

een extra factor om rekening me te houden. Door de complexheid van de begrippen en de 

veelheid aan invalshoeken was het soms lastig alles te overzien en duidelijk voor u als lezer te 

verwoorden. De eindsprint in dit afstudeeronderzoek had dan ook enige zware loodjes. Nu ben ik 

tevreden over het resultaat en zal ik onderstaand nog enige opmerkingen maken over het proces 

van dit onderzoek. 

Het onderzoek heeft een andere wending gekregen dan ik in januari 2012 had voorzien. 

Toentertijd werd ik getroffen door het thema levenservaring. Het liefst had ik dan ook mijn 

afstudeeronderzoek geheel en alleen over dit onderwerp geschreven. Een aantal respondenten 
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merkte tijdens het interview niet voor niets op dat levenservaring op zichzelf al een groot 

onderwerp was. Het probleem was echter dat een scriptie over levenservaring waarschijnlijk te 

weinig raakvlakken zou hebben met mijn afstudeerrichting geestelijke verzorging. Zeker wanneer 

in aanmerking wordt genomen dat in de literatuur over het vak het thema levenservaring 

nauwelijks genoemd wordt. Met een scriptie wordt de student geacht een bijdrage te leveren aan 

het onderzoeksprogramma van de Universiteit voor Humanistiek, in mijn geval moest dat een 

bijdrage zijn die te relateren viel aan geestelijke verzorging. Uiteindelijk heb ik daarom de rol van 

levenservaring bij goede geestelijke verzorging tot onderwerp van deze scriptie gemaakt. 

Deze keuze heeft gevolgen gehad voor de scriptie. Het onderzoek besloeg nu twee grote 

onderwerpen, te weten levenservaring en goede geestelijke verzorging, die ook met elkaar in 

verband gebracht moesten worden. Het was van belang om een groot aantal interviews te houden, 

zodat ook uit de praktijk antwoorden verkregen werden die dit explorerende onderzoek handen en 

voeten konden geven. Logistiek gezien betekende het afnemen en uitwerken van twaalf interviews 

dat er strikt met de tijd omgegaan moest worden, het onderzoek moest tenslotte wel binnen de tijd 

afgerond worden. Van de respondenten vroeg dit om in ongeveer drie kwartier te antwoorden op 

de drie deelvragen. Vaak werd al zoekende antwoord gegeven op de vragen, waarbij veel 

antwoorden niet nader bevraagd konden worden omdat er maar beperkt tijd was. De antwoorden 

die de respondenten gaven kwamen niet met de definitie uit de Van Dale overeen. Zij leken hier 

componenten aan toe te voegen, de ene keer duidelijker dan de andere. Ook werd er vanaf het 

begin vaak al een verbinding gelegd tussen levenservaring en goede geestelijke verzorging, 

waardoor het begrip levenservaring lastig onafhankelijk was te verwoorden.  

Inherent aan het oriënterende karakter van dit onderzoek blijven er nog onbeantwoorde vragen 

omtrent het onderwerp levenservaring. Deze zouden voor een vervolgonderzoek goede 

bouwstenen kunnen zijn. Er werd bijvoorbeeld gesproken over vorming en misvorming door 

levenservaring. Hoe zit dat laatste precies: waarom wordt de één wel misvormd en de ander juist 

gevormd? Levenservaring leek in de verte soms ook op een overlevingsmechanisme. Het 

doorleven van de ervaring en er wijzer uit komen helpt in het verdere leven. Hebben we als mens 

misschien geen keuze in het wel of niet aangaan van een confronterende ervaring? In de 

interviews komen ook verschillende types levenservaring aan bod. Er wordt bijvoorbeeld 

gesproken over grote en kleine ervaringen, mijlpalen, positieve en negatieve ervaringen. Betekent 

dit dat de levenservaringen die genoemd werden verder te categoriseren zijn dan naar beperkte of 

confronterende levenservaring? Valt een ervaring als die van Buber op vierjarige leeftijd te 

scharen onder een grote of een kleine levenservaring? Hoe verschilt de levenservaring ‘geraakt 

worden door een muziekstuk’ van de geboorte van een kind? Ik trek uit deze vragen de conclusie 
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dat er meer over dit onderwerp te zeggen is, zeker gezien de rijkdom aan uitspraken die de 

respondenten doen, de discrepantie met de huidige definitie uit de Van Dale en de beperktheid aan 

literatuur over dit onderwerp. 

Ik schreef in de opzet van het onderzoek (1.3) over mijn rol als onderzoeker en het blikveld van 

waaruit ik dit onderzoek gevoerd heb. Vooraf had ik mijn ideeën over hoe levenservaring zich 

verhield tot goede geestelijke zorg en leeftijd. Mijn beeld was gekleurd door een confronterende 

ervaring met de dame van zeventig die plompverloren aannam dat ik geen levenservaring had op 

mijn leeftijd en dat ik daarom maar moeilijk aan een baan zou kunnen komen. Het gevaar van 

mijn emoties is dat ik op zoek kan zijn geweest naar het bewijs dat levenservaring of een zekere 

leeftijd niet nodig zijn voor goede geestelijke zorg. Of dat iedereen inherent levenservaring heeft, 

waardoor leeftijd geen rol speelt bij de begeleiding. Persoonlijk denk ik dat ik mijn emoties in 

voldoende mate heb kunnen loslaten. Ik heb de literatuur onderzocht op alle thema’s en heb in het 

theoretisch kader aan u gerapporteerd wat ik gevonden heb. Daarnaast heb ik de interviews zo 

open mogelijk laten plaatsvinden, met als enige kader de kaderbrief. Behalve mijn eerder 

genoemde focus op de studie als belangrijke component (zie 2.2.1 en 3.1.5), heb ik zelf geen 

andere onderwerpen kunnen ontdekken die ik meer ruimte heb gegeven dan zij relatief gezien in 

de literatuur of in de interviews innamen. Mijn opwinding over het voorval met de genoemde 

dame had natuurlijk ook zijn voordelen: ik voelde me zeer nauw betrokken bij dit onderzoek. Ik 

denk dat dit het onderzoek ten goede komt (zie ook 1.3.1). 

4.5 Vooruitblik: aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Levenservaring, goede geestelijke verzorging en leeftijd. Het bleken drie grote thema’s waar 

ontzettend veel over te schrijven is. Dit onderzoek vormde een eerste explorerende aanzet tot een 

verband tussen deze drie onderwerpen. Door het verkennende karakter werden ook nieuwe vragen 

opgeworpen zoals in 4.4 beschreven. De onderzochte onderwerpen levenservaring, leeftijd en 

goede geestelijke verzorging zouden verder uitgediept kunnen worden door een vergelijkbaar 

onderzoek uit te voeren bij geestelijk verzorgers op een andere levensbeschouwelijke grondslag of 

bij humanistisch raadslieden die in andere werkvelden werkzaam zijn, bijvoorbeeld justitie en 

defensie. 

Voor alle toekomstige raadslieden zou het zinvol zijn nader te kijken naar de invloed die leeftijd 

heeft op het raadswerk. Hierbij hoeft niet per se in het licht van levenservaring gekeken te 

worden. Leeftijd lijkt namelijk ook een rol te spelen als het gaat om uiterlijk. Respondenten 

merkten op dat het voelt alsof je als jong, springerig meisje niet serieus wordt genomen en dat oud 

en belegen aankomen werkt. Hier is vast meer over te zeggen. Ook zou een vergelijkend 
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onderzoek door een oudere onderzoeker waardevol kunnen zijn om te zien of er aan mij als jonge 

onderzoeker sociaal wenselijke antwoorden zijn gegeven. 

In dit onderzoek zijn door de respondenten vele antwoorden gegeven over levenservaring. Deze 

antwoorden konden in het kader van de tijd niet allemaal nader onderzocht worden, maar bevatten 

bronnen van kennis en wijsheid. Nader onderzoek naar levenservaring als persoonlijke bron van 

wijsheid zou niet alleen interessant zijn voor geestelijk verzorgers, maar zeker ook voor hen die in 

hun leven maar weinig levenservaring opdoen en desondanks toch op zoek zijn naar wijsheid. Het 

boek over levenservaring is nog niet geschreven. Misschien een aardig onderwerp om op te 

promoveren. 
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NAWOORD 

 
Aangekomen bij dit nawoord heeft u ettelijke pagina’s gelezen. Ik hoop dat u duidelijk is 

geworden wat ik, en met mij de literatuur en de respondenten, versta onder goede geestelijke 

verzorging, levenservaring, leeftijd en de samenhang tussen deze onderwerpen.  

 

Ik kan mij voorstellen dat u aanvullingen heeft op hetgeen ik geschreven heb of andere ideeën 

heeft. Ik zou hierover graag met u van gedachten wisselen. Ik nodig u ertoe uit mij te benaderen 

op het volgende e-mail adres: isabelharder@hotmail.com.  

 

Ik heb met veel plezier aan dit onderzoek gewerkt en hoop dat u dit genoegen heeft kunnen 

teruglezen in de tekst. Voor nu is er een eind gekomen aan dit onderzoek. Ik wil u daarom 

bedanken voor uw interesse. 
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SAMENVATTING 

 

Ieder mens heeft levenservaring. Deze ervaring wordt namelijk inherent opgedaan door het leven 

te leven. Er is immers altijd sprake van momenten waarop een mens geraakt wordt door een 

ervaring met een gebeurteniskarakter. Zo’n gebeurtenis hoeft overigens niet altijd diep te raken. 

Wanneer een mens vooral ervaringen doorleeft die niet ten diepste raken, spreek ik van beperkte 

levenservaring. Het gaat hierbij meer om dagelijkse ervaringen als een afwijzing ontvangen voor 

een sollicitatie. Dit kan een paar dagen piekeren opleveren, maar wordt vervolgens als een 

leermoment opgenomen in het innerlijk. Ervaringen die echter dieper raken, beslaan over het 

algemeen ook een langere tijd om te doorleven, doordenken en uiteindelijk af te ronden. Deze 

levenservaringen voelen aan als een nauwte die uitgehouden moet worden en waar na afronding 

een wijdte zich voor in de plaats aandient. Die wijdte laat zich karakteriseren als innerlijke ruimte. 

Deze innerlijke ruimte is voorwaarde voor het verlenen van goede geestelijke zorg. Een geestelijk 

verzorger moet immers volledig met zijn aandacht aanwezig zijn bij de cliënt in geestelijke nood. 

Ik spreek hier met opzet van volledigheid. De verzorger kan namelijk een levensverhaal hebben 

waarin veel confronterende levenservaringen zijn opgenomen. Het verhaal is vol, maar de 

verzorger moet ‘ledig’ zijn op het moment dat hij of zij in gesprek treedt met de cliënt. Zijn of 

haar levenservaring kan weliswaar helpen bij het herkennen, inleven en meevoelen met de cliënt, 

maar dit verhaal kan ook interveniëren, waardoor de cliënt nauwelijks aan bod komt. De verzorger 

moet innerlijk beschikbaar zijn. Verzorgers die beperkte levenservaring bezitten, beschikken over 

een zekere onbevangenheid, doordat hun eigen levensverhaal minder ingevuld is. Voor het 

opdoen van levenservaring speelt leeftijd geen rol, wel kan het een beginnend geestelijk verzorger 

ontbreken aan werkervaring en daarmee het zelfvertrouwen om een cliënt raad te kunnen geven. 

Voorwaarden voor goed geestelijk verzorgerschap zijn een aangeleerde basishouding op de 

Universiteit voor Humanistiek, zelfkennis (opgedaan door reflectie en doorleefde ervaring) en 

innerlijke ruimte.  
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BIJLAGE 2 KADERBRIEF 

 

Den Haag, < Datum > 
 
 
 
Geachte/Beste ……., 
 
Recentelijk heb ik u benaderd voor een interview in het kader van mijn afstudeeronderzoek. Ik zal 
daarom mijn onderzoek hier kort inleiden om u vervolgens een aantal vragen voor te leggen 
waarop ik graag uw reflecties en visie verneem. 
 
De aanleiding voor mijn onderzoek is een kort gesprek met een dame van zeventig. Ze vroeg me 
wat ik studeerde en ik legde haar uit wat humanistische geestelijke verzorging is. Ik maakte 
daarbij de opmerking dat ik bijna afgestudeerd ben, waarop zij antwoordde dat het moeilijk moest 
zijn voor mij om straks een baan te vinden. “Je hebt immers nog geen levenservaring.” Ik was 
toen 25. 
 
Deze dame veronderstelt dat levenservaring essentieel is voor goede geestelijke begeleiding en dat 
die ervaring nog niet aanwezig is op 25 jarige leeftijd. Dit roept vragen op voor studenten die net 
als ik straks jong het vak in willen. Daarbij speelt een maatschappelijke ontwikkeling van 
vergrijzing, een ontwikkeling waaraan ook geestelijk verzorgers niet ontkomen. De komende tien 
jaar wordt een uitstroom verwacht van ongeveer 25% van het ledenbestand van de VGVZ, als dit 
aangevuld wordt met jonge geestelijk verzorgers, wat betekent dit dan voor de kwaliteit van de 
zorg als levenservaring inderdaad niet aanwezig is maar wel een voorwaarde blijkt voor het 
leveren van goede geestelijke zorg? 
 
Dit leidt tot de volgende centrale vraag in mijn onderzoek: 
Welke rol speelt levenservaring bij goede geestelijke begeleiding in de zorg?  
 
Op dit gebied acht ik u, als geestelijk verzorger, expert. Ik wil u daarom graag de volgende vragen 
voorleggen in de hoop dat u hier voor het interview alvast over na wilt denken. 
 
Wat is goede geestelijke begeleiding in de zorg? 
Wat is levenservaring? En hoe hangt levenservaring samen met leeftijd? 
Hoe hangt levenservaring samen met goede geestelijke begeleiding? 
 
Het interview zal ongeveer 45 minuten beslaan en worden opgenomen met een voice recorder. 
Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan hoor ik dit graag. Uw uitlatingen worden geanonimiseerd 
weergegeven in het onderzoek. 
 
Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Isabel Harder 
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1 Ilja Maso en Adri Smaling. Ilja Maso (1943 - 2011) was hoogleraar wetenschapstheorie aan de Universiteit voor 
Humanistiek te Utrecht. Hij was gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek, empirisch fenomenologisch onderzoek, 
toeval, parapsychologie en de demarcatie tussen wetenschap en pseudo-wetenschap. Bron: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ilja_Maso, 21 augustus 2012. Adri Smaling (1943) volgde een lerarenopleiding 
(wiskunde en Nederlands) en studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen met als hoofdvakken 
mathematische en wijsgerige psychologie. Hij werkte enkele jaren in de vakgroep Methoden en Technieken van 
Psychologisch Onderzoek van de Universiteit van Leiden en promoveerde aldaar in 1987 op het proefschrift 
Methodologische objectiviteit en kwalitatief onderzoek. Sinds 1990 is hij als methodoloog verbonden aan de 
Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Het laatste jaar als hoogleraar. Begin 2008 ging hij met emeritaat. Zijn 
aandachtsgebieden zijn: wetenschapstheorie, methodologie van de menswetenschappen in het bijzonder kwalitatief 
onderzoek, en daarbinnen objectiviteit, dialoog en empathie. Bron: http://www.swpbook.com/auteurs/254, 21 
augustus 2012. 
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