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Voorwoord 
 
Het idee voor deze scriptie is geboren op mijn stageplaats. Ik liep stage als geestelijk 

verzorger bij een GGZ-instelling. Mijn stagebegeleider was iemand die de samenwerking met 

de ervaringsdeskundige opzocht. Ik heb dat als een vruchtbare en waardevolle samenwerking 

ervaren. Zelf ben ik binnen mijn stage ook de samenwerking met de ervaringsdeskundige op 

gaan zoeken. Deze ervaring heeft me doen afvragen of deze samenwerking ook op grotere 

schaal voorkwam in de GGZ. En dan met name op een pijler die belangrijk is voor 

humanistiek: zingeving. Binnen het onderzoeksproces probeerde ik mijn eigen ervaring met 

de samenwerking zo veel mogelijk los te laten: ik was juist op zoek naar de visies en 

ervaringen van anderen. Ik was op zoek naar hoe door anderen, geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen, dit samenwerkingsverband werd ervaren. Het resultaat van deze 

zoektocht ligt voor u. 

 Deze scriptie heeft nooit vorm kunnen krijgen zonder de medewerking van de 

respondenten. Allereerst wil ik hen bedanken, ik hoop dat ik in deze thesis recht doe aan jullie 

antwoorden. Arjan Braam wil ik ontzettend bedanken voor de waardevolle feedback, tips, het 

meedenken en het van tijd tot tijd moed in spreken. Agaath wil ik bedanken, dank voor het 

eindeloos meelezen en de steun die je me hebt gegeven. En tot slot wil ik mijn vriend 

bedanken, dank voor je steun en het vertrouwen dat je me hebt gegeven.  

  

Sterre de Jong 
 
November 2018, Utrecht 
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Samenvatting 
 
Dit exploratieve kwalitatieve onderzoek tracht bij te dragen aan kennis over de samenwerking 

tussen geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen. Deze kennis behelst wat beide 

beroepsgroepen doen op het gebied van zingeving, hoe ze zich tot elkaar verhouden, en wat 

een goede samenwerking inhoudt. Met als uiteindelijk doel dat er meer zicht komt op hoe 

beide beroepsgroepen zich tot elkaar kunnen positioneren op het gebied van zingeving binnen 

de GGZ. Hiertoe zijn drie deelvragen opgesteld die zich richten op welke visie en ervaringen 

ervaringsdeskundigen en geestelijk verzorgers met betrekking tot een interdisciplinaire 

samenwerking hebben op het gebied van zingeving. Specifiek is gekeken welke kansen en 

beperkingen beide beroepsgroepen zien en ervaren. De laatste deelvraag gaat in op in 

hoeverre de vijf kenmerken van een goede interdisciplinaire samenwerking van Bronstein 

(2003) terugkomen in de visie en ervaringen van geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen. De onderzoeksvraag is: ‘Wat is de visie van geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen op en hun ervaring met een interdisciplinaire samenwerking met elkaar 

met betrekking tot kansen en beperkingen op het gebied van zingeving? Om deze 

onderzoeksvraag te beantwoorden zijn in totaal tien diepte-interviews afgenomen. Er zijn vijf 

geestelijk verzorgers geïnterviewd en vijf ervaringsdeskundigen.        

 Uit de analyse kwam dat de samenwerking de visie en ervaring van zowel 

ervaringsdeskundigen als geestelijk verzorgers is dat een samenwerking met name kansrijk is. 

Door de inbreng van de ervaringsdeskundige kan de inbreng van de geestelijk verzorger beter 

worden begrepen. Grote thema’s als zingeving kunnen toegankelijk worden gemaakt door de 

ervaringsdeskundige. Dat de ervaringsdeskundige het perspectief van de cliënt en een nieuw 

perspectief van hoop inbrengt in de werkzaamheden van de geestelijk verzorger wordt als 

waardevol ervaren. Deze wisselwerking met de geestelijk verzorger wordt ook als vruchtbaar 

ervaren door de ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen geven aan dat hun inbreng van 

hun eigen ervaringen, hoop en het cliëntenperspectief goed werkt in het werk met de 

geestelijk verzorger. Door beide professies worden ook beperkingen genoemd in de 

samenwerking met de ander. Deze bestonden uit: 1. Concurrentie 2. Kwetsbaarheid 

ervaringsdeskundige 3. Persoonlijke eigenschappen. De belemmering van kwetsbaarheid 

wordt niet door de ervaringsdeskundigen gedeeld. In de visie van de geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen komen aspecten van de vijf kernmerken van een goedwerkende 

samenwerking van Bronstein (2003) terug. Echter de kenmerken worden breder opgevat 

(wederzijdse afhankelijkheid) of smaller (gezamenlijk eigenaarschap van doelen).  
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1. Inleiding 

1.1 Probleemstelling 
 

1.1.1 Theoretische inbedding  
“Toch komt, ook daar waar men aandacht heeft voor deze behoeften, in onze optiek zingeving 

in de GGZ tekort” zo constateren Bos, Hyvarinen en Roermund (2011, p. 8). Volgens deze 

auteurs bestaat er in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te weinig aandacht voor 

zingeving1. Dit komt voort uit hun eigen werkervaring als geestelijk verzorgers. Tegelijkertijd 

bestaat er ook aanwijzing op algemener niveau voor gebrek aan aandacht voor zingeving in de 

GGZ. Deze aanwijzing wordt gevonden in een bundeling van regionale zorgmonitors waarin 

zingeving wordt genoemd als één van de door de GGZ-cliënten meest genoemde onvervulde 

zorgbehoeften (Kroon, 2009). Het is daarbij veelzeggend dat een vragenlijst als de Recovery 

Oriented Practices Index (ROPI) het domein ‘zingeving’ niet expliciet benoemt. De ROPI 

dient als meetinstrument waarmee GGZ-instellingen worden bevraagd op hun 

herstelgerichtheid. (Bos, Hyvarinen & Roermund, 2011, p. 8). Ook in het Verenigd 

Koninkrijk wordt er aandacht besteed aan meer behoefte aan zingeving in de 

gezondheidszorg. Graag ziet een groep artsen dat er meer aandacht komt in de behandeling 

voor geloof en spiritualiteit 2(Tomkins et al., 2015).  

Voor zingeving hanteer ik de definitie van Alma en Smaling (2010, p. 19): ‘een 

persoonlijke verhouding tot de wereld, waarin het eigen leven geplaatst wordt in een breder 

kader van samenhangende betekenissen.’ Met zingeving ‘staat de persoonlijke ervaring en 

beleving van de cliënt centraal’ (Bos, 2006, p. 308). Zingeving wordt door Baumeister (1991) 

gedefinieerd met het woord ‘meaning’. Zingeving betekent volgens hem dat er verbindingen 

worden aangebracht tussen dingen, gebeurtenissen en relaties. Zingeving is zo bezien een 

verbindende beweging, die vervolgens deze onderdelen tegen een achtergrond zet waardoor 

het geheel begrijpelijk wordt: zingeving geeft betekenis binnen een bepaalde context 

(Baumeister, 1991; Broekhuizen, 2017, p. 88).  

                                                        
1 Zingeving moet binnen de opkomende herstelgedachte in de GGZ een prominente rol krijgen volgens de 
auteurs. “Wij roepen de ggz op om meer en specifieker aandacht te besteden aan de zoektocht naar 
betekenisgeving en zingeving van haar cliënten. Als de ggz het hersteldenken serieus neemt, dient zij deze 
dimensie, op alle niveaus, mee te nemen.” (Bos, Hyvarinen en Roermund, 2011, p.12) – zie ook pagina 5, over 
deze visie en pagina 5 – 6 over toelichting op de herstelgedachte.  

2 Geloof en spiritualiteit kunnen als zingeving worden gezien in het licht van de theorie van Alma en Smaling 
(2010) zij delen dit in bij spirituele zingeving – voor een definitie van spirituele zingeving zie p. 5.  
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Dat in het huidige GGZ-landschap weinig aandacht is voor zingeving is volgens Broekhuizen 

(2017) niet vreemd. ‘In de maatschappij zijn maar weinig plekken waar mensen überhaupt 

leren met zingevingsvragen om te gaan’ noemt Broekhuizen (2017, p.88). Bos, Hyvarinen en 

Roermund (2011) beschrijven hun vermoeden, vanuit hun vak als GGZ geestelijk verzorger, 

dat psychiatrische patiënten meer bezig zijn met zingevingsthema’s dan de gemiddelde 

Nederlander. “Een psychiatrische aandoening brengt een mens als vanzelf tot het ondernemen 

van een zoektocht naar zin en betekenis” (Bos, Hyvarinen & Roermund, 2011, p. 4). 

Bovendien stellen Bos en collega’s (2011) op grond van hun werkervaring dat zingeving en 

herstel met elkaar verbonden zijn, in hun visies zelfs ‘onherroepelijk’.  

 Braam (2017, p. 2) is van mening dat psychiatrische problematiek de cliënt kan 

confronteren met existentiële vragen. Religie en spiritualiteit kunnen daarin een perspectief 

brengen van hoop, opluchting, coping, en het vinden van betekenis in het leven.  Er is een 

groeiend inzicht dat aandacht voor spirituele behoeftes de gezondheidsresultaten ten goede 

komt (Koenig, 2013).  Alma en Smaling (2010) zien religie, spiritualiteit en spirituele 

behoeftes als een vorm van spirituele zingeving. Deze vorm van zingeving geeft je het gevoel 

dat je onderdeel bent van een groter geheel. Religieuze en spirituele kennis behoort volgens 

Braam (2017) veel duidelijker tot het expertise gebied van de geestelijk verzorger dan voor 

andere professionals in de GGZ. Bos (2006, p. 308) benoemt dat men nu in de GGZ 

onderkent dat, zowel bij een langdurige psychiatrische beperking als bij een korter durende 

psychosociale crisis, de mens met klemmende zingevingsvragen wordt geconfronteerd. Veel 

hulpverleners vinden echter de term ‘zingeving’ moeilijk toepasbaar (Bos, 2006, p. 308).  

Een andere hulpverlener die met zingeving werkt binnen de behandeling is de 

ervaringsdeskundige, ook wel aangeduid als medewerker met ervaringsdeskundigheid. 

Internationaal is er ook aandacht voor ervaringsdeskundigen. Enkele Engelse termen die voor 

medewerkers met ervaringsdeskundigheid gebruikt worden zijn ‘mental health peer 

specialists’, ‘consumer consultants’ en ‘peer support workers’ (Chinman et al., 2017; Slade et 

al., 2014; McCann et al., 2006). Ervaringsdeskundigen zijn personen met een 

voorgeschiedenis van psychiatrische problematiek die training ontvangen om hun ervaring te 

gebruiken om andere mensen met psychische problematiek te helpen in een klinische setting 

(Chinman, M. et al., 2017, p. 1) Het overbrengen van deze kennis aan anderen, wordt door 

Boevink (2017) gedefinieerd als ervaringsdeskundigheid.  
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Moradi, Brouwers, Bogaard en Nieuwhuizen (2012) schrijven vanuit de als zodanig 

aangeduide herstelbeweging en benoemen dat de ervaringsdeskundige ook werkt met 

zingeving vanuit deze herstelbeweging. Voorvechters van de herstelbeweging beschouwen 

die beweging hoofdzakelijk als een emancipatiebeweging met als centrale principes zelfhulp 

en empowerment (Moradi et al., 2012, p.35). Dat is ook de definitie die in dit onderzoek zal 

worden gevolgd.  Dit zien we terug in het “Hersteldocument” met de titel “Over de brug” 

(Couwenbergh & Weeghel,2014). Met name op het gebied van persoonlijk herstel benoemen 

de auteurs dat er meer aandacht moet komen voor zingeving. Zingeving wordt in dit kader 

gezien als een onvervulde zorgbehoefte (Couwenbergh & Weeghel, 2014, p. 22).  

Het begrip ‘herstel’ in deze herstelbeweging geeft aan op welke wijze 

ervaringsdeskundigen invulling geven aan het begrip zingeving. In de psychiatrie zijn er 

grofweg twee verschillende opvattingen van herstel. De eerste is vanuit medisch-

wetenschappelijk perspectief, de tweede is vanuit het cliënten perspectief. Vanuit medisch-

wetenschappelijk perspectief wordt herstel gezien naar gelang er een afname is van de 

symptomen van de psychiatrische beperking. Herstel heeft dan als doel dat iemand zijn 

dagelijkse activiteiten weer kan oppakken (Moradi et al., 2012, P. 37). Mensen met 

geestelijke problematiek willen echter meer dan alleen een symptoomafname (Anthony, 1993, 

p. 521). Vanuit het cliënten perspectief is er dan ook een andere manier van kijken op herstel. 

Dit perspectief werkt met een ontwikkelingsperspectief. Herstel is een uniek proces waarbij 

cliënten weer hoop op de toekomst proberen te verwerven, een gevoel van controle over het 

leven zien te verkrijgen en opzoek gaan naar betekenisvolle dagactiviteiten. In dit perspectief 

kan herstel plaatsvinden terwijl symptomen niet per se weg hoeven te zijn (Moradi et al., 

2012, p. 38). Ervaringsdeskundigen sluiten zich aan bij de tweede vorm van herstel. 

Ervaringsdeskundigheid is gebaseerd op herstelwaarden als hoop en zelfbeschikking over 

iemands eigen leven (Slade et al., 2014, p. 15). Herstel wordt in deze gezien als: ‘het vinden 

van een zinvol en bevredigend bestaan met of zonder de psychiatrische aandoening’ 

(Boevink, Prinsen, Elfers, Droes, Tiber & Wilrycx, 2012, p.57).  

Termen die aangeven hoe ervaringsdeskundigen invulling geven aan zingeving zijn 

hoop en optimisme, betekenisvolle activiteiten, betekenisgeving, en een zinvol bestaan 

(Boevink et al, 2012: Moradi et al, 2012). Opvallend is dat aanhangers van het 

cliëntenperspectief van herstel een gebrekkige invulling geven wat concreet een zinvol en 

bevredigend bestaan nu eigenlijk moet inhouden. Mogelijke verklaring hiervoor is dat 

voorstanders van de herstelbeweging vanuit het cliëntenperspectief waarschuwen voor het 
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meten wat herstel is voor mensen, omdat elke herstelervaring uniek en verschillend is. 

Daarmee kan er ook reserve zijn om in onderzoek vast te leggen wat een zinvol en 

betekenisvol leven is binnen de herstelervaring voor cliënten (Moradi et al, 2012, p.40). 

Gevolg is dat het onduidelijk blijft wat die zingeving als onvervulde zorgbehoefte behelst.  

Moradi et al. (2012) stellen dat samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en andere 

expertises kan leiden tot het boeken van voortgang in de behandeling van cliënten. Vanuit 

deze visie voortredenerend zou het goed zijn om te kijken op welke wijze zingeving vorm kan 

krijgen binnen de GGZ. Wellicht kunnen de beroepsgroepen elkaar versterken op het punt van 

zingeving, zodat zingeving een meer prominente plek krijgt in de GGZ. Bos, Hyvarinen & 

Roermund (2011) brengen de geestelijk verzorger en de ervaringsdeskundige ook met elkaar 

in verband in de zorgpraktijk van de GGZ. 

De expertise van een geestelijk verzorgers is zingeving: ‘zij proberen mensen te 

ondersteunen en begeleiden in hun zoeken naar zin, betekenis, verbondenheid en een 

waardevol bestaan’ (Bos, Hyvarinen & Roermund, 2011, p.5). Broekhuijsen (2017) voorziet 

een meer geïntegreerde vorm van geestelijk verzorgen waarin de geestelijk verzorger meer zal 

samenwerken met andere disciplines. De geestelijk verzorger kan een belangrijke bijdrage 

leveren aan het herstel van de cliënt. Ook vanuit de geestelijke verzorging is er een behoefte 

om samen met andere deskundigen de krachten te bundelen.   

 De herstelgedachte stimuleert ervaringsdeskundigen om met cliënten 

zingevingsvragen aan de orde te stellen. Hoe dit moet en of dit lukt is nog nauwelijks bekend. 

Geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen kunnen wellicht op dit punt samenwerken om 

meer aandacht te genereren voor zingeving in de behandeling. Omdat ze beiden werken met 

zingeving kunnen ze elkaar wellicht ondersteunen. In dit onderzoek wil ik die mogelijkheid 

van een samenwerking exploreren. Er is echter onvoldoende literatuur om op voort te bouwen 

hoe deze samenwerking eruit kan zien. Er zijn enkele vooronderstellingen mogelijk op dit 

gebied. Ervaringsdeskundigen kunnen geestelijk verzorgers consulteren op welke wijze ze 

kunnen omgaan met zingevingsvragen bij hun cliënten. Ervaringsdeskundigen en geestelijk 

verzorgers kunnen actief werken aan een onderlinge taakverdeling waarbinnen ze cliënten 

kunnen bijstaan rondom persoonlijke zingeving. Maar wellicht mist in de praktijk dit 

samenwerkingsverband en ontstaat er concurrentie op het punt van zingeving.  

 Samenwerking krijgt een centrale plek in de probleemstelling, om die reden zal dit 
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begrip in de volgende sectie apart extra uitgelicht worden. Verder volgt een argumentatie voor 

de keuze van Bronsteins (2003) model. 

De term samenwerking omvat het idee van delen van expertise en omvat een 

collectieve actie geënt op een gezamenlijk doel tussen zorgprofessionals (d’Amour et al., 

2005, p. 116). Samenwerking wordt in dit onderzoek bekeken vanuit een interdisciplinair 

perspectief. Interdisciplinair samenwerken gaat in op een samenwerkingsproces waarin leden 

van verschillende disciplines werken aan een gezamenlijk doel (Bronstein, 2003). 

Interdisciplinaire samenwerking en beargumentering van de keuze hiervoor worden verder 

uitgewerkt in het theoretische kader.  Bronstein (2003), een Amerikaanse onderzoekster op 

het gebied van maatschappelijk werk, noemt de volgende kerncomponenten van een 

goedwerkende interdisciplinaire samenwerking: (1) wederzijdse afhankelijkheid, (2) nieuw 

gecreëerde professionele activiteiten, (3) flexibiliteit (4) gezamenlijk eigenaarschap van 

doelen en (5) reflectie op proces. Deze kerncomponenten zijn afgebeeld in figuur 1. In dit 

onderzoek zal worden gekeken of de vijf kerncomponenten terugkomen in de visie van 

geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen. 

Figuur 1 Componenten van een interdisciplinaire samenwerking 

  

 

 

 

 

 

 

Bronsteins onderzoek gaat in op onderzoek naar samenwerking tussen sociale werkers en 

andere disciplines. Deze kerncomponenten kunnen echter ook gericht worden op een 

samenwerking tussen andere beroepen, omdat het artikel ook ingaat op wat in het algemeen 

bijdraagt aan een optimale interdisciplinaire samenwerking. Een zoektocht met de termen: 

‘model Bronstein (2003) interdisciplinary collaboration’ leverde op dat Bernsteins model is 
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geestelijk verzorgers en andere professies op het gebied van zingeving ten tijde van 

psychiatrische opname (Tyson, McIntosh & Gregg, 2016). Het onderzoek van Tyson, 

McIntosh en Gregg (2016) geeft aan dat het model toepasbaar is op andere disciplines dan 

alleen sociale werkers. Ervaringsdeskundigen zijn in dit samenwerkingsverband niet 

genoemd. Een toevoeging aan de kennis over het model van Bronstein (2003) is om te 

onderzoeken wat inzichten over samenwerking tussen geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen inhoudelijk mogelijk kunnen toevoegen aan het model. Dit houdt in dat 

dit onderzoek kan weergeven in hoeverre de kerncomponenten geldig zijn binnen de 

samenwerking van de twee disciplines. 

1.1.2 Onderzoeksdoel 
In het huidige onderzoeksvoorstel wil ik de samenwerking tussen geestelijke verzorgers en 

ervaringsdeskundigen onder de loep nemen ten aanzien van zingeving in de zorg aan 

psychiatrische patiënten.  Dit onderzoek wil bijdragen aan kennis over de samenwerking 

tussen geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen. Deze kennis behelst wat beide 

beroepsgroepen doen op het gebied van zingeving, hoe ze zich tot elkaar verhouden, en wat 

een goede samenwerking inhoudt. Met als uiteindelijk doel dat er meer zicht komt op hoe 

beide beroepsgroepen zich tot elkaar kunnen positioneren op het gebied van zingeving binnen 

de GGZ. Omdat er nog zo weinig bekend is over dit onderwerp, kan dit onderzoek alleen nog 

maar verkennend zijn.  

 

1.1.3 Onderzoeksvraag 
Wat is de visie van geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen op en hun ervaring met een 

interdisciplinaire samenwerking met elkaar met betrekking tot kansen en beperkingen op het 

gebied van zingeving?  

Deelvragen: 

1. Wat is de visie van de geestelijk verzorgers op en hun ervaring met een 

interdisciplinaire samenwerking met de ervaringsdeskundigen op het gebied van 

zingeving met betrekking tot kansen en beperkingen?  

2. Wat is de visie van de ervaringsdeskundigen op en hun ervaring met een 

interdisciplinaire samenwerking met de geestelijk verzorgers op het gebied van 

zingeving met betrekking tot kansen en beperkingen?  
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3. In hoeverre komen de vijf kernmerken van een goede interdisciplinaire samenwerking 

(Bronstein, 2003) terug in de visie en ervaringen van geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen? 

 

1.1.4 Relevantie 
Wetenschappelijke relevantie  

Vanuit de wetenschappelijke literatuur komt de urgentie van zingeving in de GGZ naar voren. 

Dit geluid wordt echter onderbouwd vanuit de eigen werkervaring van de geestelijk 

verzorgers (Bos, et al., 2011 & Broekhuijzen 2017). Bovendien is er naast Bos (et al.) een 

lacune in de wetenschappelijke literatuur over een mogelijk samenwerkingsverband tussen 

ervaringsdeskundigen en geestelijk verzorgers. Vanuit dit oogpunt is het interessant om 

empirisch te onderzoeken hoe zingeving binnen een interdisciplinaire samenwerking tussen 

ervaringsdeskundigen en geestelijk verzorgers vorm kan krijgen. Dit onderzoek beoogt (meer) 

kennis en literatuur te genereren ten aanzien van de waarde van dit samenwerkingsverband en 

ook ten behoeve van waarde van zingeving binnen de GGZ die uit dit samenwerkingsverband 

kan voortvloeien. Dit onderzoek is relevant voor humanistiek omdat het bijdraagt aan kennis 

op het terrein van zingeving. Zingeving is naast humanisering een belangrijke pijler van 

humanistiek (Goelst Meijer, 2015). Verder veronderstelt dit onderzoek ook dat Bronsteins 

(2003) model toepasbaar is op geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen. Dit onderzoek 

kan op deze wijze inzicht bieden in de bijdrage van dit model aan de visie van samenwerking 

tussen deze twee disciplines. De kerncomponenten zijn theoretisch beschreven. Binnen deze 

master scriptie wordt gekeken in hoeverre dit model ook in de praktijk naar voren komt.  

Maatschappelijke relevantie 
 
Dit onderzoek sluit aan op de vraag hoe geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen een 

samenwerking voor zich zien op het gebied van zingeving in de GGZ. Op deze wijze wil dit 

onderzoek bijdragen aan een maatschappelijk belang van GGZ-cliënten; de behoefte aan 

zingeving in de behandeling. Zingeving wordt op dit moment door de cliënten gezien als een 

onvervulde zorgbehoefte (Kroon, 2009: Couwenbergh & Weeghel ,2014). Verder beoogt dit 

onderzoek een bijdrage te leveren aan dat geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen 

elkaar makkelijker vinden op de werkvloer. Dit draagt bij aan efficiëntere zorg, en zorg op 

maat voor de cliënt. 
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2. Theoretisch Kader 
 
2.1 Voorbeschouwing 
Ervaringsdeskundigen en geestelijk verzorgers worden samen ook wel aangeduid als een 

natuurlijk bondgenootschap binnen de herstelbeweging3. Bos, Hyvarinen en Roermund 

(2012) reflecteren op een mogelijke samenwerking tussen geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen. Er is weinig wetenschappelijke literatuur over de samenwerking tussen 

ervaringsdeskundigen en geestelijk verzorgers. Dit theoretisch kader bespreekt enige thema’s 

uit de onderzoeksliteratuur wat over dit onderwerp al bekend is en waarom er mogelijkerwijs 

een samenwerkingsverband kan ontstaan. Daarnaast heeft het theoretisch kader als doel de 

verschillende begrippen uit de onderzoeksvragen te definiëren ten behoeve van de 

operationalisatie van deze begrippen. De centrale begrippen ‘ervaringsdeskundigen’, 

‘geestelijk verzorgers’, ‘zingeving’ en ‘interdisciplinaire samenwerking’ komen aan bod. 

Speciale aandacht gaat uit naar de theorie van Bronstein (2003), omdat deze theorie een 

centrale plaats krijgt in de analyse van de verkregen data.  

 
2.2 Takenpakket geestelijk verzorger & ervaringsdeskundige 
 
Takenpakket geestelijk verzorger 

Om te kijken wat het takenpakket van de geestelijk verzorger inhoudt baseer ik mij op de 

beroepsstandaard Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (2015). Ik ga in 

op dit document omdat ik in mijn onderzoek mij richt op geestelijk verzorgers van iedere 

denominatie. De beroepsstandaard van De VGVZ is een belangrijke richtlijn voor geestelijk 

verzorgers van iedere denominatie. Voor mijn scriptie gebruik ik de volgende definitie van De 

VGVZ vanuit het beroepsprofiel (VGVZ, 2015, p. 7): “Geestelijk verzorging is professionele 

begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing”. Een nadere 

beschrijving wordt ook gegeven, ik noem deze ook omdat dit het takenpakket verder 

specificeert “Geestelijk verzorgers komen in beeld als de vanzelfsprekende orde van het 

alledaagse leven wordt doorbroken; in situaties van leven en dood, bij afscheid en verlies, bij 

ervaringen van grote verbondenheid of juist van verlatenheid, en bij ethische vragen”. Zij zijn 

deskundig in het omgaan met levensvragen, zingeving spiritualiteit en ethische afwegingen” 

(VGVZ, 2015, p.7).           

                                                        
3 https://www.herstelondersteuning.nl/herstelacademies/geestelijke-verzorging/ geraadpleegd op 29 juli 2018. 
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 Het belang van samenwerking komt naar voren in het document. Van de geestelijk 

verzorger wordt verwacht dat zijn gedrag wordt gekenmerkt door interdisciplinariteit (VGVZ, 

2015). Belangrijk hierbij is dat de geestelijk verzorger de samenwerking aangaat met andere 

disciplines. In het beroepsprofiel komt dit als volgt naar voren: “De geestelijk verzorger staat 

in het belang van de cliënt open voor samenwerking met vertegenwoordigers van andere 

disciplines, met begrip voor de eigen aard en waarde van hun bemoeienissen en met respect 

voor hun verantwoordelijkheden. Daarbij is er de bereidheid tot het verstrekken van goede 

wederzijdse informatie, met inachtneming van het gestelde in artikel 36 over de 

vertrouwelijkheid” (VGVZ, 2015, p. 21). 

Takenpakket Ervaringsdeskundige  

Ervaringsdeskundigen hebben ook een beroepsstandaard, aangeduid als het 

‘Ervaringsdeskundigheid Beroepscompetentieprofiel’. Dit beroepscompetentieprofiel is 

opgezet door GGZ Nederland, Kenniscentrum Phrenos, ‘HEE!’ en Trimbos instituut. Het 

beroepscompetentieprofiel heeft als doel dat het beroep draagkracht krijgt en dat de inhoud 

geldigheid verkrijgt. Hiervoor is het beroepscompetentieprofiel gevalideerd door 

beroepsbeoefenaren, en gelegitimeerd door relevante werknemers en werkgeversorganisaties 

uit de GGZ (Bakel et al., 2013, p. 7). De definitie die ik aanhoud voor dit onderzoek komt 

voort uit dit document: “Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen 

herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel” (Bakel et al., 2013, p. 12). Om dit 

vermogen te ontwikkelen volgen ervaringsdeskundigen hiervoor een opleiding waarvan 

Nederland er ongeveer tien telt4. Men heeft daarbij keuze uit zowel mbo als hbo-opleidingen 

daarnaast zijn er ook nog alternatieve scholingstrajecten.      

 Het beroepscompetentieprofiel vermeldt samenwerking veelvuldig. Het gaat daarbij 

ook om samenwerking met andere disciplines, bijvoorbeeld in het adviseren van teams. Een 

taak die hierbij wordt genoemd is dat de ervaringsdeskundige “ruimte en support biedt voor 

interdisciplinaire samenwerking vanuit ervaringsdeskundigheid” (Bakel et al., 2013, p. 70). 

 

 

                                                        
4 Bron: https://www.deervaringsdeskundige.nl/inzet-ervarings-deskundigheid/scholing/scholing-
ervaringsdeskundigheid.aspx, geraadpleegd op 29-07-2018) 
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2.3 Zingeving als thema in de werkzaamheden bij geestelijk verzorger & 
ervaringsdeskundige  

 
Operationalisatie Zingeving 
 

Een algemene definitie voor zingeving komt van Baumeister (1991; 2005). Baumeister (2005, 

p. 608) beschrijft de kern van zingeving: “The essence of meaning is connection”. In 1991 

geeft Baumeister (1991, p 15) de volgende definitie van zingeving: “the mental representation 

of possible relationships among things, events, and relationships. Thus, meaning connects 

things”. Centraal in deze definitie staat de verbinding die zingeving teweegbrengt. Baumeister 

is vrij vertaald door Broekhuisen (2017, p.88): “Zingeving betekent volgens Baumeister: dat 

er verbindingen gelegd worden tussen dingen, gebeurtenissen en relaties. Zingeving is een 

verbindende activiteit die deze onderdelen in een bepaald patroon zet dat begrijpelijk is en 

betekenis heeft binnen bepaalde contexten”.      

 Derkx (2011, p. 116) bouwt voort op Baumeister en zegt dat het bij zingeving gaat 

om: “het plaatsen van eigen ervaringen en zelfs het eigen leven als geheel in een groter 

verband van samenhangende betekenissen”.  Dit komt in grote mate overeen met de definitie 

van Alma en Smaling (2010). Alma en Smaling (2010, p. 19) definiëren zingeving als een 

“persoonlijke verhouding tot de wereld, waarin het eigen leven geplaatst wordt in een breder 

kader van samenhangende betekenissen”.  Voor zingeving hanteer ik de definitie van Alma en 

Smaling (2010). 

Zingeving binnen de praktijk van geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen in de 

GGZ 

 

De professie ‘medewerker met ervaringsdeskundigheid in de GGZ’ kent in Nederland haar 

ontstaan in de herstelbeweging. Voorvechters van de herstelbeweging beschouwen die 

beweging hoofdzakelijk als een emancipatiebeweging met als centrale principes zelfhulp en 

empowerment (Moradi et al., 2012, p.35). De herstelbeweging stelt het perspectief van de 

cliënt centraal (Broekhuisen, 2017). Deze beweging ‘heeft ervoor gezorgd dat er meer 

aandacht is gekomen voor zingeving in de behandeling’ (Broekhuisen, 2017, p. 91). De 

‘peers’, de ervaringsdeskundigen vanuit de VS (Davidson, Bellamy, Guy & Miller, 2012), 

zijn ontstaan vanuit vergelijkbare principes: zelfhulp en empowerment. Deze ‘peers’ kwamen 
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voort uit de ‘Mental Health Consumer Movement’ een protestbeweging van patiënten tegen 

hun behandeling, om de GGZ in de VS te hervormen (Dadvidson et al., 1999). Vanuit de 

recovery movement (de herstelbeweging van de VS) heeft ervaringsdeskundigheid in de VS 

een opmars gemaakt (Miyamoto & Sono, 2012). Bijdrage aan zingeving (spirituality) wordt in 

de VS overigens genoemd als effect van het werk van de ervaringsdeskundigen (Miyamoto & 

Sono, 2012). 

De herstelbeweging waar ervaringsdeskundigen uit voort zijn gekomen heeft voor 

meer aandacht gezorgd voor zingeving in behandelingstrajecten. Bij de geestelijk verzorger 

hoorde zingeving al vanzelfsprekend thuis ook voordat de herstelbeweging opkwam.  

Een geestelijk verzorger is een professional op het terrein van zingeving. De geestelijk 

verzorger heeft als expertise het bezig zijn met zingevingsvragen. Wanneer een zorginstelling 

vanuit het cliënten perspectief werkt aan herstel, kan een geestelijk verzorger volgens 

Broekhuisen, (2017) daar een ‘belangrijke bijdrage’ aan leveren. Broekhuisen (2017) ziet 

hierin een mogelijke samenwerking in met andere disciplines. Zoals al aangegeven zien Bos, 

et al. (2012) hier een wezenlijke rol weggelegd voor de samenwerking tussen geestelijk 

verzorgers en ervaringsdeskundigen.  

 

   2.4 Visie van geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen 
Dit onderzoek gaat in op de visie van geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen. Ik 

definieer de visie in dit onderzoek als de kijk of mening van geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen op een interdisciplinaire samenwerking met elkaar op het gebied van 

zingeving met betrekking tot kansen en beperkingen. Er is nog geen wetenschappelijke 

literatuur over hoe die visie eruitziet. Dit onderzoek is daarom exploratief, en wil 

onderzoeken wat een verdere kijk of mening is van geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen op een interdisciplinaire samenwerking. Deze kijk is niet zo zeer 

gericht op de toekomst, maar speelt zich af in wat er nu mogelijk is. In deze zin zet dit 

onderzoek zich gedeeltelijk af tegen wat Anthony (1993, p. 536) ziet als een visie, die visie 

gelijk ziet aan toekomstig denken: “A vision pulls the field of services into the future. A vision 

is not reflective of what we are currently achieving, but of what we hope for and dream of 

achieving. Visionary thinking does not raise unrealistic expectations. A vision begets not false 

promises but a passion for what we are doing”.  

Voor deze visie worden ervaringen met bestaande samenwerkingsverbanden 

onderzocht. Over activiteiten die geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen al met elkaar 
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hebben ben ik op basis van de literatuurstudie weinig tot geen wetenschappelijke literatuur 

tegengekomen. Alleen Bos, Hyvarinen en Roermond (2012) noemen dit expliciet. Deze 

auteurs vermelden namelijk een mogelijk samenwerkingsverband tussen geestelijk verzorgers 

en ervaringsdeskundigen in het geven van studiedagen over de psychiatrie. De auteurs 

noemen dat: “bij dit soort scholing kan inzet van ervaringsdeskundigen vruchtbaar zijn. Zij 

kunnen immers uit eerste hand vertellen over ziekte en herstel” (Bos, Hyvarinen & 

Roermund, 2012, p. 12).          

 De site van herstelondersteuning5 meldt dat er verschillende 

activiteiten/samenwerkingsverbanden ontstaan dankzij de samenwerking tussen 

ervaringsdeskundigen en geestelijk verzorgers. De auteurs noemen dat zowel 

ervaringsdeskundigen als geestelijk verzorgers in de psychiatrie ruimte geven aan existentiële 

thema’s. Een mogelijk nieuw samenwerkingsverband dat wordt geopperd binnen dit 

document6 is dat geestelijk verzorgers ook hun expertise kunnen delen op herstelacademies. 

Herstelacademies zijn een ‘educatieve benadering van ondersteuning bij herstel en re-

integratie’ (Couwenbergh & Weeghel, 2014, p. 53). Door geestelijk verzorgers aan de 

herstelacademies te verbinden, kan samen met de ervaringsdeskundigen worden gekeken, hoe 

zingeving een plek kan krijgen binnen het herstel van GGZ-clienten7.  

2.5 Bronstein  

Inleiding: Keuze voor interdisciplinair samenwerken en Vijf kerncomponenten 

Bij interdisciplinaire samenwerking levert elke discipline vanuit haar eigen ‘methodiek, 

deskundigheid en verantwoordelijkheid’ een bijdrage aan de samenwerking (Peeters, 2006, 

p.675). De reden waarom niet voor multidisciplinaire samenwerking is gekozen in het 

onderzoek is omdat daarbij de nadruk ligt op een veelheid van disciplines terwijl bij 

interdisciplinair onderzoek juist de nadruk ligt op een uitwisseling en dialoog tussen de 

disciplines (Peeters, 2006). Dit onderzoek wil niet ingaan op een veelheid van disciplines 

maar juist hoe twee disciplines in een uitwisseling elkaar kunnen aanvullen op het gebied van 

zingeving in de behandeling.  

Multidisciplinair samenwerken en interdisciplinair samenwerken zijn op zich apart te 

definiëren maar vertonen in de praktijk ook overlap (D’Amour, et al., 2005). Dit onderscheid 

                                                        
5 https://www.herstelondersteuning.nl/herstelacademies/geestelijke-verzorging/ geraadpleegd op 29 juli 2018.  
6 https://www.herstelondersteuning.nl/herstelacademies/geestelijke-verzorging/ geraadpleegd op 29 juli 2018.  
7 https://www.herstelondersteuning.nl/herstelacademies/geestelijke-verzorging/ geraadpleegd op 29 juli 2018.  
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tussen multidisciplinair samenwerken en interdisciplinair samenwerken, wordt op basis van 

literatuuronderzoek gemaakt (D’Amour, et al., 2005). Het kan dus zijn dat in de praktijk, in 

multidisciplinaire teams het verschil niet zo wezenlijk wordt gevoeld. Vanuit de literatuur 

blijkt wel dat in interdisciplinair samenwerken de teams meer werken vanuit een gezamenlijk 

doel terwijl bij multidisciplinair samenwerken meer onafhankelijk van elkaar gewerkt wordt 

(d’Amour, et al., 2005). Omdat multidisciplinaire samenwerking en interdisciplinaire 

samenwerking overlap hebben, wordt binnen deze scriptie ook enige literatuur gebruikt over 

multidisciplinaire samenwerking om het begrip interdisciplinaire samenwerking verder uit te 

diepen.  

Bronsteins onderzoek gaat in op onderzoek naar samenwerking tussen 

maatschappelijk werkers en andere disciplines. Deze kerncomponenten kunnen echter ook 

goed gericht worden op een samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en geestelijk 

verzorgers, omdat het artikel ook ingaat op wat in het algemeen bijdraagt aan een optimale 

interdisciplinaire samenwerking. Bronstein gebruikt hierbij voorbeelden van 

samenwerkingsverbanden in haar tekst die ook goed bij andere disciplines naar voren zouden 

kunnen komen. 

Bronstein (2003) verwerkt in de onderbouwing van de kerncomponenten ook 

algemeen geldende literatuur die niet alleen toepasbaar is op maatschappelijk werkers. 

Bronsteins model is gestoeld op een brede literatuurstudie. Het belangrijkste 

wetenschappelijke artikel waarop haar stuk is gestoeld is een meta-analyse van 

samenwerkingsliteratuur door Mattessich en Monsey (1992). De vijf kerncomponenten van 

een goede samenwerking van Bronstein zijn hoofdzakelijk gedefinieerd op basis van deze 

literatuurstudie. Mattessich en Monsey (1992) gaan in op wat in het algemeen werkt in een 

samenwerking en wat niet.  

Bronstein (2003) noemt de volgende kerncomponenten van een goedwerkende 

interdisciplinaire samenwerking: (1) wederzijdse afhankelijkheid, (2) nieuw gecreëerde 

professionele activiteiten, (3) flexibiliteit, (4) gezamenlijk eigenaarschap van doelen en (5) 

reflectie op proces. Het gaat hierbij om een goed werkende samenwerking tussen klinische 

professionals (in dit geval maatschappelijk werkers in relatie tot hulpverleners in de zorg). 

Bronstein (2003, p. 298) gaat in op deze specifieke groep omdat van werkers in deze setting 

vaak wordt verwacht dat ze moeten samenwerken met andere collega’s in het belang van de 

cliënt. Om deze reden heeft Bronstein (2003) zich verdiept in interdisciplinaire 

samenwerking, omdat deze vorm van samenwerken in de klinische zorg nodig is.  
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Hieronder volgt een toelichting per kerncomponent. 

(1) Wederzijdse afhankelijkheid “Onder wederzijdse afhankelijkheid wordt verstaan het 

optreden van en het vertrouwen op interacties tussen professionals, waarbij iedereen 

afhankelijk is van de anderen om hun doelen te bereiken. Om wederzijds afhankelijk te 

kunnen functioneren moeten professionals een duidelijk begrip hebben van het onderscheid 

tussen de rollen van hun eigen en hun samenwerkende professionals en ze op de juiste manier 

gebruiken. Gedrag dat de wederzijdse afhankelijkheid kenmerkt omvat formele en informele 

tijd die samen is doorgebracht, mondelinge en schriftelijke communicatie tussen professionele 

collega's, en een waardering van en respect voor de professionele opvattingen van collega's” 

(Bronstein, 2003, p. 299).  

 

(2) Nieuw gecreëerde professionele activiteiten “Nieuw gecreëerde professionele 

activiteiten verwijzen naar samenwerkingshandelingen, programma's en structuren die meer 

kunnen bereiken dan wat wordt bereikt wanneer dezelfde professionals onafhankelijk zouden 

hebben gehandeld. Deze activiteiten maximaliseren de expertise van elke medewerker” 

(Bronstein, 2003, p. 300). 

(3) Flexibiliteit “Flexibiliteit is gerelateerd aan, maar gaat verder dan wederzijdse 

afhankelijkheid. Flexibiliteit heeft betrekking tot het opzettelijke optreden van rolvervaging.” 

(Bronstein, 2003, p. 300-301).  Bronstein (2003) noemt het belang van rolvervaging, dat 

rollen niet alleen moeten afhangen van iemands professionele achtergrond, maar ook van wat 

nodig is uitgaande van de organisatie, situatie, de collega’s, cliënten en familie van de 

cliënten (Bronstein, 2003, p. 301). Flexibiliteit kenmerkt zich bijvoorbeeld door het bereiken 

van productieve compromissen via wijziging van professionele rollen wanneer dat nodig is 

(Bronstein, 2003). 

(4) Gezamenlijk eigenaarschap van doelen “Collectief eigendom van doelen verwijst naar 

gedeelde verantwoordelijkheid in het hele proces van het bereiken van doelen, inclusief 

gezamenlijk ontwerp, definitie, ontwikkeling en het bereiken van doelen” (Bronstein, 2003, p. 

301).  

(5) Reflectie op het proces “Reflectie op het proces verwijst naar de aandacht van 

medewerkers voor hun proces van samenwerken. Dit omvat gedrag waarbij medewerkers 

denken en praten over hun werkrelaties en het samenwerkingsproces en waar medewerkers 
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feedback over hun proces opnemen om samenwerkingsrelaties en effectiviteit te versterken” 

(Bronstein, 2003, p. 302). 

 

Het model van Bronstein (2003) bestaat uit twee gedeeltes. Het eerste gedeelte bestaat uit de 

bovengenoemde vijf kerncomponenten die bijdragen aan interdisciplinaire samenwerking 

onder klinische professionals. Het tweede gedeelte gaat in op de contextfactoren die de 

samenwerking beïnvloeden. Deze contextfactoren zijn ondergeschikt aan het hoofdmodel met 

de vijf kerncomponenten. In het huidige onderzoek zal daarom met name worden gekeken of 

deze vijf kerncomponenten terugkomen in de visie van geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen, omdat de vijf kerncomponenten echt ingaan op bouwstenen voor de 

samenwerking zelf.   

 De contextfactoren gaan over (1) professionele rol, (2) structurele kenmerken, (3) 

persoonlijke eigenschappen en (4) een geschiedenis van samenwerking.  

Professionele rol refereert in deze gedeeltelijk tot het respecteren van je collega’s van 

dezelfde discipline. Verder gaat dit element in op trouw blijven aan je collega’s, en een 

professionele houding tegenover je collega’s aanhouden.  

 Structurele kenmerken houden ondersteunende systemen in om de interdisciplinaire 

samenwerking te verbeteren (tijd, financiële middelen, ruimte). Denk bijvoorbeeld aan 

beheersbare taken, en de tijd en ruimte om de samenwerking te doen ontstaan.   

Persoonlijke eigenschappen zijn volgens Bronstein (2003) relevant voor professionele 

samenwerking, hieronder valt hoe professionals elkaar zien als mensen buiten hun 

professionele rol. Het draait hier om vertrouwen, begrip en het bestaan van informele 

communicatie. Tot slot gaat een geschiedenis van samenwerking over vorige ervaringen met 

interdisciplinaire samenwerking met collega’s. 

 

Er zijn een aantal onderzoeken die voortbouwen op Bronstein (2003). Oliver, Wittenberg-

Lyles en Day (2007) onderzoeken de bredere toepasbaarheid van het meetinstrument dat 

Bronstein (2002) ontwikkelde voor interdisciplinaire samenwerking. Dit model werd in eerste 

instantie alleen gebruikt voor maatschappelijk werkers. De onderzoekers hebben het 

instrument verder ontwikkeld. Het meetinstrument werkt goed om percepties van 

verschillende teamleden te onderzoeken op een interdisciplinaire samenwerking. Dit blijkt 

ook uit ander onderzoek (Wittenberg-Lyles, et al., 2010).  

 Wat Oliver et al., (2007) opvalt is dat het instrument niet een maat voor 

collaboratieve handelingen is, maar zich eerder richt op de percepties van de individuele 
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teamleden en hun ervaring met samenwerking. In het huidige onderzoek kunnen we kijken of 

de vijf kenmerken van interdisciplinaire samenwerking zich ook eerder richten op de 

percepties op de samenwerking dan op het meten van collaboratieve handelingen. Dit wordt 

gedaan met een reflectie in de discussiesectie.  

 

In de kern van de zaak richt ik mij met name in het onderzoek op de eerste vijf kenmerken 

van de interdisciplinaire samenwerking. In de kwalitatieve analyse worden deze andere 

thema’s echter wel meegenomen. Deze thema’s raken namelijk aan de thema’s van enkele 

andere benaderingen van interdisciplinaire of multidisciplinaire samenwerking. Die 

benaderingen bespreek ik in de volgende deelparagraaf.  
 

Model Bronstein in context 

Behalve het model van Bronstein (2003) over interdisciplinaire samenwerking komen nu ook 

enkele andere theoretische benaderingen over bijvoorbeeld multidisciplinaire samenwerking 

aan de orde. Overlappen en verschillen met het model van Bronstein (2003) komen zo aan het 

licht, en op deze wijze wordt het model in een context geplaatst en aangescherpt.   

 Hijwege (2010) beschrijft in haar artikel de mogelijkheid van een samenwerking 

tussen psychologen en geestelijk verzorgers. Ze beschrijft dat de samenwerking tussen twee 

disciplines mogelijkerwijs wordt bemoeilijkt door een verschil in perspectief, een verschil in 

gerichtheid, een verschil in taal, een verschil in inhoud en een verschil in methode. 

 Edwards (2005) noemt het concept van ‘Relational agency’ als een middel om beter 

te kunnen samenwerken met anderen. Relational agency wordt gedefinieerd als: ‘een 

vermogen om iemands denken en handelen in overeenstemming te brengen met die van 

anderen om praktische problemen te interpreteren en om op die interpretaties te reageren’ 

(Edwards, 2005, p. 169). Hiervoor is het concept van ‘knowing how to know who’ belangrijk: 

het gebruik maken van de expertises van andere professionals in het samenwerken. 

 Boaden en Leaviss (2000) stellen dat communicatievaardigheden, motivatie, 

vertrouwen en informatie-uitwisseling belangrijk zijn in het ontwikkelen van een goede 

samenwerking tussen teamleden. Verder noemen Boaden en Leaviss (2000) dat een 

helderheid van rollen en een gezamenlijk doel kunnen bijdragen aan een goede 

samenwerking.  

 Wat we zien vanuit dit onderzoek naar andere theorieën over samenwerking is dat 

de theorie van Bronstein (2003) voornamelijk wordt bevestigd en op sommige punten iets 

wordt aangescherpt. Een voorbeeld hiervan is dat Hijwege (2010) elementen aandraagt 
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waarop professionals zich bewust kunnen zijn van hun eigen rollen. Bronstein noemt enkele 

aspecten van interdisciplinaire samenwerking die bij de andere benaderingen niet terug te 

vinden zoals ‘nieuwe activiteiten’ en ‘reflectie op proces’. 

In de hierop volgende tabel 2.5 worden de overeenkomsten en verschillen tussen de 

benaderingen in een overzicht geplaatst. Na het tonen van de tabel wordt de vergelijking met 

Bronstein verder uitgewerkt.  De thema’s rondom interdisciplinaire samenwerking worden 

per auteur geordend. Tabel 2.5 heeft als doel een totaaloverzicht te geven waar de visie van 

Bronstein (2003) wordt gedeeld, waar deze verschilt of juist wordt aangescherpt door andere 

theorieën. Een opmerking bij de tabel: Bronstein (2003) gaat expliciet in haar model in op een 

goede interdisciplinaire samenwerking. De andere modellen gaan in op samenwerking in het 

algemeen, hieronder kan een interdisciplinaire samenwerking vallen. De grootste 

overeenkomsten met Bronstein (2003) zijn te vinden bij wederzijdse afhankelijkheid en 

gezamenlijk eigenaarschap van doelen.  Dat zijn componenten die ook het meest terug te 

vinden zijn in de andere modellen. ‘Nieuwe activiteiten’ en ‘reflectie op proces’ zijn unieke 

componenten die alleen Bronstein (2003) onderscheidt. 

 

Tabel 2.5 Bronstein in relatie tot andere modellen 
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 De theorie van Hijwege sluit gedeeltelijk aan op Bronstein. Bronstein (2003) noemt 

de vijf punten8 van Hijwege (2010) niet expliciet die een samenwerking kunnen bemoeilijken.  

  Na het noemen van dit contrast heeft Hijwege’s artikel over samenwerking wel 

degelijk ook enige punten van aansluiting op de theorie van Bronstein (2003). Het theoretisch 

artikel van Hijwege (2010) lijkt wel aan te sluiten in dat Bronstein (2003) het belangrijk vindt 

dat professionals bewust zijn van hun eigen rollen.  Er moet een balans zijn tussen de rollen: 

iemand moet zich bewust zijn van de eigen professie en tegelijkertijd ook kunnen 

meebewegen in het interdisciplinaire team. Hierbij moet de professional bewust zijn van 

eigen professie met eigen gerichtheid, taal, inhoud en methode en toch toe bewegen naar een 

interdisciplinair team.  De punten die Hijwege (2010) noemt maken expliciet waarop moet 

worden gelet in het model van Bronstein in het bewust zijn van je eigen rol.  

 Ook geeft Hijwege (2010) aan in haar artikel dat de rol van een geestelijk verzorger 

meestal niet duidelijk is in een zorginstelling voor andere professionals. Beeldvorming over 

de geestelijk verzorger staat een duidelijk beeld van de rol van de geestelijk verzorger in de 

weg en daarmee samenwerking. Dit bevestigt dat een duidelijk beeld van rollen belangrijk is 

zoals Bronstein (2013) dat benoemt. Verder bevestigt Hijwege (2010) dat de basis van een 

goede samenwerking communicatie is. 

 De theorie van Edwards over ‘Relational agency’ sluit aan op het thema van 

wederzijdse afhankelijkheid van Bronstein (2003). ‘Relational agency’ kan een middel zijn 

om wederzijds afhankelijk te functioneren van elkaar.  ‘Relational agency’ kan daarbij ook als 

middel dienen voor communicatie. 

 De theorie van Boaden en Leaviss (2000) sluit tevens aan op het thema van 

wederzijdse afhankelijkheid van Bronstein (2003), omdat het ingaat op het soort interacties 

die professionals met elkaar kunnen aangaan om hun doelen te bereiken. Verder vult deze 

theorie op het punt van motivatie de persoonlijke eigenschappen aan die Bronstein (2003) 

noemt als een contextuele factor van het kunnen ontstaan van samenwerking. Bovendien 

komen communicatievaardigheden en informatie uitwisselen ook terug als belangrijke punten  

voor persoonlijke eigenschappen die bijdragen aan een goede samenwerking zoals genoemd 

door Bronstein (2003).   

 

                                                        
8 verschil in perspectief, een verschil in gerichtheid, een verschil in taal, een verschil in inhoud en een verschil in 
methode 
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2.6 Slotbeschouwing 

Samengevat komen in dit theoretisch kader twee centrale thema’s naar voren. Allereerst is er 

een richting gegeven op welke gebieden ervaringsdeskundigen en geestelijk verzorgers 

mogelijk kunnen samenwerken. Ten tweede is het begrip interdisciplinaire samenwerking 

uitgediept aan de hand van de theorie van Bronstein (2003). Andere theorieën scherpen de 

theorie aan, tegelijkertijd ontstaat er ook overlap. Communicatie is als belangrijk element 

toegevoegd aan Bronstein (2003) dankzij deze theorieën. Vermoedelijk levert Bronstein 

(2003) de meest originele thema’s op. Wederzijdse afhankelijkheid en flexibiliteit zijn 

elementen die bij haar als eerste expliciet naar voren komen.   
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3. Methodologie 
 
In dit hoofdstuk zal het onderzoeksdesign, de aanpak voor de dataverzameling en de analyse 

worden weergegeven en onderbouwd. Tot slot zal worden ingegaan op de betrouwbaarheid en 

de validiteit van het onderzoek.  

3.1 Onderzoeksdesign en dataverzameling  

Onderzoeksdesign 

Deze thesis is een empirisch sociaalwetenschappelijk onderzoek.  Ik werk hierbij vanuit een 

kwalitatieve onderzoeksmethode. De keuze voor kwalitatief onderzoek is tweevoudig. In dit 

onderzoek staat de visie van de respondenten op een interdisciplinaire samenwerking centraal. 

Binnen de studie naar de visie is het belangrijk te onderzoeken welke betekenis de 

respondenten aan de samenwerking geven. Via kwalitatief onderzoek blijft men dicht bij de 

betekenisgeving van de respondent aan de werkelijkheid, en wordt mogelijk gemaakt “om het 

onderzoeksonderwerp vanuit het perspectief van de onderzochte mensen te leren kennen” 

(Boeije, 2005, p. 27). Dit is de eerste reden waarom voor kwalitatief onderzoek is gekozen.

 De tweede reden voor kwalitatief onderzoek is dat er nog niet veel bekend is over het 

huidige onderzoeksonderwerp. Dit onderzoek wil dit onderwerp in de diepte onderzoeken, 

zodat het wellicht als vooronderzoek kan dienen voor nader onderzoek. De hypotheses die uit 

dit onderzoek komen kunnen bijvoorbeeld leiden tot het genereren van meer specifieke 

vragen over het onderzoeksonderwerp. Dit exploratieve karakter draagt bij aan de keuze voor 

kwalitatief onderzoek (Boeije, 2005, p. 35). Er is gekozen voor semigestructureerde 

interviews. Door semigestructureerde diepte-interviews met geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen als onderzoeksmethode te nemen, kan ik doorvragen en de visie van 

beide groepen op samenwerking nauwkeuriger in beeld krijgen 

Dataverzameling 

Om toegang te krijgen tot de respondenten is contact gezocht met een geestelijk verzorger en 

een ervaringsdeskundige werkend in de GGZ. Bij deze contactpersonen is gevraagd naar 

respondenten die voldeden aan de selectiecriteria (toegelicht in de volgende paragraaf).  

Hierdoor ben ik in contact gekomen met mijn respondenten. Bij iedere respondent heb ik 

geprobeerd of deze mij in contact kon brengen met weer nieuwe respondenten. Er is zodoende 

gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode. Dit is gedaan omdat de respondenten tot een 
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moeilijker bereikbare groep behoorden (Boeije, 2005), door de specifieke selectiecriteria. In 

de werving is gestreefd verschillende instellingen te kiezen waar de respondenten werkzaam 

zijn. Op deze wijze wordt ook de diversiteit in contextfactoren in kaart gebracht die van 

invloed kunnen zijn op de visies en ervaringen van verschillende ervaringsdeskundigen en 

geestelijk verzorgers.          

 Voorafgaand aan de interviews is er een interviewguide ontworpen (zie bijlage 1). 

Deze had de onderzoeker bij de hand zodat de thematiek uit de hoofd- en deelvragen 

voldoende in de interviews naar voren zou kunnen komen. De hoofdthema’s zingeving en 

samenwerking zijn bijvoorbeeld in de interviewguide uitgewerkt. Ook zijn de 

kerncomponenten van Bronstein (2003) verwerkt in de topics. De vragen zijn open 

geformuleerd. Zo kreeg de respondent de ruimte om de eigen visie op samenwerking te 

kunnen formuleren. Op de antwoorden van de respondenten werd zoveel mogelijk ingehaakt. 

Telkens werd doorgevraagd hoe de antwoorden in relatie stonden met samenwerking op het 

gebied van zingeving. Indien mensen snel klaar waren met hun antwoord werd hierop 

doorgevraagd naar verdere achtergronden om ruimte voor diepte in het interview te creëren.  

 Bij aanvang van het interview is gewerkt met een toestemmingsverklaringsformulier 

(zie bijlage 2). Met dit formulier is vastgelegd dat de respondent te allen tijde mag stoppen 

met deelname aan het onderzoek, en dat alle data steeds worden geanonimiseerd.  

3.2 Onderzoekspopulatie  

De onderzoekspopulatie omvat tien respondenten. De volgende selectiecriteria zijn 

gehanteerd: 

• De respondenten zijn werkzaam in een GGZ-organisatie. Voorwaarde voor het soort 

organisatie waar de respondent werkzaam is, is dat er zowel een geestelijk verzorger 

werkt, als een medewerker met ervaringsdeskundigheid. (Dit bleek een criteria, die 

zonder de sneeuwbalmethode moeilijk te behalen was, door iemand te vragen die zelf 

samenwerkte met een ervaringsdeskundige of geestelijk verzorger kon alleen zicht 

gekregen worden in welke organisaties dit voorkwam). 

• Bij de geestelijk verzorger is een humanistische denominatie niet verreist. Dit 

onderzoek is niet alleen gericht op humanistisch geestelijk verzorgers omdat het thema 

samenwerking niet wordt gekleurd door ideologie, en wegens haalbaarheid: er werken 

relatief weinig humanistisch geestelijk verzorgers in de GGZ. Binnen het onderzoek 

wordt getracht zoveel mogelijk diverse visies te verzamelen op een samenwerking. 
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3.3 Data-analyse en analysemethode 

De visie van de respondenten op een samenwerking is verwoord in de interviews. Om dicht 

bij deze woorden te blijven zijn de interviews geheel getranscribeerd. Vervolgens zijn deze 

transcripten geanalyseerd met Atlas Ti. De analysemethode is zowel deductief als inductief. 

De deductieve codes bestaan uit de kerncomponenten van Bronstein (2003) met betrekking tot 

samenwerking. De conceptualisering van deze kerncomponenten zijn terug te vinden in het 

theoretisch kader (hoofdstuk 2).         
 De codering is in drie fases op te delen. Er is (gedeeltelijk) open gecodeerd, daarna 

axiaal en tot slot selectief. In de eerste fase is getracht zo open mogelijk naar de data te kijken, 

om te kijken welke thema’s met betrekking tot samenwerking naar boven kwamen. Hierbij 

zijn de hoofd- en deelvragen leidend geweest in het toekennen van codes aan relevante 

stukken uit de interviews. De inductieve codes die naar voren kwamen zijn telkens gebruikt 

bij het coderen van een volgend transcript. Op deze wijze konden deze codes meerdere malen 

voorkomen.  Daarnaast is er gebruik gemaakt van de deductieve codes afgeleid uit de theorie 

van Bronstein. Op deze wijze wordt gekeken hoe deze thema’s naar voren komen in de 

interviews.            
 Bij het axiaal coderen is gekeken welke codes het belangrijkste zijn in de 

beantwoording van de hoofd- en deelvragen. Er is gekeken naar overkoepelende categorieën 

in de codes. Deze zijn tot hoofdcode gemaakt.  Deze hoofdcodes functioneren als 

hoofdthema’s. Ze worden gebruikt om codes van een lager niveau onder te brengen. Deze 

subcodes maken duidelijk waar de hoofdcodes uit bestaan. Een enkele keer komt het voor dat 

een subcode verder is gespecificeerd met andere codes, waardoor ook de betekenis van de 

code verder duidelijk wordt. Zo bestaat de hoofdcode ‘Diversiteit kansen samenwerking’ 

(onder andere) uit de code ‘vertellen eigen ervaring in groepswerk’ die aanwijst wat een 

mogelijke kans is in de samenwerking. De subcodes zijn van veel voorkomend naar minder 

voorkomend geordend (zie bijlage 3). Dit kan als een indicatie van mate van saturatie dienen. 

Daarnaast zijn er ook een aantal restcodes voortgekomen uit de axiale codering, die 

belangrijke terugkerende thema’s bleken uit de interviews, maar waar geen subcodes meer 

onder te verdelen waren. Het resultaat van de axiale codering is opgenomen in bijlage 3. 

 Het selectieve coderen bestond uit het zien welke thema’s telkens terugkwamen en hoe 

deze zich tot elkaar verhouden. Op basis van die hoofdcodes en subcodes is een codeboom 

gemaakt om de verbanden weer te geven tussen de verschillende codes. 
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3.4 Verantwoording analyse 

In dit gedeelte wordt de werkwijze bij het analyseren weergegeven. Door open, axiaal en 

selectief te coderen zijn patronen uit de data naar voren gekomen. In dit gedeelte zullen deze 

patronen in de vorm van een codeboom worden gepresenteerd. Vervolgens zal er een 

toelichting volgen op de codeboom. 
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Codeboom op basis van hoofd- en subcodes 
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Toelichting Codeboom 

 

De meeste inductieve codes waren relevant om te zien waar zowel de kansen als de 

beperkingen op samenwerking uit bestaan. Deze verschillende kansen dragen bij aan het 

ontstaan van samenwerking wat ook zo is aangegeven in de codeboom. De verschillende 

inductieve codes bij beperkingen bestaan uit factoren die de samenwerking tegenwerken wat 

ook zo is aangegeven in de codeboom. Het gevoel van bondgenootschap wat met name 

ontstaat vanuit eenzelfde visie op zorg ‘aandacht voor de persoon achter de DSM’ draagt bij 

aan de wil om samen te werken en is daarom opgenomen in de codeboom als een onderdeel 

van kansen bij samenwerking. Tot slot zijn apart als onderdeel van de samenwerking de 

verschillende samenwerkingsvormen opgenomen om de manieren van samenwerking weer te 

geven. Bronsteins kerncompetenties en contextfactoren komen terug in de interviews. In de 

codeboom zijn ze opgenomen als een belangrijke bijdrage aan kansen voor samenwerking. De 

kerncompetenties en contextfactoren zijn van invloed op een samenwerking. Indien deze 

kerncompetenties en contextfactoren voldoende aanwezig zijn binnen de samenwerking 

moedigt dit de samenwerking aan. 

3.5 Betrouwbaarheid en validiteit  

De betrouwbaarheid van het onderzoek heeft betrekking op dat een herhaling van het 

onderzoek zal leiden tot een min of meer gelijke uitkomst (Boeije, 2005). Het is een enkele 

keer voorgekomen dat niet alle topics aan bod zijn gekomen in het interview met de 

respondent. Dit kwam door tijdsdruk of doordat de interviewer meer ruimte gaf aan een 

bepaalde topic waardoor andere topics minder uitgebreid aan bod konden komen. Daarnaast 

legde elke participant zijn of haar eigen nadruk in het interview. Er valt daardoor moeilijk met 

zekerheid te zeggen of bij een herhaling tot hetzelfde onderzoeksresultaat zou zijn gekomen.

 Er is wel sprake van standaardisatie in het feit dat er een interviewguide is opgesteld. 

Echter de interviewer is hierbij het belangrijkste onderzoeksinstrument, zij zal zelf inschatten 

of ze moet doorvragen of niet. Om toch de betrouwbaarheid te garanderen is zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van dezelfde topics en een toestemmingsverklaringsformulier.   

 Aan de betrouwbaarheid van de analysemethode is bijgedragen door te coderen in drie 

fases en gebruik te maken van zowel deductieve als inductieve codes.                                                  

De ‘interbeoordelaarbetrouwbaarheid’ is laag omdat niet meerdere onderzoekers hebben 

gewerkt aan het coderingssysteem (Boeije, 2005, p. 97). 
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De validiteit heeft betrekking of de onderzoeker ‘meet of verklaart wat hij 

daadwerkelijk wil meten of verklaren’ (Boeije, 2005, p. 145). Door te coderen is geprobeerd 

hieraan bij te dragen, er is geprobeerd te onderscheiden welke codes vaak voorkomen en hoe 

die in verband zijn te brengen met elkaar. Hierbij is getracht bij te dragen aan feitelijke data. 

Maar ook hierbij geldt dat de onderzoeker het belangrijkste onderzoeksinstrument is. De 

externe validiteit is laag omdat er slechts tien respondenten hebben meegedaan, dat maakt 

generaliseren van de onderzoeksresultaten lastig. 
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4. Resultaten 
 
4.1 Inleiding 
Deze resultaten sectie bestaat uit een onderbouwde uiteenzetting van wat er in de interviews 

naar voren is gekomen. Deze uiteenzetting heeft als uiteindelijk doel de hoofdvraag te 

beantwoorden: ‘Wat is de visie van geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen op en hun 

ervaring met een interdisciplinaire samenwerking met elkaar met betrekking tot kansen en 

beperkingen op het gebied van zingeving?’ Dit wordt gedaan door per paragraaf een 

hoofdthema uit te werken van datgene wat uit de interviews naar voren kwam. Deze 

hoofdthema’s bestaan uit de hoofdcodes en de bijbehorende subcodes, afkomstig uit de 

analyse. De aantallen quotes per hoofd- en subcodes zijn opgenomen in bijlage 3. 

Achtereenvolgens zullen de volgende hoofdthema’s uitgewerkt worden: ‘Diversiteit kansen 

samenwerking’, ‘Diversiteit beperkingen samenwerking en manieren van samenwerking’, 

‘Bronsteins kerncompetenties en toevoeging Bronstein’, ‘Bronsteins contextfactoren’, 

‘Aandacht voor de persoon achter DSM’, ‘Gevoel van bondgenootschap’ en tot slot 

‘Samenwerking op het gebied van zingeving’. Op basis van de uitwerking van deze resultaten 

zal een beantwoording volgen op de deelvragen. Dit zijn de volgende deelvragen: 

1. Wat is de visie van de geestelijk verzorgers op en hun ervaring met een 

interdisciplinaire samenwerking met de ervaringsdeskundigen op het gebied van 

zingeving met betrekking tot kansen en beperkingen?  

2. Wat is de visie van de ervaringsdeskundigen op en hun ervaring met een 

interdisciplinaire samenwerking met de geestelijk verzorgers op het gebied van 

zingeving met betrekking tot kansen en beperkingen?  

3. In hoeverre komen de vijf kernmerken van een goede interdisciplinaire samenwerking 

(Bronstein, 2003) terug in de visie en ervaringen van geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen? 

Zo wordt stapsgewijs toegewerkt naar de beantwoording van de hoofdvraag.  

 

4.2 Uitwerking hoofdthema ‘Diversiteit kansen samenwerking en manieren 

van samenwerking.’ 
In deze paragraaf worden de verschillende kansen die respondenten noemden uiteengezet met 

betrekking tot samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en de geestelijk verzorgers. Op 

deze wijze wordt bijgedragen aan de beantwoording van de eerste twee deelvragen. In het 

theoretisch kader is niet uitgewerkt wat deze mogelijke kansen zijn binnen de samenwerking, 
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omdat er nog geen wetenschappelijke literatuur is hoe die visie op kansen eruitziet. Daarom is 

dit gedeelte van het onderzoek exploratief. De kansen die uit de interviews naar boven 

kwamen zijn daardoor afkomstig uit inductieve codes (thema’s uit de interviews, en dus niet 

vanuit de theorie).  De kansen voor samenwerking die stapsgewijs zullen worden uitgewerkt 

zijn vermeld in tabel 4.2. Daarna zal elke kans worden behandeld. Aan het einde van de 

paragraaf volgt een korte tabel (Tabel 4.3) met de meest genoemde manieren van 

samenwerking. Deze manieren van samenwerking worden genoemd omdat binnen deze 

samenwerkingsverbanden de kansen voor samenwerking gestalte krijgen. Eerst volgt een 

versimpeld diagram (Diagram 4.1) van de codeboom waarin staat samengevat welke plaats 

het hoofdthema heeft in de codeboom.  

 

Diagram 4.1 Diversiteit van kansen samenwerking en manieren samenwerking in 

codeboom  

 

   Is onderdeel van 

 

 

    Draagt bij aan 

 

 

       Is onderdeel van 

 

 

 

Tabel 4.2 Kansen Samenwerking 

Kansen bij samenwerking  Kern Genoemd door professie 

1. Het vertellen van de eigen 

ervaring in groepswerk 

Kan zorgen voor wederzijds begrip en 

van openheid, er kan aansluiting worden 

gevonden met belevingswereld van 

cliënten. Er ontstaat gelijkwaardigheid.  

Geestelijk verzorger en 

Ervaringsdeskundige 

2. Kracht van verschillende 

expertises 

Door verschillende deskundigheden te 

combineren kan er iets nieuws ontstaan.  

* De geestelijk verzorger kan zingeving 

een plek geven binnen de herstelacademie. 

* Binnen groepswerk kunnen de 

verschillende deskundigheden elkaar 

verrijken.   

Geestelijk verzorger en 

Ervaringsdeskundige 

HC: (Div) Kansen bij 
samenwerking 

Samenwerking op het gebied 
van zingeving 

Visie GV en ED 

HC: vormen van 
samenwerking 



 34 

3. Ervaringsdeskundige 

bouwt brug in groepswerk 

De inbreng van de geestelijk verzorger 

wordt verduidelijkt door de gedeelde 

ervaring van de ervaringsdeskundigen  

Geestelijk verzorger en 

Ervaringsdeskundige 

4. Ervaringsdeskundige is 

brugfunctie naar teams 

Ervaringsdeskundige dient als eerste 

aanspreekpunt naar teams, opent deuren 

voor de geestelijk verzorger.  

 

Geestelijk verzorger 

5. Ervaringsdeskundige zijn 

“hoopverleners” 

In de samenwerking met de geestelijk 

verzorger kunnen de 

ervaringsdeskundigen een perspectief 

van hoop bieden aan de cliënt.  

Geestelijk verzorger en 

Ervaringsdeskundige 

6. Inbreng cliënten 

perspectief 

Nieuw perspectief op zorg wordt 

ingebracht. Geestelijk verzorger kan 

gevoelig gemaakt worden voor dit 

perspectief.  

Geestelijk verzorger en 

Ervaringsdeskundige 

7. Inbreng 

ervaringsdeskundige (drive, 

openheid, onbevangenheid) 

De inbreng van de ervaringsdeskundige 

wordt gewaardeerd om zijn 

authenticiteit zowel in het team als bij 

bezinningsbijeenkomsten 

Geestelijk verzorger 

8. Dezelfde blik De geestelijk verzorger en de 

ervaringsdeskundige vinden herkenning 

bij elkaar. 

Geestelijk verzorger en 

ervaringsdeskundige 

9. Groter worden als 

professie 

Door samenwerking met de 

ervaringsdeskundigen aan te gaan kan 

geestelijke verzorging groeien binnen de 

organisatie 

Ervaringsdeskundige 

 

Kans bij samenwerking: het vertellen van de eigen ervaring binnen groepswerk door de 

ervaringsdeskundigen 

Een samenwerkingsvorm die herhaaldelijk terugkomt in de interviews is het samen geven van 

groepswerk voor cliënten. De ervaringsdeskundige kan vanuit zijn eigen ervaring aansluiten 

bij de groepsgesprekken. De inbreng van de eigen ervaring van ervaringsdeskundigen wordt 

als waardevol gezien door zowel geestelijk verzorgers als ervaringsdeskundigen binnen dit 

samenwerkingsverband. Op de vraag wat daar precies waardevol is antwoordt Geestelijk 

verzorger 1: ‘(..) dat hij (de ervaringsdeskundige, S J) vanuit zijn eigen ervaring kan vertellen 

wat hij daarin heeft meegemaakt, dus hij heeft ook zo’n opname meegemaakt en hij heeft ook 

ervaren dat hij heel erg in de strijd zat en dat het eigenlijk pas beter met hem ging toen hij 

kon accepteren dat hij daar op dat moment moest zijn’. Geestelijk verzorger 1 noemt dat het 

heel anders zou zijn als zijzelf haar ervaring zou delen vanuit geestelijk verzorging. Geestelijk 

verzorger 2 heeft het erover dat hijzelf bepaalde ervaringskennis mist die de 

ervaringsdeskundige wel heeft. De inbreng van ervaringskennis door de ervaringsdeskundige 

kan een stuk overbruggen waar de geestelijk verzorger niet kan komen.  
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Geestelijk verzorger 2 noemt: ‘Kijk mijn begrip, en mogelijkheden en inlevingsvermogen, 

houdt ergens op, hoe empathisch ook, maar ervaringsdeskundigen die gaan echt een stap 

verder, die kunnen dat compleet invoelen, aanvullen, bespreekbaar maken. Dat zie je ook in 

het contact gebeuren, het is ook moeilijk daar woorden aan te geven, je ziet een soort van 

wederzijds begrip, waardoor er een openheid ontstaat, bij die ander ook die uit zijn schulp 

kruipt en zijn verhaal doet. Omdat die ander voelt van hé maar jij begrijpt mij.’ Wederzijds 

begrip en het ontstaan van openheid wordt in deze waardevol geacht door Geestelijk 

verzorger 2. Ervaringsdeskundige 6 geeft aan dat het delen van haar ervaringen ervoor zorgt 

dat er een opening in het gesprek komt. Dit blijkt uit de volgende interactie met de 

interviewer. 

Ervaringsdeskundige 6: ‘Dan kwam het gesprek eerder op gang.’ 

Interviewer: ‘Hoe kwam dat?’ 

Ervaringsdeskundige 6: ‘Omdat ik voorbeelden gaf. En mensen dan zeggen: o ja dat herken ik 

wel, of bij mij is dat absoluut niet zo.’   

Geestelijk verzorger 9 geeft aan dat de ervaringsdeskundigen ook op een andere manier voor 

een opening kan zorgen in het gesprek. Geestelijk verzorger 9 noemt: ‘doordat zij hun ziel zo 

kunnen blootleggen en durven. Dat ontwapent. Ze gaan daar mensen in voor, om toch iets van 

jezelf te laten zien.’ 

Tot slot geeft ervaringsdeskundige 3 aan dat dankzij de eigen inbreng er meer 

gelijkwaardigheid ontstaat in het groepswerk. Ervaringsdeskundige 3 noemt: ‘En daarom is 

het dus ook leuk dat ik als ervaringsdeskundige bij de zingevingsgroep aanwezig kan zijn, 

omdat ik dan ook dat gelijkwaardige perspectief min of meer neerzet, puur en alleen omdat ik 

zelf ook dingen heb meegemaakt (..)’ 

 

Kans bij samenwerking: kracht verschillende expertises 

De kracht van verschillende expertises binnen een samenwerking wordt als een kans gezien 

voor samenwerking door verschillende respondenten. Dit kwam alleen expliciet naar voren 

onder de geestelijk verzorgers bij Geestelijk verzorger 1. Geestelijk verzorger 1 geeft aan dat 

binnen groepswerk de deskundigheid van beide professies elkaar kan verrijken. Geestelijk 

verzorger 1 licht toe welke expertise verrijkend is: ‘de reflectie van de ervaringsdeskundige 

op zijn of haar ervaring en de inhoudelijke deskundigheid maar ook de groepsdynamische 

deskundigheid van de geestelijk verzorger.’ Twee ervaringsdeskundigen gaan ook expliciet in 

op het feit dat je de kracht van beide disciplines moet benutten. Ervaringsdeskundige 7 noemt 

dat je de waarde van elkaars professie moet zien in de samenwerking. Ervaringsdeskundige 7 
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noemt: ‘Ik denk dat al die disciplines hun eigen waarde en kracht hebben, en dat je daar ook 

vooral gebruik van moet maken. En dat je niet die ene uitsluit omdat je zelf in een bepaalde 

hoek zit.’ Tot slot ziet ervaringsdeskundige 8 het als een kans in de samenwerking dat de 

geestelijk verzorger vanuit zijn deskundigheid, zingeving een plek kan geven in de 

herstelacademie. Hij noemt het voordeel van verschillende expertises: ‘ik heb mijn expertise, 

zeg maar in mijn vak en hij, de geestelijk verzorger heeft het zijne. Door dat bij elkaar te 

voegen, ontstaat er juist iets heel mooi nieuws. En dat is waar het precies omgaat.’ 

 

Kans bij samenwerking: ervaringsdeskundige bouwt brug in groepswerk 

Deze kans gaat vaak samen met het vertellen van de eigen ervaring in het groepswerk door de 

ervaringsdeskundige. Deze kans bestaat eruit dat door de inbreng van de ervaringsdeskundige 

de inbreng van de geestelijk verzorger beter begrepen kan worden. Dit wordt zowel genoemd 

door de geestelijk verzorgers als door een ervaringsdeskundige respondent. Geestelijk 

verzorger 2 noemt over het groepswerk: ‘Wat ik merkte dat mensen die daarbij waren, dat die 

zich heel erg goed konden spiegelen aan het verhaal van de ervaringsdeskundige, daar een 

element uit herkenden van hun eigen verhaal, dus dat model snapten en daardoor ook snapten 

wat geestelijk verzorging en zingeving was.’  Ervaringsdeskundige 6 noemt dat ze ook een 

brug kan slaan naar de thema’s van de geestelijk verzorger. Ervaringsdeskundige 6: ‘dat een-

tweetje van hele grote thema’s op tafel leggen vanuit de kennis en de kunde die de geestelijk 

verzorger meeneemt en dat toegankelijk maken doordat je als ervaringsdeskundige die 

ervaringsdeskundige blik erop kan laten schijnen.’ Geestelijk verzorger 9 geeft ook aan dat de 

ervaringsdeskundige een brug kan slaan naar een thema. Geestelijk verzorger 9 noemt: 

‘Zingeving in zijn totaal is heel groot. Mensen schrikken ervan. En zij, zij komen gewoon met 

hun verhaal, dan is het toch direct anders.’ Grote thema’s kunnen op deze wijze dus 

toegankelijk worden gemaakt door de inbreng van ervaringsdeskundigen. 

 

Kans bij samenwerking: ervaringsdeskundige is brugfunctie naar teams  

Voor de geestelijk verzorger dient het als kans binnen de samenwerking dat een 

ervaringsdeskundige een brugfunctie vervult naar de behandelteams. Dit kwam bij één 

geestelijk verzorger expliciet naar voren. Geestelijk verzorger 10 verwoordt het als volgt: 

‘ervaringsdeskundigen zijn voor ons ook een soort bruggenhoofd voor teams – eerste 

aanspreekpunt’. De geestelijk verzorger is zelf niet echt werkzaam in een team, de 

ervaringsdeskundige wel. Geestelijk verzorger 10 zegt over het contact: ‘het is ook een beetje 

elkaar soms de bal toespelen, want de geestelijk verzorger staat soms buiten de teams waar 
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de ervaringsdeskundigen erbinnen zitten. Dus ze openen af en toe deuren voor ons(..).’ 

Opvallend is dat dit niet andersom expliciet wordt genoemd door ervaringsdeskundigen; dat 

de geestelijk verzorger ook deuren opent voor hen.   

 

Kans bij samenwerking: ervaringsdeskundige als “hoopverleners” 

In de samenwerking wordt het als waardevol gezien dat de ervaringsdeskundige een nieuw 

perspectief van hoop kan neerzetten voor de cliënten. De term “hoopverleners” komt van 

Geestelijk verzorger 2. Hij geeft daarmee aan wat voor hem erg belangrijk is in de 

samenwerking met de ervaringsdeskundige. Geestelijk verzorger 2 noemt: ‘Wat voor mij erg 

belangrijk is, is dat de ervaringsdeskundigen soort van levende bewijzen van hoop zijn, ik zou 

bijna de term hoopverlener erop loslaten.’ De ervaringsdeskundigen kunnen laten zien dat 

herstel mogelijk is. Ervaringsdeskundigen lopen stage bij Geestelijk verzorger 2. Geestelijk 

verzorger 2 noemt hoe dit in de samenwerking eruitziet: ‘Als ik zo’n stagiair bij me heb en die 

stelt zich voor en die doet zijn verhaal, dan zie je de reacties van de cliënten daarop: 

verbazing van het kan dus.’ Ervaringsdeskundige 5 benoemt het als een hoopvol perspectief 

bieden. Hij geeft aan waar die hoop uit kan bestaan: ‘hij is er uitgekomen (..) ja het kan 

iemand hoop geven.’ Ervaringsdeskundige 5 noemt over het hoopvol perspectief: ‘(..) Ik denk 

dat het uiteindelijk je gesteund voelen door iemand die eigenlijk vergelijkbare dingen heeft 

doorstaan, ik denk dat het daarom gaat, en uiteindelijk gaat het om het zicht krijgen op een 

hoopvol perspectief.’  

 

Kans bij samenwerking: inbreng cliënten perspectief 

In de werkzaamheden van de geestelijk verzorger wordt het waardevol geacht dat de 

ervaringsdeskundige het perspectief van de cliënt inbrengt. Zo zegt Geestelijk verzorger 1: 

‘een ervaringsdeskundige heeft echt een nieuw perspectief, en die kan echt het cliënten 

perspectief inbrengen in de zorg, ik denk dat dat heel waardevol is, ook in zo’n Moreel 

Beraad.’ De ervaringsdeskundige die dit expliciet benoemde geeft aan dat ze de geestelijk 

verzorger ook sensitief maakte voor het perspectief van de cliënt binnen de zorg. 

Ervaringsdeskundige 3: ‘en dan moest ik zeggen, ‘ja maar vergeet dit niet’ (..) Als je 

bijvoorbeeld alleen denkt vanuit een geloofsvisie of vanuit de geestelijk verzorgers visie, dan 

vergeet je het aspect hoe het is om als cliënt in die organisatie te zijn.’ 
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Kans bij samenwerking: inbreng ervaringsdeskundige (drive, openheid, 

onbevangenheid) 

De inbreng van de ervaringsdeskundige wordt door verschillende geestelijk verzorgers als 

positief gezien binnen de samenwerking. Geestelijk verzorger 9 specificeert wat helpend is 

aan deze inbreng. Dit wordt alleen door één respondent op deze wijze verhelderd. Deze 

citaten worden toch beschreven omdat ze zo mooi verduidelijken wat positief is aan de 

inbreng van de ervaringsdeskundige.  Ze noemt: ‘(..) ja, dat is inderdaad nog wel interessant 

dat is wat zij inbrengen. Het is ook een bepaald soort onbevangenheid en een bepaald soort 

openheid. Ongelofelijke drive. Dus het houdt ons ook scherp. Mijn collega’s zeggen ook, 

sinds wij die stagiaire hebben, hebben we een hele andere energie in ons team gekregen. 

Want ja ze zijn... niet dat wij dat niet zijn, maar zij zijn daarin echt een hele authentieke 

inbreng.’ Wat hier naar voren komt is dat de ervaringsdeskundige de geestelijk verzorger ook 

scherp houdt. Ze spreekt over een authentieke inbreng. Wat de Geestelijk verzorger 9 ook 

helpend vindt is de andere energie die de ervaringsdeskundige inbrengt in de 

bezinningsbijeenkomsten. Ze noemt hoe de bezinningsbijeenkomsten anders zijn. Geestelijk 

verzorger 9: ‘Ja wat speelser misschien en wat luchtiger. Ze brengen ook hun eigen energie 

erin. Dat vind ik wel en ook de eigen ervaringen en eigen liederen … dat maakt het zeker heel 

anders. En ook weer hun eigen oorspronkelijkheid daarin.’ De oorspronkelijkheid en de 

authentieke bijdrage van de ervaringsdeskundige worden als mooie toevoegingen gezien 

binnen de samenwerking.  

 

Kans bij samenwerking: dezelfde blik 

In de paragraaf ‘de persoon achter de DSM’ komt aan de orde welke ‘blik’ inhoudelijk wordt 

bedoeld. Dezelfde blik gaat over eenzelfde visie hebben, herkenning vinden bij elkaar. Dit is 

een goed uitgangspunt voor de samenwerking en wordt daarmee gezien als een kans in de 

samenwerking. Geestelijk verzorger 4 noemt: ‘ja, ik vind bij andere collega’s niet diezelfde 

blik op mensen die ik bij ervaringswerkers wel zie en daarmee voel ik mij eigenlijk met hen 

het meest vertrouwd.’ Dat vertrouwen zorgt ervoor dat de geestelijk verzorger de 

ervaringsdeskundige opzoekt. Een ander aspect van dezelfde blik is dat de 

ervaringsdeskundige en de geestelijk verzorger dezelfde richting op denken in de 

samenwerking. Op deze wijze kan er goed gewerkt worden aan gezamenlijke projecten. De 

ervaringsdeskundige noemt dat dit goed werkt in het opzetten van de herstelacademie. 

Ervaringsdeskundige 8: ‘Ik heb voor de rest geen verdere wensen in bijvoorbeeld de 

samenwerking met de geestelijk verzorger. Ik bedoel dat loopt gewoon uitstekend. En we gaan 
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dat dadelijk een plek geven. We staan eigenlijk allebei met de neus dezelfde kant op. Nou, dat 

is alleen maar mooi. Want dan krijgt het gewoon een plek.’ Door samen met dezelfde visie te 

werken, kan deze blik een plek krijgen in de herstelacademie. Zo is de samenwerking op deze 

wijze constructief en kansrijk. 

 

Kans bij samenwerking: groter worden als professie 

Deze kans gaat erover dat door samenwerking met de ervaringsdeskundige aan te gaan de 

geestelijke verzorging kan groeien binnen de organisatie. Dit onderdeel is maar in één 

interview expliciet naar voren gekomen. Maar omdat het zo’n opvallend resultaat is om te 

illustreren waar een mogelijke kans ligt in de samenwerking tussen geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen is er toch voor gekozen deze als laatste kans te noemen. Deze kans is 

genoemd door een ervaringsdeskundige die dit signaleerde binnen haar organisatie. 

Ervaringsdeskundige 3, vat het kernachtig samen in het volgende citaat: ‘dus doordat de 

geestelijk verzorger dit doet - zegt we gaan met iedereen samenwerken – hebben ze (de 

geestelijk verzorgers, S J) een grotere plek gekregen’ 

 

Manieren van samenwerking 

Om een idee te krijgen van de concrete vormen van samenwerking staan in Tabel 4.3 de 

voorbeelden zoals de respondenten die noemden.  

Tabel 4.3 manieren van samenwerking 

Manier van Samenwerking Frequentie* in interviews 

Geestelijk verzorger ondersteunt ervaringsdeskundige 8 x 

Groepswerk gezamenlijk geven 4 x 

Herstelacademie oprichten 4 x 

Naar elkaar verwijzen 3 x 

Zingevingsgroep gezamenlijk geven 3 x 

Begeleiding stagiaires Ervaringsdeskundige 2 x 

* Frequentie gaat in op hoe vaak deze manier van samenwerking is gecodeerd. 

 

4.3 Uitwerking hoofdthema ‘Diversiteit beperkingen samenwerking’ 
In deze paragraaf worden de verschillende beperkingen die respondenten noemden 

uiteengezet met betrekking tot samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en de geestelijk 

verzorgers. Op deze wijze wordt bijgedragen aan de beantwoording van de eerste twee 
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deelvragen. De mogelijke beperkingen zijn om dezelfde reden als de kansen niet uitgewerkt in 

het theoretisch kader. De beperkingen die uit de interviews naar boven kwamen zijn tevens 

afkomstig uit inductieve codes (thema’s uit de interviews, en dus niet vanuit de theorie). De 

beperkingen op samenwerking die stapsgewijs zullen worden uitgewerkt zijn: 1. Concurrentie 

2. Kwetsbaarheid ervaringsdeskundige als valkuil en tot slot 3. Persoonlijke eigenschappen. 

Eerst volgt een versimpeld diagram (Diagram 4.3) van de codeboom waarin staat samengevat 

welke plaats het hoofdthema heeft in de codeboom.  

 

Diagram 4.3 Diversiteit beperkingen samenwerking in codeboom  

 

                                                Is onderdeel van 

 
                                              Werkt tegen 

 

 

 

Beperking bij samenwerking: concurrentie  

De respondenten die over concurrentie spraken, noemden dat de verhouding tussen geestelijk 

verzorgers en ervaringsdeskundigen spanningsvol kan zijn. Dit heeft ermee te maken dat 

beide beroepsgroepen moeten werken aan hun zichtbaarheid binnen de organisatie en het 

verkrijgen van een plek in de organisatie. Zo noemt Geestelijk verzorger 1: ‘Ja, herstel en 

ervaringsdeskundigheid is heel erg binnen onze organisatie zichtbaar, er wordt het belang 

van ingezien. Maar daardoor is het soms ook heel erg belangrijk dat je als geestelijk 

verzorger laat zien dat je een eigen domein hebt (..) een eigen expertise’. Geestelijk verzorger 

1 noemt dat de samenwerking met de ervaringsdeskundige vruchtbaar is maar zegt ook: 

‘maar soms kan er iets spanningsvol ontstaan, dat je allebei zichtbaar wil zijn en allebei je 

plek helder wilt hebben’. Het thema concurrentie zien we ook terug bij geestelijk verzorger 4. 

Hier wordt de concurrentie bezien doordat beide beroepsgroepen in elkaars vaarwater zitten 

binnen de GGZ. En wellicht kunnen de ervaringsdeskundigen met hun kwaliteiten nog iets 

extra’s bieden binnen de GGZ.  Geestelijk verzorger 4 zegt dat sommige van zijn collega’s de 

ervaringsdeskundigen misschien een bedreiging vinden (hijzelf overigens niet). Geestelijk 

verzorger 4 verwoordt het als volgt: ‘Omdat zij heel vaak zoals vroeger, (..) dat ze een 

vrijplaatsfunctie hebben, dus dat cliënten een beroep kunnen doen op die vrije plek die 

geestelijk verzorgers binnen die (..) GGZ-wereld bieden, om je verhaal te doen, om boos te 
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zijn, klankbord te zijn, troost bieden, en je ziet dat heel veel van die vrijplaats gewoon nu 

bezet wordt door iemand anders, iemand die heel dichtbij staat misschien wel veel dichterbij 

dan een geestelijk verzorger.’   

Dit thema van concurrentie kwam bij één ervaringsdeskundige terug. Waar de twee geestelijk 

verzorgers over de spanningsvolle verhouding met name spreken over zichtbaarheid en in 

elkaars domein zitten, spreekt de ervaringsdeskundige met betrekking tot concurrentie meer in 

praktische zin. Deze respondent geeft aan dat de geestelijk verzorger en de 

ervaringsdeskundigen in elkaars vaarwater zitten met het organiseren van activiteiten. Zo zegt 

Ervaringsdeskundige 5: ‘We hadden op een gegeven moment een cliënt, op de zaterdag 

hebben zij bijeenkomsten (..) en wij hadden cliënten die wilden met Halloween een filmavond 

organiseren. En dan is het heel jammer want dan denk ik bij mezelf, ja goed zo heel vaak 

komen er niet initiatieven van cliënten (..).’  

 

Beperking bij samenwerking: kwetsbaarheid ervaringsdeskundige als valkuil 

De kwetsbaarheid wordt als kracht gezien, maar tegelijkertijd als valkuil van een 

ervaringsdeskundige. Opvallend is dat deze beperking door de geestelijk verzorgers wordt 

genoemd en niet door de ervaringsdeskundigen. De kwetsbaarheid van de 

ervaringsdeskundige betreft dan zijn of haar pathologie. De belangrijkste reden waarom de 

kwetsbaarheid van de ervaringsdeskundige als valkuil kan dienen binnen de samenwerking is 

dat de ervaringsdeskundige uit kan vallen. In deze staat het de samenwerking in de weg omdat 

deze dan om die reden moet worden beëindigd. Geestelijk verzorger 2 beschrijft het als volgt: 

‘het gebeurt ook wel eens dat mensen onderuitgaan (..) dat blijven wel mensen met een 

kwetsbaarheid die heel erg hun kracht is maar als het tegen zit dan gaan ze daarop ook 

behoorlijk onderuit. En dat vind ik ook wel altijd het moeilijke, dus het vergt wel wat van de 

ervaringsdeskundige om overeind te blijven. Wat ik al zei het leven is lastig en zodra er of 

privé of op het werk iets gebeurt waardoor oude patronen getriggerd worden en dat 

evenwicht waarin je staat is nog wankel dan lig je zo uit het veld snap je. En dan hebben wij 

er in de samenwerking ook niets aan. (..) Ja dan ben je iemand gewoon kwijt. Dat is dan wel 

heel jammer, niet dat dat veel gebeurt maar ik zie die kwetsbaarheid wel.’ Geestelijk 

verzorger 4 deelt het idee dat het veel van de ervaringsdeskundige vergt om overeind te 

blijven in het werk. In tegenstelling tot Geestelijk verzorger 2 heeft hij bij al zijn 

samenwerkingspartners meegemaakt dat ze wegvielen. Zo noemt Geestelijk verzorger 4: ‘(..) 

dat ik vind dat ze ongelooflijk kwetsbaar zijn, en ik heb ook bijna al mijn partners (de 
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ervaringsdeskundigen, S J) qua samenwerking zien verdwijnen in hun pathologie, in een 

burn-out of in een crisis en ze zijn ook bijna allemaal weggeraakt. 

Voor Geestelijk verzorger 4 werpt deze geschiedenis zelfs weer een drempel op om 

toekomstige samenwerkingsverbanden aan te gaan, zo zegt de respondent: ‘Zo heb ik dat 

meegemaakt, en zelfs zozeer, (...) dat ik enige afstand bewaar, dus dat ik denk zal ik met jou 

wel zo’n band aangaan en samenwerken want straks ben je ook weer verdwenen dus dat vind 

ik eigenlijk wel de meest nare conclusie. Dus dat ik denk van; ‘ik kan me wel weer storten in 

een samenwerking, maar doe ik daar wel goed aan?’ En dat is eigenlijk een heel treurige 

conclusie want dan sluit je je daar wat voor af.’ In deze is de kwetsbaarheid van de 

ervaringsdeskundige, indien die daardoor uitvalt, beperkend voor het aangaan van een 

samenwerking. Er wordt ook gesproken over de verhouding tot de kwetsbaarheid van de 

ervaringsdeskundige. Wat geestelijk verzorger 4 ook daarbij moeilijk vond was een gemis aan 

gelijkwaardigheid in het contact. Geestelijk verzorger 4 noemt: ‘Nou omdat ik heel vaak ook 

gesprekken met haar had die ik niet met andere collega’s zou hebben. Namelijk waarin haar 

kwetsbaarheid centraal stond, haar problematiek, dus dat er een duidelijke 

hulpverlenersrelatie was, van mij als collega naar een andere collega.’ Geestelijk verzorger 2 

noemt als valkuil van deze kwetsbaarheid dat de ervaringsdeskundige zijn eigen verhaal 

projecteert op die van de cliënt.  Geestelijk verzorger 2 merkt het als volgt op: ‘(..) je bent 

hier je eigen verhaal opnieuw aan het beleven en je eigen oplossingen opnieuw aan het 

vinden, terwijl dat niet de oplossing hoeft te zijn van de ander’. Geestelijk verzorger 2 ziet dit 

als een punt van aandacht in de samenwerking om op te reflecteren. Geestelijk verzorger 2 

ziet het niet als een drempel om de samenwerking aan te gaan. Zoals genoemd wordt de 

kwetsbaarheid ook gezien als een kracht van de ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundige 3 

legt uit hoe die kracht vanuit kwetsbaarheid eruitziet, ze kan dienen als inspiratiebron voor 

cliënten: ‘(..) ik ben groot in mijn kwetsbaarheid, ik durf kwetsbaar te zijn. En als je dat 

uitstraalt dan durven anderen mensen dat ook.’ 

 

Beperking bij samenwerking: persoonlijke eigenschappen 

Persoonlijke eigenschappen worden door Bronstein (2003) gedefinieerd als hoe medewerkers 

elkaar zien buiten hun professionele rol. Belangrijk in een samenwerking is een persoonlijke 

klik tussen de ervaringsdeskundige en geestelijk verzorgers geven de respondenten aan. 

Indien deze er niet is beperkt dit de kwaliteit van de samenwerking. Zo noemt 

Ervaringsdeskundige 5: ‘Maar geestelijk verzorger x vind ik best wel dominant wat voor mij 

de samenwerking in de weg staat’. Ervaringsdeskundige 5 geeft ook aan dat dat wisselt per 
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persoon: ‘Maar ik zeg ook meer dat het persoonlijk niet klikt want met geestelijk verzorger y 

kan ik prima goed contact hebben.’ Bij de contextfactoren van Bronstein (2003) zal dit 

onderdeel nog verder worden uitgediept.  

 

4.4 Uitwerking hoofdthema: ‘Bronsteins kerncompetenties voor 

samenwerking met toevoeging op Bronstein’ 
In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe de vijf kerncompetenties voor interdisciplinaire 

samenwerking van Bronstein (2003) terugkomen in de afgenomen interviews. Per 

kerncompetentie zal worden beschreven wat men zegt over dit thema. Op deze wijze zal 

wordt bijgedragen aan de beantwoording van de derde deelvraag; ‘In hoeverre komen de vijf 

kernmerken van een goede interdisciplinaire samenwerking (Bronstein, 2003) terug in de 

visie en ervaringen van geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen?’. Tot slot komt er ook 

een toevoeging op Bronstein aan bod, het thema communicatie. Omdat dit als belangrijk 

aspect van samenwerking naar voren kwam in het bekijken van andere modellen van 

interdisciplinaire en of multidisciplinaire samenwerking. Eerst volgt een versimpeld diagram 

(Diagram 4.4) van de codeboom waarin staat samengevat welke plaats het hoofdthema heeft 

in de codeboom.  

 

Diagram 4.4 Bronsteins kerncompetenties in codeboom 

 

                                         Draagt bij aan 

 

 

 

1. Kerncompetentie: Wederzijdse afhankelijkheid 

Bronstein (2003) definieert wederzijdse afhankelijkheid als “het optreden van en het 

vertrouwen op interacties tussen professionals, waarbij iedereen afhankelijk is van de anderen 

om hun doelen te bereiken.” (Bronstein, 2003, p. 299).   

De wederzijdse afhankelijkheid kwam in de interviews naar voren op welk punt de 

verschillende professies afhankelijk van elkaar waren. Zo konden de geestelijk verzorger en 

de ervaringsdeskundige elkaar steunen in de positie die ze hebben binnen de organisatie. 

Geestelijk verzorger 1 geeft aan: ‘en toen heb ik heel nadrukkelijk contact gezocht met de 

ervaringsdeskundige waar en hoe samenwerking mogelijk is en dat heb ik wel als heel prettig 

HC: Bronstein 
Kerncompetenties 

HC: (Div) Kansen bij 
samenwerking 



 44 

ervaren omdat we allebei disciplines zijn die een soort van in de marge functioneren binnen 

zo’n hele grote instelling en voor haar was het ook heel erg pionieren dus daar konden we 

samen elkaar in steunen.’ Later noemt ze het meer specifiek: ‘dat je elkaar ook wel steunt in 

de positie die je hebt in zo’n grote organisatie, en dat ervaar ik ook als steunend en als 

meerwaarde.’ Een ander aspect was dat de geestelijk verzorger en ervaringsdeskundige 

afhankelijk zijn in het verwezenlijken van idealen. Geestelijk verzorger 1 noemt: ‘en een 

belangrijke waarde of ideaal is empowerment van cliënten (..) dat probeer je te versterken 

door die samenwerking’. Een ander ideaal wat men gezamenlijk wil behalen is aandacht 

geven aan de mens als geheel, dit punt wordt verder besproken bij de paragraaf: ‘aandacht 

voor de persoon achter de DSM’. Verder hebben de geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen elkaar nodig in het laten slagen van projecten. Bepaalde projecten 

kunnen er niet zijn zonder die samenwerking. Zo noemt Geestelijk verzorger 9: ‘Ja, (naam 

project) is misschien een goed voorbeeld hiervan. Dat is echte wederkerige afhankelijkheid. 

We hebben elkaar wel echt nodig.’  Deze afhankelijkheid op het gebied van projecten spreekt 

ook uit het citaat van een andere geestelijk verzorger. Geestelijk verzorger 4 noemt: ‘Nou de 

ervaringswerker was essentieel voor dat project want toen zij er niet meer was, het was ook 

een samenloop van omstandigheden, maar stortte het project wel in.’ Een ander aspect van 

hoe de wederzijdse afhankelijkheid naar voren komt is in wat beide professies voor elkaar 

kunnen betekenen. Geestelijk verzorger 4 noemt: ‘vond ik dat zij (ervaringsdeskundige, S J) 

heel veel voor mij betekende, in hele praktische zin (..) ze was heel betrokken bij mijn werk. 

Maar wat ik voor haar betekende omgekeerd was dat ik een enorm klankbord was en ook een 

soort morele steun en dat had alles te maken met dat zij haar discipline ervaringswerk heel 

kwetsbaar vond.’ Wat ook naar voren kwam uit de interviews is dat de geestelijk verzorger en 

de ervaringsdeskundige afhankelijk zijn in het ontwikkelen van beleid. Dit blijkt uit het citaat 

van Ervaringsdeskundige 5, hij vertelt: ‘Nou ik heb wel eens meegemaakt bij Moreel Beraad 

dat de geestelijk verzorger, dat ging over het dragen van een persoonlijk alarm, waarbij de 

geestelijk verzorger (..) zoiets heeft van dat staat het contact met cliënten in de weg en ik haal 

de veiligheid uit mezelf. En tijdens het Moreel Beraad kwam het eigenlijk erop neer dat de 

geestelijk verzorger vond dat wij als ervaringsdeskundigen haar daarin moesten steunen.’ De 

respondent was het hier overigens niet mee eens, maar hier blijkt wel uit dat de professies 

afhankelijk zijn in het krijgen van draagvlak voor beleid.  Een ander aspect dat wederzijdse 

afhankelijkheid kenmerkt volgens Bronstein (2003) omvat “formele en informele tijd die 

samen is doorgebracht”. Dit kwam in het volgende interview als volgt expliciet naar voren. 

Ervaringsdeskundige 6 noemt dat ze veel tijd hebben doorgebracht om een zingevingsgroep 
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op te zetten: ‘ja wij hebben toen veel om de tafel gezeten om te kijken van goh wat kunnen we 

dan doen en kunnen we dat ook samendoen.’ 

Uit de citaten kunnen we opmaken dat binnen de samenwerking, wederzijdse afhankelijkheid 

zich kenmerkt door afhankelijkheid in: 1. het steunen in elkaars positie, 2. verwezenlijken van 

idealen, 3. het laten slagen van projecten, 4. ontwikkelen van beleid. En tot slot gaat het 

erover wat beide professies voor elkaar betekenen in de samenwerking en de tijd die ze met 

elkaar hebben doorgebracht om een groep te doen slagen.  

 

2. Kerncompetentie: Nieuw gecreëerde professionele activiteiten  

Nieuw gecreëerde professionele activiteiten verwijzen naar “samenwerkingshandelingen, 

programma's en structuren die meer kunnen bereiken dan wat wordt bereikt wanneer dezelfde 

professionals onafhankelijk zouden hebben gehandeld. Deze activiteiten maximaliseren de 

expertise van elke medewerker” (Bronstein, 2003, p. 300). In de interviews werden nieuw 

gecreëerde professionele activiteiten aangehaald als de activiteiten die samen zijn gedaan 

door de ervaringsdeskundige en de geestelijk verzorger. 

De nieuw gecreëerde activiteiten die naar voren kwamen zijn: 

1. De ervaringsdeskundige betrekken bij een zingevingsgroep (Geestelijk verzorger 1, 

Ervaringsdeskundige 6, Ervaringsdeskundige 7) 

2. De ervaringsdeskundige betrekken bij een herstelplan schrijven. Geestelijk verzorger 1 

noemt: ‘we zijn samen met haar (de ervaringsdeskundige) een soort plan gaan 

schrijven hoe we herstel binnen de locatie vorm konden geven of aandacht daaraan 

kunnen geven’  

3. Het opzetten van een nieuwe module (Geestelijk verzorger 1).  

4. Het ontwikkelen van een training. De geestelijk verzorger geeft hierbij aan hoe de 

ervaringsdeskundige moeilijke begrippen als zingeving toegankelijker kan maken. 

Hierbij wordt de expertise van de verschillende beroepsgroepen op deze wijze 

gemaximaliseerd. Dit punt is al uitgewerkt in de paragraaf over kansen bij 

samenwerking.  

5. Het opzetten van een bezinningshuis voor mensen met een doodswens. Op die plek 

konden deze mensen over hun doodswens veilig vrijspreken en werden ze 

ondersteund. Dit wordt aangehaald door zowel Ervaringsdeskundige 3 als door 

Geestelijk verzorger 9 als een belangrijk samenwerkingsverband tussen geestelijk 

verzorger en ervaringsdeskundige. 
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6. Samen een project doen: genoemd wordt ‘het in ere stellen van overledenen’ door 

Geestelijk verzorger 9. Samen met een cliënt heeft ze een monument opgesteld voor 

oud cliënten die eerst anoniem begraven waren. Een ander project wat genoemd wordt 

is de kapel openstellen. Geestelijk verzorger 9 noemt: ‘Maar één uur per dag (..) is de 

kapel open voor wie dan ook die daar in stilte wil zitten of een kaarsje wil aansteken. 

(..) ook in samenwerking met cliënten.’ In die kapel houden de ervaringsdeskundige en 

de geestelijk verzorger ook een themabijeenkomst. 

 

3. Kerncompetentie: Flexibiliteit 

“Flexibiliteit is gerelateerd aan, maar gaat verder dan wederzijdse afhankelijkheid. 

Flexibiliteit heeft betrekking tot het opzettelijke optreden van rolvervaging.” (Bronstein, 

2003, p. 300-301).  Bronstein (2003) noemt het belang van rolvervaging, dat rollen niet alleen 

moeten afhangen van alleen iemands professionele achtergrond, maar ook van wat nodig is 

uitgaande van de organisatie, situatie, je collega’s, cliënten en familie van de cliënten 

(Bronstein, 2003, p. 301). Flexibiliteit kenmerkt zich bijvoorbeeld door het bereiken van 

productieve compromissen via wijziging van professionele rollen wanneer dat nodig is 

(Bronstein, 2003).                 

In de interviews kwam met name flexibiliteit naar voren in hoeverre de respondenten taken en 

de rol over konden nemen in interactie met de ander. Dit bleek ook samen te hangen met de 

context waarin de respondent werkt. Zo werkt Geestelijk verzorger 2 met 

ervaringsdeskundigen die bij hem stagelopen. Hij zegt over het taken overnemen dat de 

ervaringsdeskundige ook voortdurend bezig is met zingeving en betekenisgeving. Geestelijk 

verzorger 2 noemt over het taken overnemen: ‘Nou daar is heel veel ruimte voor, juist omdat 

het zo onduidelijk is. (..) als we in gesprek zijn in het contact met een cliënt dat we niet heel 

duidelijk onze eigen agenda zitten. Nee je stelt voortdurend vragen die met zingeving of met 

betekenisgeving te maken hebben’. Wat opvalt is dat de Geestelijk verzorger 2 noemt dat 

hijzelf geen taken over kan nemen van de ervaringsdeskundige. De rolvervaging gaat in die 

zin maar één kant op. Geestelijk verzorger 2 noemt: ‘Ik kan niet op het gebied van de 

ervaringsdeskundige zitten, niet op die manier. Want dat is zo een eigen specifiek stuk, 

waarom zij er zijn binnen organisaties omdat zij deskundig zijn in het leven door bepaalde 

ervaringen. Dat is hun specifieke rol. Daar kan ik niet zitten. Zij kunnen wel op het stuk van 

zingeving zitten omdat dat te maken heeft met levensthema’s die algeheel geldend zijn voor 

iedereen.’ Rolvervaging in de zin dat er taken overgenomen kunnen worden van de andere 
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professie zien we ook terug bij Ervaringsdeskundige 7. Ervaringsdeskundige 7 noemt over de 

zingevingsgroep: ‘als het nodig is, omdat hij er is, dan kan ik het overnemen’. Dat de 

Geestelijk verzorger toch op een bepaalde manier zich vermengt met het beroep van de 

ervaringsdeskundige zien we terug in de interactie met de interviewer. De geestelijk verzorger 

geeft aan ook gebruik te maken van zijn ervaring in het leiden van zijn groepen. 

Geestelijk verzorger 4: ‘ik ben daar ook heel erg voor dat geestelijk verzorgers dat ook 

doen, ik doe dat ook in mijn eigen groepen. 

Interviewer: ‘Hoe dan?’ 

Geestelijk verzorger 4: ‘Dus in de klassieke vorm aan zelfonthulling doen’ 

Wat overigens terugkomt in de interviews is dat de respondenten zich niet herkennen in het 

aspect van rolvervaging. Dit komt omdat de taken en rollen vastliggen binnen de organisatie. 

Dit heeft dus tevens te maken met de context waarin de geestelijk verzorger opereert. 

Geestelijk verzorger 10: ‘Deze vraag van rolvervaging herken ik niet zo en is dus minder 

relevant, (..) want we hebben echt welomschreven taken en rollen, al was het maar, om even 

aan te geven hoe dat zit, ervaringsdeskundige medewerkers werken in de behandeling en wij 

werken ernaast.’  

Wat verder terugkomt in de interviews is dat de term rolvervaging niet wordt herkend omdat 

de respondent vasthoudt aan zijn eigen expertise. Ervaringsdeskundige 8: ‘Ik heb mijn 

expertise, zeg maar in mijn vak en de geestelijk verzorger heeft het zijne.’ 

 

4. Kerncompetentie: Gezamenlijk eigenaarschap van doelen 

“Collectief eigendom van doelen verwijst naar gedeelde verantwoordelijkheid in het hele 

proces van het bereiken van doelen, inclusief gezamenlijk ontwerp, definitie, ontwikkeling en 

het bereiken van doelen” (Bronstein, 2003, p. 301). 

In de interviews kwam gezamenlijk eigenaarschap van doelen naar voren in welke doelen 

beide beroepsgroepen gezamenlijk op de kaart willen zetten. Aandacht voor zingeving en 

verlies binnen de behandeling vragen, blijkt een belangrijk gezamenlijk doel. Het kunnen 

werken aan herstel blijkt samen te hangen met het leren omgaan met verliesverwerking die bij 

een psychiatrische aandoening hoort. Zo noemt Geestelijk verzorger 1: ‘Maar dat wij ook 

allebei (..) heel erg duidelijk op de voorgrond hebben staan dat aandacht voor zowel verlies, 

want ik denk dat die twee heel erg (duidt op herstelverhaal, S J) bij elkaar horen. Dus 
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verliesverwerking en betekenisgeving of zingeving. En in die zin eenzelfde doel of agenda 

hebben, wel met allebei onze eigen expertise, maar dat we in die zin eenzelfde missie hebben, 

en dat is daar aandacht voor vragen. Een belangrijk doel hierbij is ‘het onder de aandacht 

brengen van zingeving als een belangrijke dimensie in de psychiatrische zorg en daar werk je 

dus mee samen.’ Ook Geestelijk verzorger 9 noemt het belang van het om’ deze aspecten 

inderdaad ook aandacht te geven. Dus die zingeving en verlies.’ Bij gezamenlijk 

eigenaarschap van doelen wordt ook genoemd dat het niet zo zeer gaat om een gezamenlijk 

doel maar meer om op de manier waarop gekeken wordt naar mensen. Deze gezamenlijke 

kijk wordt verder uitgewerkt in de paragraaf ‘de persoon achter de DSM’. En deze 

gezamenlijke kijk staat ook in verband met het natuurlijk bondgenootschap wat gevoeld wordt 

onder beide beroepsgroepen. Dit wordt verder uitgewerkt in de paragraaf ‘gevoel van 

bondgenootschap.’ Nog een gezamenlijk doel dat naar voren komt is het werken aan juiste 

zorg voor cliënten. Geestelijk verzorger 10: ‘Ik denk dat we allebei onder diezelfde vlag 

opereren, de ervaringsdeskundigen wil zelf ook een aandeel leveren – en levert ook gelukkig 

een belangrijk aandeel – in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. En dat proberen wij ook 

te doen.’ Wat tot slot een gezamenlijk doel omvat, is het bijstaan van de cliënt. 

Ervaringsdeskundige 3 verwoordt het als volgt: ‘En dat we er eigenlijk telkens achter kwamen 

dat we hetzelfde doel hadden. De mens een zuchtje geven, een beetje ruimte, leven.’  

 

5. Kerncompetentie: Reflectie op proces 

“Reflectie op het proces verwijst naar de aandacht van medewerkers voor hun proces van 

samenwerken. Dit omvat gedrag waarbij medewerkers denken en praten over hun 

werkrelaties en het samenwerkingsproces en waar medewerkers feedback over hun proces 

opnemen om samenwerkingsrelaties en effectiviteit te versterken” (Bronstein, 2003, p. 302). 

Reflectie op het proces komt in de interviews naar voren als op welke wijze men aandacht 

heeft voor het samenwerkingsproces. Met andere woorden op welke wijze kan men het 

samenwerkingsproces verbeteren. Geestelijk verzorger 1 doet dit door middel van sparren, 

samen tijd doorbrengen, brainstormen en een terugkoppeling. Geestelijk verzorger 1 noemt: 

‘ja dus regelmatig contact zoeken en nadrukkelijk de tijd nemen voor zo’n overdracht, zo’n 

terugkoppeling. Maar ik heb ook zo met het team gekeken wat zijn nou jouw ideeën 

(ervaringsdeskundige) om de zingevingsgroep te kunnen verrijken en daar heeft hij dan 

dingen voor op papier gezet en dan kijken we hoe we dat vorm kunnen geven.’ 

Terugkoppeling als vorm van reflectie komt ook naar voren bij Geestelijk verzorger 2. 

Geestelijk verzorger 2 noemt over deze communicatie dat ze achteraf altijd spreken: ‘van wat 
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is er gebeurd, waar hebben we het over gehad, dat we achteraf wel een beetje helder kunnen 

krijgen wat nou ter sprake is gekomen, wie wat gezegd heeft, en hoe je dat kan meenemen 

voor een volgend contact.’ In de paragraaf ‘diversiteit beperkingen samenwerking’ is 

uitgewerkt hoe Geestelijk verzorger 2 als valkuil noemt in de samenwerking dat de 

ervaringsdeskundige zijn eigen verhaal projecteert op die van de cliënt. Om de samenwerking 

te verbeteren probeert hij de ervaringsdeskundige van deze projectie bewust te maken. 

Geestelijk verzorger 2 noemt: ‘Wat ik wel altijd wil doen is dat ze meer zicht krijgen op hun 

eigen positie op het geheel, dat ze zelf meer zicht krijgen van hoe sta ik hier in dat contact (..) 

dat ik merk als er een projectie plaats vindt dat je het ook wel bespreekbaar maakt met 

mensen.’ 

Soms vindt er ook bijna geen reflectie op de samenwerking plaats. In de interactie met de 

interviewer komt dit naar voren:  

Interviewer: ‘En reflecteren jullie dan ook samen op zo’n bijeenkomst of niet?’ 

Ervaringsdeskundige 7: ‘Nee, dan doen we eigenlijk bijna nooit.’  

Interviewer: ‘Zou je dat willen?’ 

Ervaringsdeskundige 7: ‘Nou aan één kant moet ik je zeggen dat ik het ook wel oké vind zo, 

want nu sluit ik gewoon aan bij wat hij te berde brengt. Misschien dat ik het wel zou willen 

ja.’ 

Er blijkt ook een minder grote behoefte aan reflectie omdat de samenwerking ook zo goed 

werkt. Aan de andere kant geeft de ervaringsdeskundige aan dat hij wel meer reflectie zou 

willen. Dat er weinig reflectie is, heeft te maken met de context waarin beiden werken, er 

blijkt weinig tijd te zijn.  Een andere manier hoe de context meewerkt is hoe de reflectie 

georganiseerd is binnen de organisatie. Doordat de reflectie niet meer gestandaardiseerd is 

komt die minder voor. Geestelijk verzorger 10 noemt: ‘Ja die reflectie die vindt niet op een 

geformaliseerde of gestandaardiseerde manier plaats het is dus niet zo dat wij een bepaald 

overleg hebben met ervaringsdeskundigen over hoe we samenwerken. Dat was wel zo toen die 

stafleden er waren. Toen wel en toen werden we door de stafleden, ook af en toe uitgenodigd 

op de (..) intervisie van de ervaringsdeskundigen. Dus toen was er wel zeker sprake van 

reflectie daarop. Nu niet meer.’  

Een andere manier om nu de samenwerking te verbeteren volgens Geestelijk verzorger 10 is 

tot slot: ‘in het algemeen samenwerking zoeken en intensiveren waar mogelijk.’  
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Toevoeging op Bronstein: Communicatie 

Aanwezigheid van communicatie wordt vaak aangehaald om de samenwerking zowel te 

verbeteren als te laten werken. Communicatie komt in het volgende citaat terug als het goed 

contact houden. Geestelijk verzorger 1 noemt over wat helpt in de samenwerking: ‘het goed 

contact houden merk ik want (in plaats 1) zij (ervaringsdeskundige) is dan minder aan het 

werk, en dan verlies je een beetje het contact. Je moet het echt goed onderhouden merk ik wel. 

Ja dus goed overleg daarover en open staan voor elkaars perspectief, ik denk dat dat heel 

belangrijk is.’ En zowel Geestelijk verzorger 4 en Ervaringsdeskundige 3 geven aan dat 

communicatie het middel is om de samenwerking beter te maken. Het is een middel om elkaar 

te betrekken bij projecten, de samenwerking op deze wijze aan te gaan. Dit zien we terug in 

de samenwerking rondom de herstelacademie Ervaringsdeskundige 8 noemt: ‘En ik heb de 

geestelijk verzorger eigenlijk vanaf het begin op de hoogte gehouden met welke ideeën wij 

rond hobbelen zeg maar. Want dat idee van de herstelacademie is ontstaan vanuit cliënten 

eigenlijk. Dus dat is een cliënten initiatief. En ik vind het heel belangrijk dat de geestelijk 

verzorger daarbij op de hoogte is en dat hij daar ook vanuit zijn vak ook inbreng aan kan 

geven.’ Als die samenwerking minder intensief is neemt de behoefte aan communicatie ook af 

zo blijkt tot slot uit het interview met Respondent 7. Respondent 7 geeft aan: ‘Als ik meer zou 

samenwerken, dan zou ik waarschijnlijk wel meer behoefte hebben aan meer communicatie, 

meer contact zeg maar.’  

 

4.5 Uitwerking Hoofdthema: Bronsteins Contextfactoren 
In deze paragraaf zal worden gekeken op welke wijze de contextfactoren naar voren komen in 

de interviews van de respondenten. Deze factoren beïnvloeden de samenwerking (Bronstein, 

2003). Dit bleek ook een belangrijk thema uit de interviews omdat het belangrijke factoren 

waren in het ontstaan van samenwerking. Achtereenvolgens zullen de volgende factoren 

worden besproken: (1) professionele rol, (2) structurele kenmerken, (3) persoonlijke 

eigenschappen en (4) een geschiedenis van samenwerking. Eerst volgt een versimpeld 

diagram (Diagram 4.5) van de codeboom waarin staat samengevat welke plaats het 

hoofdthema heeft in de codeboom.  

 

Diagram 4.5 Bronsteins contextfactoren in codeboom 

 

                                         Draagt bij aan 
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Bronstein contextfactor 1: Professionele rol 

Professionele rol refereert in deze gedeeltelijk aan het respecteren van je collega’s van 

dezelfde discipline. Verder gaat dit element in op trouw blijven aan je collega’s, en een 

professionele houding tegenover je collega’s aanhouden (Bronstein, 2003). Opvallend is dat 

dit element niet op deze wijze terugkomt in de interviews. Het gaat in de interviews niet 

expliciet over trouw blijven aan je eigen professie. Wat sterk naar voren komt is het zich 

bewust zijn van de eigen rol. Dit komt naar voren onder de code ‘bewust zijn van eigen 

expertise’. In de interviews komt dit vooral naar voren wanneer de respondent aangeeft wat 

de verschillen zijn tussen de professies. Geestelijk verzorger 1 noemt: ‘maar ik denk wel dat 

onze expertise anders is (..) kijk voor mij als geestelijk verzorger is het expliciete doel denk ik 

toch wel begeleiding bij levensvragen maar ook begeleiding bij betekenisgeving (..) maar ik 

denk dat zijn doel is; het expliciet bijstaan vanuit de eigen ervaring.’  Ervaringsdeskundige 5 

noemt over de verschillen in expertise: ‘kijk het verschil zit het hem in de ervaringskennis, in 

dat zelf het herstel doorlopen, kijk je hebt tal van verschillende hulpverleners die ook 

ervaringskennis hebben maar ik denk dat een geestelijk verzorger ook vooral bezig is met dat 

stukje zingeving...’. Uit deze reactie blijkt een bewust zijn van de eigen rol en die van de 

ander. Ervaringsdeskundige 3 noemt dat het de taak is van de geestelijk verzorger om  bij te 

staan in religieuze kwesties en dat dat niet haar taak is. Een religieuze kwestie is bijvoorbeeld 

het leiden van een kerkdienst. Wat opvalt is dat ze voor de rest niet een duidelijk verschil ziet 

in de rol van beide professies binnen de samenwerking. Ervaringsdeskundige 3 noemt: ‘Want 

ik zie geen verschillen, ik zie wel soms verschillen, ja misschien een beetje, in het religieuze 

aspect...’ Wat verder van belang is dat soms de rollen binnen de samenwerking niet duidelijk 

lijken te zijn in het groepswerk.  Dit komt expliciet naar voren bij Ervaringsdeskundige 7 die 

noemt: ‘Maar soms dan denk ik wel eens van, zou ik zelf misschien ook wat meer kunnen 

betekenen. Aan de ene kant vind ik het wel oké of zo, want dan denk ik dan sluit ik gewoon 

aan. Aan de andere kant vraag ik me soms af hé (..) wat is dan precies mijn rol, dat weet ik 

dan niet of is dan niet meteen duidelijk.’ Ervaringsdeskundige 7 noemt dat het nader bepalen 

van de rol tijdens de gespreksgroep een mogelijk verbeterpunt is in de samenwerking.  

 

1. Bronstein contextfactor 2: Structurele kenmerken tijd/financiën 

Structurele kenmerken behelzen ondersteunende systemen om de interdisciplinaire 

samenwerking te verbeteren (tijd, financiële middelen, ruimte). Denk bijvoorbeeld aan 

beheersbare taken, en de tijd en ruimte om de samenwerking te doen ontstaan (Bronstein, 

2003). Of en hoe een samenwerking zich kan ontwikkelen hangt af van in hoeverre er tijd, 
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geld en ruimte is. Dit blijkt uit de interviews. Bij Geestelijk verzorger 1 verwatert de 

samenwerking omdat bij haar beide beroepsgroepen in de marge werken. Geestelijk verzorger 

1 noemt: ‘Nou ik tref haar eigenlijk niet omdat zij ook zo in de marge zit, ik ben er maar één 

dag, zij is hier of daar ook maar een uur. Ze neemt niet meer deel aan de zingevingsgroepen 

dus dat verwatert dan...’ Bij Geestelijk verzorger 2 is er meer tijd, ruimte en geld beschikbaar 

voor de samenwerking. De lijn met de ervaringsdeskundige is hierdoor direct, waardoor de 

samenwerking gemakkelijker ontstaat. Geestelijk verzorger 2 noemt over het contact: ‘heel 

direct, omdat ze de hele tijd deel uit maken van dit team als stagiaire.’ Tot slot wordt een 

logge organisatie ook gezien als een contextfactor die de samenwerking belemmert. 

Ervaringsdeskundige 3 noemt dat door de logge organisatie: ‘je niet altijd kan doen wat nodig 

is, soms heb ik bepaalde ideeën of de geestelijk verzorger bepaalde ideeën, en dan moet je 

heel veel adem en geduld hebben om het erdoorheen te krijgen, sommige mensen zien de 

waarde niet in van geestelijke verzorging.’ 

 

2. Bronstein contextfactor 3: Persoonlijke eigenschappen 

Dit gaat over hoe de medewerkers elkaar zien buiten hun professionele rol (Bronstein, 2003). 

In de interviews ging het er met name over of het ook op persoonlijk vlak goed klikte binnen 

de samenwerking. In de paragraaf ‘Diversiteit beperkingen samenwerking’ is al behandelt dat 

het ontbreken van een persoonlijke klik de samenwerking belemmerd. In de interviews komt 

ook naar voren hoe het waarderen van de persoonlijke eigenschappen (als het dus wel klikt) 

mee werkt in het hebben van een samenwerking. Op de vraag wat helpt in de samenwerking 

wordt ten eerste door twee verschillende respondenten de personen aangehaald waarmee 

samengewerkt wordt. Zo antwoordt Geestelijk verzorger 4 op wat helpt in de samenwerking 

met de ervaringsdeskundige: ‘In de kern een persoonlijke klik’ als helpend in de 

samenwerking. Bij Ervaringsdeskundige 6 komt een waardering naar voren voor de persoon 

die de geestelijk verzorger is. Ervaringsdeskundige 6 noemt een eigenschap die ze als helpend 

ervaart in groepswerk: ‘Ja, hij spreekt mensen heel direct aan. (..) sommige mensen (..) Die 

zeggen liever niet zo veel. Maar hij spreekt ze direct wel aan op een hele vriendelijke en open 

manier om ze toch uit te nodigen om er iets over te zeggen. Ook al is het zeg maar twee 

woorden, maar hij geeft iedereen de ruimte en iedereen de kans om iets van zijn persoonlijke 

visie te geven op hetgeen wat we behandelen en dat vind ik een hele fijne eigenschap 

waardoor het ook goed loopt.’ De open en vriendelijke houding van de geestelijk verzorger 

worden gezien als eigenschappen die de samenwerking bevorderen.  
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3. Bronstein contextfactor 4: Geschiedenis 

Een geschiedenis van samenwerking gaat over vorige ervaringen met interdisciplinaire 

samenwerking met collega’s (Bronstein, 2003). In de interviews kwam dit naar voren als ze 

het hadden over voorgaande samenwerkingsverbanden met de geestelijk verzorger of 

ervaringsdeskundige. Indien de voorgaande ervaringen gunstig waren droeg dit bij aan het 

aangaan van een samenwerkingsverband. Dit zien we terug bij Geestelijk verzorger 1 die 

noemt dat ze zag dat haar stagebegeleider goede ervaring had met de samenwerking met de 

ervaringsdeskundige. Dit droeg eraan bij dat zij zelf dit samenwerkingsverband ook aan wilde 

gaan. Geestelijk verzorger 1 noemt: ‘Ja ik heb dat met name op mijn vorige werkplekken 

ervaren. Mijn stagebegeleider was iemand die heel veel samenwerkte met 

ervaringsdeskundigen en ik heb dat altijd als een heel vruchtbare en waardevolle 

samenwerking ervaren dus eigenlijk met die ervaring daar ben ik bij (GGZ-instelling 3: 

huidige werkplek) gaan werken en ben daar ook heel erg op gaan inzetten.’  Indien vorige 

ervaringen minder positief waren, was de respondent huiverig om een nieuw 

samenwerkingsverband aan te gaan. Zo noemt Geestelijk verzorger 4: ‘ik kan me wel weer 

storten in een samenwerking, maar doe ik daar wel goed aan?’ 

 

4.6 Uitwerking hoofdthema: Aandacht voor persoon achter DSM 
Een terugkerend thema in de interviews was het gevoel van de respondenten dat 

ervaringsdeskundigen en geestelijk verzorgers een gedeelde visie hebben op zorg. In de 

interviews werd deze gedeelde visie gecodeerd met de code: ‘Aandacht voor persoon achter 

de DSM.’ Geestelijk verzorger 2 duidt deze gedeelde kijk als ‘vooral de bril waarmee je naar 

mensen kijkt, die niet klinische bril, zal ik hem zo benoemen, dat is een grote overeenkomst 

tussen de geestelijk verzorger en de ervaringsdeskundige en daar vinden we elkaar heel erg. 

Het feit dus dat niet de ziekte heel erg leidend is in het bepalen van wie je bent als mens dat er 

veel meer is dan dat en daarin vinden we elkaar heel erg, en dat daar ook de weg naar herstel 

zit.’  Het gaat over naar de mens kijken verder dan zijn of haar ziekte. Geestelijk verzorger 2 

noemt dat ervaringsdeskundigen dit delen als visie: En dat is wat ervaringsdeskundigen ook 

zeggen, wat zij in hun behandeling gemist hebben, is dat stukje dat er meer is dan hun ziekte, 

dat ze niet gedefinieerd willen worden als de schizofreen, de manisch depressieve, de 

borderline persoonlijkheidsstoornis, nee dat er veel meer mens is dan in dat.'  Een belangrijk 

onderdeel van deze gedeelde kijk is ook de kijk op de mens. Men noemt als gedeelde visie de 

mens zien als geheel. Geestelijk verzorger 2 noemt: ‘dus ze hebben heel veel ruimte voor de 
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mens als geheel voor het zien van de mens, en daar zit ook een belangrijke overlap met ons 

werk als geestelijk verzorgers, dat proberen wij ook te doen, (..)wij houden er geen verborgen 

agenda op na wat betreft behandelplannen, protocollen, nee gewoon wij zijn in contact met de 

mens en wat daarin van belang is.’ Dit gedeeld perspectief wordt als prettig ervaren om 

daarin samen te werken. Het interview met Geestelijk verzorger 4 illustreert dit: ‘Ander punt 

is en misschien moet het daar ook over gaan waarom ik ook graag samenwerkte met haar was 

omdat ik vond dat we een beetje gedeelde perspectief hadden op de mens, op mensen. 

Interviewer: ‘en dat was?’ 

Geestelijk verzorger 4: ‘Ja mensen zien in hun, wat gelukkig ook meer en meer een plek krijgt 

binnen de GGZ, maar mensen meer zien in een geheel, niet als bundeling van klachten, dus 

dat je mensen alleen ziet met een DSM-blik, zo van dit is er mis, maar ook gewoon wat 

kunnen ze allemaal.’ 

Geestelijk verzorger 10 geeft aan dat ervaringsdeskundigen de houding van de geestelijk 

verzorger ook omgekeerd als prettig ervaren: ‘dus de manier waarop je je verhoudt tot 

patiënten daarvan zeggen ervaringsdeskundigen: ‘geestelijk verzorgers jullie doen dat op een 

manier die we herkennen en die we prettig vinden, anders dan dat anderen dat doen.’ De 

aandacht voor de persoon achter de DSM lijkt samen te hangen met het gevoel van 

bondgenootschap wat in de volgende paragraaf wordt besproken.  

In het versimpelde diagram (Diagram 4.6) van de codeboom staat samengevat welke plaats 

het hoofdthema heeft in de codeboom.  

 

Diagram 4.6 Aandacht voor persoon achter DSM in codeboom 

 

                                         Draagt bij aan 

 

 

 

 

4.7 Uitwerking hoofdthema: Gevoel van bondgenootschap 
Opvallend is dat drie geestelijk verzorgers een gevoel van bondgenootschap ervaren met 

ervaringsdeskundigen. Door een gedeelde missie of doel te hebben worden beide professies 

bondgenoten genoemd. Geestelijk verzorger 1 noemt deze gedeelde missie of doel als: 

‘aandacht voor de unieke persoon en het verhaal van die persoon binnen een GGZ die nog 

heel erg denkt vanuit het biomedische discours en opereert. Dus in die zin zou je kunnen 
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zeggen bondgenoten.’ Geestelijk verzorger 1 noemt: ‘We zijn bondgenoten, dat we allebei 

hetzelfde op de kaart willen zetten’ Geestelijk verzorger 9 ervaart ook een bondgenootschap 

in het hebben van eenzelfde doel: ‘Nou ik denk eigenlijk dat wij hetzelfde doel hebben. 

Wanneer wij in gesprek raken dan gaat het juist over deze thema’s {toevoeging onderzoeker: 

gaat om thema’s zingeving en herstel}. Dus het is een soort bondgenootschap.’  Het 

bondgenootschap wordt als een natuurlijk bondgenootschap ervaren door twee geestelijk 

verzorgers. Geestelijk verzorger 10 noemt wat hij hiermee bedoelt: ‘Het is van onze kant, in 

ieder geval mijn kant een intuïtief label, wat ik hecht aan een vorm van parallellie in kijken 

naar patiëntenzorg…’ Geestelijk verzorger 9 noemt tot slot dat ze het natuurlijk 

bondgenootschap voelt in de natuurlijke manier waar op ze de ervaringsdeskundige telkens 

weer tegenkomt in de organisatie bij dingen die ze belangrijk vindt. Opvallend is dat de term 

bondgenootschap vooral bij de geestelijk verzorgers naar voren kwam. Alleen 

Ervaringsdeskundige 3 noemt kort: ‘(..) de ervaringsdeskundige, zo had ik het ervaren, en de 

geestelijk verzorger zijn bondgenoten.’ 

In het versimpelde diagram (Diagram 4.7) van de codeboom staat samengevat welke plaats 

het hoofdthema heeft in de codeboom.  

 

Diagram 4.7 Gevoel van Bondgenootschap in codeboom 

 

                                         Draagt bij aan 

 

                                                                Draagt bij aan 

 

 

4.6 Uitwerking hoofdthema: Samenwerking op het gebied van zingeving 
Dit onderzoek heeft als onderzoeksdoel om bij te dragen aan kennis over de mogelijke 

samenwerking op het gebied van zingeving. Bij dit hoofdthema wordt uitgewerkt, aan de 

hand van interviews, wat die samenwerking inhoudt op het gebied van zingeving.  

 

Binnen de interviews kwam heel concreet naar voren wat de geestelijk verzorger en 

ervaringsdeskundige doen op het gebied van zingeving als navolging van de doorvraag of er 

ook samenwerking op het gebied van zingeving plaats vindt. De meest voorkomende 

samenwerking op het gebied van zingeving is het samen geven van een zingevingsgroep. Dit 

kwam bij drie respondenten naar voren (één geestelijk verzorger en twee 
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ervaringsdeskundigen). Geestelijk verzorger 1 noemt dit de meest concrete samenwerking: 

‘Dus daarin is dat we samenwerken op het gebied van zingeving. Dat is het meest concreet 

dat hij of zij deelneemt aan de groep.’ Verder komt ook één keer expliciet naar voren dat 

samenwerking vanuit herstel ook een samenwerking is op het gebied van zingeving. 

Geestelijk verzorger 1 noemt: ‘bij persoonlijk herstel gaat het eigenlijk heel erg over 

zingeving en van daaruit vindt dus ook samenwerking plaats, (..) Dan is het dus 

samenwerking op het gebied van zingeving, maar de noemer is dan eigenlijk persoonlijk 

herstel. Dan gaat het over betekenisgeving en over identiteit; wie ben ik nu nog.’ Geestelijk 

verzorger 2 noemt samen het thema zingeving vormgeven in een training als 

samenwerkingsverband. Geestelijk verzorger 4 geeft aan hoe hij samen met de 

ervaringsdeskundige zingeving laat spelen in een project waarbij mensen met psychische 

problematiek samen een maaltijd nuttigden. Geestelijk verzorger 4: ‘Nou het aspect van 

zingeving wat dus in het project centraal stond (..) was gemeenschap, dus dat we elkaar tegen 

kwamen, dat mensen elkaar ontmoetten. Je moet dat ook heel concreet voorstellen, de 

televisie ging uit, meestal staat altijd die televisie aan dus mensen raakten ook echt met elkaar 

in gesprek.’ Ook binnen de herstelacademie vindt er een samenwerking op het gebied van 

zingeving plaats: Ervaringsdeskundige 8: ‘Ja ik werk in principe met de geestelijk verzorger 

nu samen om dat zingevingsstuk binnen die herstelacademie vorm te geven.’ Verder worden 

themabijeenkomsten genoemd waarin wordt gewerkt met levensthema’s. De 

ervaringsdeskundige bereidt een thema voor samen met de geestelijk verzorger. Dit wordt 

genoemd door Ervaringsdeskundige 3 en Geestelijk verzorger 9. De link met zingeving wordt 

als volgt gelegd door Geestelijk verzorger 9: ‘Dus je pakt één iets (levensthema) uit aan de 

hand waarvan je elkaars ervaringen deelt en dat is zingevend op zich. Dat dat kan gebeuren 

is al zingevend op zich.’ 
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4.7 Beantwoording deelvragen 
Op basis van de resultaten die in deze paragraaf aan bod zijn gekomen kunnen nu de 

deelvragen beantwoord worden. 

 
1. Wat is de visie van de geestelijk verzorgers op en hun ervaring met een 

interdisciplinaire samenwerking met de ervaringsdeskundigen op het gebied van 

zingeving met betrekking tot kansen en beperkingen?  

In beantwoording van deze deelvraag wordt nog eens de kijk van geestelijk verzorgers 

samengevat op een interdisciplinaire samenwerking op het gebied van zingeving met 

betrekking tot kansen en beperkingen. 

De visie van de geestelijk verzorgers op een interdisciplinaire samenwerking met de 

ervaringsdeskundigen op het gebied van zingeving met betrekking tot kansen. 

De geestelijk verzorgers zien meer kansen dan beperkingen binnen de samenwerking 

met de ervaringsdeskundigen.  

Het vertellen van de eigen ervaring van de ervaringsdeskundige wordt als een 

waardevolle bijdrage gezien in het groepswerk dat samen met de geestelijk verzorger wordt 

gegeven. De ervaringsdeskundige kan een stuk overbruggen waar de geestelijk verzorger 

zonder diezelfde ervaringsdeskundigheid niet kan komen. Het vertellen van de eigen ervaring 

van ervaringsdeskundigen kan zorgen voor wederzijds begrip en openheid in het groepswerk, 

er kan zodoende aansluiting worden gevonden met de belevingswereld van de cliënten. Een 

kans die wordt gezien is dat binnen dit groepswerk de deskundigheid van beide professies 

elkaar kan verrijken.  Een andere kans is dat door de inbreng van de ervaringsdeskundige de 

inbreng van de geestelijk verzorger beter kan worden begrepen. Grote thema’s als zingeving 

kunnen toch toegankelijk worden gemaakt door de ervaringsdeskundige.  

Dat de ervaringsdeskundige het perspectief van de cliënt kan inbrengen in de 

werkzaamheden van de geestelijk verzorger wordt als waardevol ervaren. Voor de geestelijk 

verzorger dient het als kans binnen de samenwerking dat een ervaringsdeskundige een eerste 

aanspreekpunt kan zijn naar teams. Op deze wijze kan de ervaringsdeskundige deuren openen 

voor de geestelijk verzorger. In de samenwerking wordt het ook als een waardevolle bijdrage 

gezien dat de ervaringsdeskundige een nieuw perspectief van hoop kan neerzetten voor de 

cliënten. De ervaringsdeskundige kan laten zien dat herstel mogelijk is.  

De inbreng van de ervaringsdeskundige, de onbevangenheid, een bepaald soort 

openheid en de ongelofelijke drive houdt de geestelijk verzorger scherp. De geestelijk 

verzorgers zien ook eenzelfde visie op mensen bij de ervaringsdeskundigen. Het gevoel van 
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bondgenootschap wat ontstaat vanuit dezelfde visie op mens en zorg (genoemd is aandacht 

voor de persoon achter de DSM, of voor de mens als geheel) draagt bij aan de wil om samen 

te werken en wordt in deze gezien als helpend in de samenwerking en daarmee als kans. 

 

De visie van de geestelijk verzorgers op een interdisciplinaire samenwerking met de 

ervaringsdeskundigen op het gebied van zingeving met betrekking tot beperkingen. 

Beperkingen komen in de interviews naar voren als wat tegenwerkt in de huidige 

samenwerking. Er komen minder beperkingen naar voren in de interviews dan kansen. Twee 

hoofdbeperkingen komen naar voren uit de resultaten. Wat de samenwerking kan 

tegenwerken is een spanningsvolle verhouding tussen de geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen in de vorm van concurrentie. Uit de interviews kwam naar voren dat dit 

te maken heeft met dat beide beroepsgroepen moeten werken aan hun zichtbaarheid binnen de 

organisatie en het verkrijgen van een plek binnen de organisatie. Ook wordt er genoemd dat 

sommige collega’s ervaren dat de geestelijk verzorger en de ervaringsdeskundige in hetzelfde 

domein opereren, dit kan als een bedreiging worden ervaren.  

Een volgende beperking die wordt genoemd is dat de kwetsbaarheid (de pathologie) 

van de ervaringsdeskundige belemmerend kan werken in de samenwerking. De 

ervaringsdeskundige kan uitvallen door zijn of haar pathologie. Er kan een ongelijkwaardige 

relatie ontstaan naar de ervaringsdeskundige: een hulpverlenersrelatie. En tot slot bestaat er 

volgens geestelijk verzorgers het gevaar dat de ervaringsdeskundige zijn verhaal projecteert 

op die van de cliënt.  

 

2. Wat is de visie van de ervaringsdeskundigen op en hun ervaring met een 

interdisciplinaire samenwerking met de geestelijk verzorgers op het gebied van 

zingeving met betrekking tot kansen en beperkingen?  

In beantwoording van deze deelvraag wordt nog eens de kijk van ervaringsdeskundigen 

samengevat op een interdisciplinaire samenwerking op het gebied van zingeving met 

betrekking tot kansen en beperkingen. 

De visie van ervaringsdeskundigen op een interdisciplinaire samenwerking met de 

geestelijk verzorgers op het gebied van zingeving met betrekking tot kansen. 

Kansen binnen de samenwerking komen in de interviews naar voren als wat helpend is 

binnen de huidige samenwerking of wat goed werkt. De ervaringsdeskundigen zien meer 

kansen dan beperkingen binnen de samenwerking met de geestelijk verzorger. Veel kansen 

die bij de geestelijk verzorgers worden genoemd vinden hun weerklank bij de 
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ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen vinden het delen van hun ervaringen in het 

groepswerk ook een kans binnen de samenwerking.  Zo komt het gesprek gezamenlijk met de 

geestelijk verzorger eerder op gang.  

Ook vindt de ervaringsdeskundige de wisselwerking goed werken: dat de geestelijk 

verzorger grote thema’s op tafel legt en dat de ervaringsdeskundige deze dan met zijn of haar 

ervaring toegankelijk maakt. Met de inbreng van de ervaring van de ervaringsdeskundige 

wordt er een gelijkwaardig perspectief neergezet. Verder wordt bevestigd door de 

ervaringsdeskundige dat ze doordat ze het herstel hebben meegemaakt een hoopvol 

perspectief neer kunnen zetten voor de cliënt. In de samenwerking met de geestelijk verzorger 

is dit waardevol omdat de ervaringsdeskundige kan laten zien dat herstel mogelijk is. 

Bovendien geeft de ervaringsdeskundige aan dat het helpend is dat ze de geestelijk verzorger 

sensitief kunnen blijven maken voor het cliënten perspectief. Op die manier kunnen ze de 

geestelijk verzorger wijzen op aspecten binnen de behandeling die ze anders minder scherp 

zagen.  

Verder zien de ervaringsdeskundigen de kracht van de verschillende expertises. Een 

voorbeeld hiervan is dat de geestelijk verzorger vanuit zijn deskundigheid zingeving een plek 

kan geven binnen de herstelacademie waar de ervaringsdeskundige de oprichter van is. De 

geestelijk verzorger en de ervaringsdeskundige denken in dezelfde richting binnen de 

samenwerking, geeft een ervaringsdeskundige aan. Op deze wijze kan er goed samengewerkt 

worden aan gezamenlijke projecten als de herstelacademie. Hierin zien we de weerklank in de 

kracht van de gezamenlijke blik.  

Een ervaringsdeskundige geeft aan dat er een kans ligt in het samenwerkingsverband 

dat de geestelijk verzorger aangaat met de ervaringsdeskundige. Op deze wijze kan de sectie 

van de geestelijk verzorging groeien.  Opvallend is dat het grootste gedeelte van de 

ervaringsdeskundigen niet expliciet het gevoel van bondgenootschap noemt met de geestelijk 

verzorger. Dit noemt alleen één ervaringsdeskundige. Verder wordt ook niet expliciet 

genoemd dat de geestelijk verzorger deuren opent voor de ervaringsdeskundige. 

 

De visie van de geestelijk verzorgers op een interdisciplinaire samenwerking met de 

ervaringsdeskundigen op het gebied van zingeving met betrekking tot beperkingen.

 Vanuit de resultaten komen twee beperkingen naar voren: concurrentie en ongewenste 

persoonlijke eigenschappen. De ervaringsdeskundige noemt het thema concurrentie meer in 

praktische zin. De geestelijk verzorger en de ervaringsdeskundige kunnen in elkaars 

vaarwater zitten bij het organiseren van een activiteit.  
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Verder komt naar voren dat de persoonlijke klik belangrijk is in het samenwerken, 

indien die er niet is geeft de ervaringsdeskundige respondent aan dat dit de samenwerking in 

de weg staat. Opvallend is dat de ervaringsdeskundige niet noemt dat zijn of haar eigen 

kwetsbaarheid belemmerend kan werken in de samenwerking met de geestelijk verzorger. 

 

3. In hoeverre komen de vijf kernmerken van een goede interdisciplinaire 

samenwerking (Bronstein, 2003) terug in de visie en ervaringen van geestelijk 

verzorgers en ervaringsdeskundigen? 

In beantwoording van deze deelvraag wordt nog eens per kerncomponent weergegeven wat 

terugkomt in de interviews over deze thematiek. Op deze wijze wordt weergegeven in 

hoeverre de vijf kernmerken van een goede interdisciplinaire samenwerking terugkomen in de 

visies en ervaringen van de respondenten. 

 

1e Kerncompetentie: Wederzijdse afhankelijkheid              

           Bronstein (2003) definieert wederzijdse afhankelijkheid als “het optreden van en het 

vertrouwen op interacties tussen professionals, waarbij iedereen afhankelijk is van de anderen 

om hun doelen te bereiken.” Binnen de interviews wordt dit kenmerk breder opgevat: op welk 

punt de professies afhankelijk zijn van elkaar.  Wederzijdse afhankelijkheid kenmerkt zich in 

1. Het steunen in elkaars positie, 2. Het verwezenlijken van idealen, 3, het slagen van 

projecten 4. Het ontwikkelen van beleid 5. Wat beide groepen voor elkaar betekenen in een 

samenwerking en 6. de tijd die met elkaar wordt doorgebracht om een samenwerkingsverband 

te doen slagen.  Het steunen in elkaars positie en het verwezenlijken van idealen lijkt meer te 

omvatten dan alleen het gezamenlijk behalen van doelen. Deze kerncompetentie is 

gedeeltelijk teruggekomen in de visie op een interdisciplinaire samenwerking, want het 

kenmerk is breder opgevat dan door Bronstein (2003) gedefinieerd.   

 

2e Kerncompetentie: Nieuw gecreëerde professionele activiteiten 

Nieuw gecreëerde professionele activiteiten verwijzen naar 

“samenwerkingshandelingen, programma's en structuren die meer kunnen bereiken dan wat 

wordt bereikt wanneer dezelfde professionals onafhankelijk zouden hebben gehandeld. Deze 

activiteiten maximaliseren de expertise van elke medewerker” (Bronstein, 2003, p. 300). In de 

interviews werden nieuw gecreëerde professionele activiteiten aangehaald als de activiteiten 

die samen zijn gedaan door de ervaringsdeskundige en de geestelijk verzorger. Voorbeelden 

van nieuw gecreëerde activiteiten zijn: de ervaringsdeskundige betrekken bij een 
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zingevingsgroep, het opzetten van een nieuwe module en samen een project doen.  

 

3e Kerncomponent: Flexibiliteit 

Flexibiliteit is gerelateerd aan, maar gaat verder dan wederzijdse afhankelijkheid. 

Flexibiliteit heeft betrekking tot het opzettelijke optreden van rolvervaging.” (Bronstein, 

2003, p. 300-301).  Dit bleek maar tot op zekere hoogte terug te komen als een ideaal voor 

een goede samenwerking. Men noemde in hoeverre men de taak en de rol kon overnemen van 

de ander. Niet iedereen kon dit zomaar doen, taken en rollen bleken vast te liggen. Een ander 

punt was dat de ervaringsdeskundige wel de taken kon overnemen van de geestelijk verzorger 

maar andersom werd aangegeven dat de geestelijk verzorger niet op het gebied van de 

ervaringsdeskundige kon zitten. Een andere factor die rolvervaging in de weg stond was dat er 

werd vastgehouden aan de eigen expertise.  

Er was wel sprake van flexibiliteit in het feit dat de ervaringsdeskundige aangaf de 

groep van de geestelijk verzorger over te kunnen nemen. Ook werd door een geestelijk 

verzorger aangegeven dat het inbrengen van eigen ervaringen ook goed was voor de geestelijk 

verzorger binnen een groep. Hierbij lijkt het beroep van de geestelijk verzorger ook 

raakvlakken te hebben met dat van de ervaringsdeskundige, en ontstaat er een soort 

vermenging van professie. Hier zien we de rolvervaging van Bronstein (2003) in terug: er 

wordt gekeken wat nodig is uitgaande van de situatie, en er wordt niet per se gekeken naar 

een vastliggende rol van iemands professionele achtergrond (Bronstein, 2003, p.301). 

 

4e Kerncomponent: Gezamenlijk eigenaarschap van doelen 

“Collectief eigendom van doelen verwijst naar gedeelde verantwoordelijkheid in het 

hele proces van het bereiken van doelen, inclusief gezamenlijk ontwerp, definitie, 

ontwikkeling en het bereiken van doelen” (Bronstein, 2003, p. 301). Dit kwam tot op zekere 

hoogte naar voren uit de data. In de interviews kwam gezamenlijk eigenaarschap van doelen 

naar voren in welke doelen beide beroepsgroepen gezamenlijk op de kaart willen zetten. 

Gezamenlijke doelen hebben, leek belangrijk, echter het proces er naartoe: het gezamenlijk 

ontwerp, definitie, ontwikkeling en het bereiken van doelen kwam veel minder expliciet terug 

in de visie van de respondenten. 
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5e Kerncomponent: Reflectie op proces 

“Reflectie op het proces verwijst naar de aandacht van medewerkers voor hun proces van 

samenwerken. Dit omvat gedrag waarbij medewerkers denken en praten over hun 

werkrelaties en het samenwerkingsproces en waar medewerkers feedback over hun proces 

opnemen om samenwerkingsrelaties en effectiviteit te versterken”. In de interviews kwam dit 

terug in op welke manier de respondenten het samenwerkingsproces willen verbeteren. Dit 

kwam naar voren als een aspect wat veel respondenten belangrijk vinden. Wanneer reflectie 

ontbreekt op de samenwerking heeft dit veelal te maken met de context van de professionals. 

Als er weinig tijd is, of de reflectie is niet meer geformaliseerd binnen de organisatie, komt 

deze minder voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

5. Conclusie en discussie 
5.1 Conclusie 
De hoofdvraag van deze scriptie luidde: ‘Wat is de visie van geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen op en hun ervaring met een interdisciplinaire samenwerking met elkaar 

met betrekking tot kansen en beperkingen op het gebied van zingeving?’ Deze kan 

beantwoord worden aan de hand van de deelvragen die op basis van de resultaten beantwoord 

zijn.           

 Samenvattend kan het antwoord dat uit de interviews naar voren komt als volgt zijn. 

De visie van zowel ervaringsdeskundigen als geestelijk verzorgers is dat een samenwerking 

met elkaar met name kansrijk is. De kansen die gezien worden in de samenwerking komen 

gedeeltelijk overeen. De ervaringsdeskundige wordt als een bruggenbouwer gezien in het 

contact met de geestelijk verzorger. Hij opent deuren naar teams, en zijn ervaringen bouwen 

een brug in het groepswerk tussen de cliënten en het verhaal van de geestelijk verzorger. Door 

de inbreng van de ervaringsdeskundige kan de inbreng van de geestelijk verzorger beter 

worden begrepen. Grote thema’s als zingeving kunnen toegankelijk worden gemaakt door de 

ervaringsdeskundige. Dat de ervaringsdeskundige het perspectief van de cliënt en een nieuw 

perspectief van hoop inbrengt in de werkzaamheden van de geestelijk verzorger wordt als 

waardevol ervaren. Opvallend is dat de ervaringsdeskundige wordt gezien als een soort 

levend bewijs van hoop. Hiervoor wordt de term ‘hoopverlener’ gebruikt.  

Deze wisselwerking met de geestelijk verzorger wordt ook als vruchtbaar ervaren door 

de ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen geven aan dat hun inbreng van hun eigen 

ervaringen, hoop en het cliëntenperspectief goed werkt in het werk met de geestelijk 

verzorger. Op deze punten zien we dus de kansen die een geestelijk verzorger ziet 

terugkomen in de visie van de ervaringsdeskundigen. Een punt van verschil is het gevoel van 

bondgenootschap.  De ervaringsdeskundige wordt gezien als een bondgenoot in de visie op 

mens en zorg door de geestelijk verzorgers. Opvallend is dat het grootste gedeelte van de 

ervaringsdeskundigen niet expliciet het gevoel van bondgenootschap noemt met de geestelijk 

verzorger. Verder wordt ook niet expliciet genoemd dat de geestelijk verzorger deuren opent 

voor de ervaringsdeskundige.  

Door beide professies worden ook beperkingen genoemd in de samenwerking met de 

ander. De geestelijk verzorgers noemen dat de kwetsbaarheid van de ervaringsdeskundige 

wordt gezien als kracht maar ook een reden waardoor men uitvalt en de samenwerking moet 

worden beëindigd. Opvallend is dat deze beperking door de geestelijk verzorgers wordt 
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genoemd en niet door de ervaringsdeskundigen. Ook wordt aangegeven dat de verhouding 

tussen geestelijk verzorger en ervaringsdeskundige soms als spanningsvol wordt ervaren. Er 

kan sprake zijn van concurrentie tussen beide groepen. Opvallend is dat de geestelijk 

verzorgers over concurrentie spreken in termen van zichtbaarheid en in elkaars domein zitten, 

terwijl de ervaringsdeskundige meer spreekt over concurrentie in praktische zin.   

Belemmeringen in de samenwerking worden door ervaringsdeskundigen ervaren als 

de persoonlijke klik er niet is met de geestelijk verzorger, en dat men in elkaars tijd kan zitten 

bij het opzetten van activiteiten. Deze beperkingen en kansen worden in het algemeen gezien 

binnen een samenwerking met de ander maar in het bijzonder ook in een samenwerking op 

het gebied van zingeving.  

Uit de resultaten kwam ook naar voren hoe de samenwerking op het gebied van 

zingeving gestalte kreeg: in de vorm van het geven van groepswerk (zingevingsgroepen, 

themabijeenkomsten en het geven van modules), het samen opzetten van een herstelacademie 

waar zingeving een plaats krijgt, samen werken aan herstel wordt ook gezien als een 

samenwerking op het gebied van zingeving en tot slot het vragen om aandacht voor zingeving 

binnen de behandeling.  

In de visie van de geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen komen aspecten van 

de vijf kernmerken van een goedwerkende samenwerking van Bronstein (2003) terug. Echter 

de kenmerken worden breder opgevat (wederzijdse afhankelijkheid) of smaller (gezamenlijk 

eigenaarschap van doelen). Een kenmerk dat het meest een op een terugkomt is die van nieuw 

gecreëerde activiteiten. Het ideaal van flexibiliteit vond de minste herkenning bij de 

respondenten. Tot slot kwam reflectie op het proces bij veel respondenten naar voren als een 

belangrijk aspect in de samenwerking. Echter door de context kon deze niet altijd plaats 

vinden. Hoe de resultaten zich verhouden tot de theorie uit het theoretisch kader, zal in de 

volgende paragraaf behandeld worden. 

 

5.2 Discussie 
In dit onderdeel worden de resultaten in verband gebracht met de theorie, afkomstig uit de 

inleiding en het theoretisch kader. Vervolgens worden de beperkingen van het onderzoek 

besproken. De discussie eindigt met aanbevelingen voor vervolgonderzoek en een slotwoord. 
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5.2.3 Resultaten in het licht van de theorie 
Wanneer de theorie wordt vergeleken met de resultaten dan zijn er een aantal 

overeenkomsten. Bos, Hyvarinen en Roermond (2012) brengen herstel en zingeving met 

elkaar in verband in hun artikel. Vanuit de resultaten blijkt ook, dat samenwerking vanuit 

herstel tevens gaat over samenwerking op het gebied van zingeving. In de resultaten wordt 

echter nog eens verduidelijkt waar die zingeving uit bestaat: dat samenwerking op het gebied 

van herstel gaat over ‘betekenisgeving’ en ‘identiteit’ (dat wil zeggen: erachter komen wie je 

bent).   

Volgens Bos, Hyvarinen en Roermond (2012) gaat het bij herstel onder andere om 

hoop op een beter leven verkrijgen. ‘Hoop’ geven bleek inderdaad een belangrijke eigenschap 

van de ervaringsdeskundige vanuit de resultaten. Wat een toevoeging op de theorie is, dat 

hoop ook als een kans wordt gezien in de samenwerking. Naast de werkzaamheden van de 

geestelijk verzorger geeft het verhaal van de ervaringsdeskundige uitzicht op de mogelijkheid 

van herstel, dit biedt hoop. De ervaringsdeskundigen wordt een ‘hoopverlener’ genoemd, dat 

wil zeggen: hij is een levend bewijs van hoop.  

Uit de theorie kwam de kern van een ervaringsdeskundige naar voren: 

‘Ervaringsdeskundigen zijn personen met een voorgeschiedenis van psychiatrische 

problematiek die training ontvangen om hun geleefde ervaring te gebruiken om andere 

mensen met psychische problematiek te helpen in een klinische setting’ (Chinman, M. et al., 

2017, p. 1). Toevoeging op de theorie is, dat uit het onderzoek blijkt dat het vertellen van 

ervaringen van de ervaringsdeskundige wordt gezien als een belangrijke bijdrage in het 

groepswerk met de geestelijk verzorger. Hierin wordt de theorie van Bos, Hyvarinen en 

Roermond (2012) bevestigd dat een bijdrage van de ervaringsdeskundigen is, dat ze ‘uit eerste 

hand kunnen vertellen over ziekte en herstel’. Maar binnen de samenwerking op het gebied 

van zingeving krijgt deze uitspraak een extra dimensie. Ervaringsdeskundigen kunnen dankzij 

het vertellen van hun ervaring grote begrippen zoals zingeving ook toegankelijk maken, 

samen met de geestelijk verzorger.  

De gedeelde visie van zowel geestelijk verzorgers als de ervaringsdeskundigen is dat 

de mens meer is dan zijn psychiatrische ziekte. Dat valt goed te begrijpen in het licht van de 

herstelgedachte: vanuit het cliëntenperspectief. Het gaat bij herstel eerder om het vinden van 

een zinvol en bevredigend bestaan (Boevink et al., 2012, p. 57) dan om het terugdringen van 

symptomen van een ziekte, symptomen hoeven niet weg te zijn (Moradi et al., 2012, p.38). 

Vanuit het onderzoek blijkt dat de geestelijk verzorger zich kan vinden in deze visie op de 

cliënt: dat de cliënt meer is dan een bundeling van klachten.  
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Toevoeging op de theorie is dat dit gezamenlijk perspectief op de mens als prettig wordt 

ervaren en een reden is om de samenwerking aan te gaan. Hoe de begrippen hoop, herstel en 

ervaringsdeskundigheid zich verhouden tot de samenwerking hebben zodoende een plek 

gekregen in het onderzoek.  

 Uit de samenwerkingstheorie van Edwards (2005) kwam het concept van 

‘Relational agency’ naar voren als middel om beter samen te kunnen werken met anderen. 

Zoals genoemd wordt Relational agency gedefinieerd als: ‘een vermogen om iemands denken 

en handelen in overeenstemming te brengen met die van anderen om praktische problemen te 

interpreteren en om op die interpretaties te reageren’ (Edwards, 2005, p. 169). Hiervoor is het 

concept van ‘knowing how to know who’ belangrijk: het gebruik maken van de expertises van 

andere professionals in het samenwerken. Uit de resultaten komt naar voren dat de 

respondenten beschikken over Relational agency. Het vermogen om iemands denken en 

handelen in overeenstemming te brengen met die van anderen, zien we terug bij de 

respondenten. Dit vermogen zien we terug in de terugkoppeling die wordt gedaan naar elkaar 

in de vorm van reflectie en het belang wat de respondenten hechten aan een goede 

communicatie. Tot slot maakt men gebruik van elkaars expertises in het samenwerken. Een 

goed voorbeeld hiervan is de manier waarop de expertises van beide beroepsgroepen elkaar 

verrijken in het geven van groepswerk.  

 

Theorie Bronstein in verband met de resultaten 

De theorie van Bronstein (2003) heeft een centrale plek gekregen in het onderzoek. Nu kan 

gekeken worden naar wat de inzichten over samenwerking tussen geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen inhoudelijk mogelijk toevoegen aan het model. De kerncomponenten 

van Bronstein (2003) zijn theoretisch beschreven. In dit onderzoek is naar voren gekomen op 

welke wijze deze kerncomponenten ook in de praktijk naar voren komen.  

De kerncomponent flexibiliteit van Bronstein (2003) bleek in de praktijk moeilijker in 

de samenwerking toe te passen. Een toevoeging aan het model van Bronstein (2003) zijn de 

mogelijke kanttekeningen bij deze kerncomponent. Taken en rollen kunnen al vastliggen en 

de rol van de ander is door zijn expertise moeilijk over te nemen. Rolvervaging wordt door de 

respondenten minder gezien als een ideaal.   

Het punt van Wederzijdse afhankelijkheid bleek in de onderzoekspraktijk een breed 

begrip te zijn voor samenwerking. Op deze wijze is dit aspect wellicht te breed voor het 

meten van een goede samenwerking. Aan de hand van Wederzijdse afhankelijkheid kan 

daarmee ook minder specifiek gemeten worden, wat een goede samenwerking inhoudt.   
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Een punt waarop Bronstein (2003) theoretisch origineel is, betreft het kerncomponent 

van nieuw gecreëerde professionele activiteiten. Deze bleek veel respons te hebben onder de 

respondenten. Dit onderzoek wijst erop dat dit een relevante toevoeging is aan de andere 

benaderingen van samenwerking.  

Een ander punt waarop Bronstein (2003) theoretisch origineel is, betreft het 

kerncomponent van reflectie op proces. Dit kwam bij veel respondenten naar voren als een 

belangrijk aspect van samenwerking. Dit onderzoek wijst erop dat ook dit een relevante 

toevoeging is aan de andere benaderingen van samenwerking. Bronstein (2003) geeft aan dat 

de context van invloed is op de kerncomponenten van samenwerking. Vanuit de resultaten 

wordt dit bevestigd bij het kerncomponent reflectie op proces.  Wanneer reflectie op proces 

ontbreekt binnen de samenwerking heeft dit te maken met contextuele factoren: het ontbreken 

aan tijd of als de reflectie bijvoorbeeld niet meer is geformaliseerd binnen de organisatie.   

De kerncomponenten van een goedwerkende samenwerking bleken met name de 

percepties van de respondenten goed te meten met betrekking tot een interdisciplinaire 

samenwerking. Een nadeel hiervan is dat het model vooral behulpzaam is bij het meten van 

deze percepties en minder ingaat op de meting van de samenwerkingsactiviteiten zelf. Deze 

constatering bevestigt het onderzoek van Oliver, Wittenberg-Lyles en Day (2007). In dit 

onderzoek is ook bevonden dat het model van Bronstein (2003) met name goed werkt om 

percepties te meten van individuele teamleden op samenwerking.  

 

5.2.4 Beperkingen van het onderzoek 
Binnen dit onderzoek zijn tien respondenten geïnterviewd. Door de beperkte omvang van het 

onderzoek, zijn de resultaten moeilijk te generaliseren. Dankzij de onderzoeksmethode is er 

wel veel ruimte geweest om dicht bij de perspectieven van de respondenten te blijven. Bij de 

respondenten die mee hebben gedaan is er een grote diversiteit in werkachtergrond 

(verschillende denominaties van de geestelijk verzorgers, verschillende werkervaring en 

werkplekken van ervaringsdeskundigen). Deze diversiteit bij de respondenten kan wellicht 

bijdragen aan vertekeningen in de interviewresultaten.     

 Een andere beperking in dit onderzoek was dat de codering van dit onderzoek niet 

meer door een andere onderzoeker is gecheckt. Op deze wijze is deze uitkomst van de analyse 

minder objectief. Door het toekennen van codes is wel geprobeerd zo objectief mogelijk te 

werk te gaan. 
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Binnen de interviews is er soms voor gekozen om op een bepaald onderwerp door te 

vragen wat echt opvallend was in de interviews. Hierdoor kregen andere onderwerpen uit de 

interview guide minder expliciete aandacht. Op deze wijze waren de interviews op sommige 

punten moeilijker met elkaar te vergelijken. Dit kan mogelijkerwijs een vertekend beeld 

opleveren van de resultaten. De onderzoeker heeft wel indien een echt essentieel aspect 

ontbrak uit het interview nogmaals contact gezocht met de respondent. Op deze wijze konden 

de interviews op zulke punten nog worden aangevuld.      

 Uit het onderzoek is gekomen dat de kwetsbaarheid van de ervaringsdeskundige 

beperkingen kan opleveren in de samenwerking met de geestelijk verzorger. In het vragen 

naar beperkingen binnen de samenwerking is dit punt niet aangedragen door de 

ervaringsdeskundigen. De geldigheid van dit resultaat moet blijken uit een grootschalig 

onderzoek naar de doorstroom van ervaringsdeskundigen. Het zou nuttig zijn om cijfers van 

uitval van ervaringsdeskundigen ernaast te leggen om te kijken of deze uitval echt vaak 

voorkomt. 

5.2.5 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Het zou goed zijn om dit onderzoek op grotere schaal uit te voeren om te kunnen zien of de 

patronen die er naar voren komen te generaliseren zijn. Aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek zouden verder zijn: 

• Zoals genoemd zou er een vervolgonderzoek moeten komen of de kwetsbaarheid 

onder ervaringsdeskundigen kan bijdragen aan meer uitval dan onder andere 

beroepsgroepen. Het materiaal suggereert dat dit beperkend kan werken in de 

samenwerking. Maar is dit op grotere schaal echt zo? Vervolgonderzoek zou dit 

moeten uitwijzen. 

• Dit onderzoek gaat over de percepties van ervaringsdeskundigen en geestelijk 

verzorgers op een mogelijke samenwerking. Het zou voor vervolgonderzoek 

interessant zijn om ook de perceptie van de cliënt hiernaast te leggen. Om te 

onderzoeken hoe de cliënt de samenwerking tussen de ervaringsdeskundige en 

geestelijk verzorger beleeft: waar hij kansen en beperkingen ziet. Ook een optie is om 

de perceptie van het team hiernaast te leggen. Wat vindt de manager of de psychiater 

bijvoorbeeld van het samenwerkingsverband, waar ziet die kansen of beperkingen? 
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• Dit onderzoek gaat met name in op de percepties op een goedwerkende 

samenwerking. Vervolgonderzoek zou minder de percepties op samenwerking 

behoeven te meten maar juist de samenwerkingsactiviteiten zelf meten, heeft belang. 

• Dit onderzoek gaat over de visie op het samenwerkingsverband op het gebied van 

zingeving tussen geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen. Wat nog zinvol zou 

zijn is een vervolgonderzoek om de visie te onderzoeken van ervaringsdeskundigen en 

geestelijk verzorgers op zingeving. Om de verwantschap en verschillen in het denken 

over zingeving tussen geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen te onderzoeken. 

• Dit onderzoek is gedaan binnen de context van GGZ-instellingen tussen geestelijk 

verzorgers en ervaringsdeskundigen. Een vervolgonderzoek zou kunnen zijn dat 

ditzelfde onderzoek gedaan zou kunnen worden in andere domeinen dan de GGZ. 

Bijvoorbeeld in eerstelijnszorg en dat dan de samenwerking met vrijwilligers wordt 

onderzocht.  

5.2.6 Slotwoord 

Ervaringsdeskundigen zijn een relatief nieuwe beroepsgroep die steeds groter wordt. 

Zingeving blijkt vanuit de literatuur een belangrijke onvervulde zorgbehoefte. Dit onderzoek 

heeft willen bijdragen aan meer kennis over op welke wijze de geestelijk verzorgers en 

ervaringsdeskundigen elkaar kunnen vinden op de werkvloer op dit vlak. Verschillende 

samenwerkingsvormen zijn naar voren gekomen uit dit onderzoek. Op deze wijze toont dit 

onderzoek hoe geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen zich kunnen positioneren op de 

werkvloer. Ik hoop dat deze thesis daarom heeft bijgedragen aan hoe deze beroepsgroepen 

elkaar beter kunnen vinden binnen het werk. En hoe ze samen tot een nog mooier resultaat 

kunnen komen binnen de cliëntenzorg.  
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7. Bijlages 

Bijlage 1: Interviewguide 
Topiclijst  

1. Introductie interview/onderzoek 
• Onderwerp: Dit onderzoek gaat over uw ideeën over en ervaring met de 

samenwerking tussen geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen. Ik wil 
onderzoeken hoe geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen aankijken tegen 
samenwerking op het gebied van zingeving. Ik zal voor dit onderzoek interviews 
houden met 5 ervaringsdeskundigen en 5 geestelijk verzorgers. 

• Proces Interview Ik heb een topiclijst met een aantal vragen die ik aan bod wil laten 
komen. Voelt u zich vrij om te praten, geen enkel antwoord is goed of fout, ik wil 
ingaan op uw eigen ideeën en ervaringen en daar de ruimte aan geven.  

• Tijd: het interview zal uiteindelijk een half uur tot drie kwartier duren.   

• Uitleggen wat er met de resultaten gebeurt/ Vertrouwelijkheid  

- Tien interviews, hieruit trek ik algemene conclusies.  

- Ik gebruik eventueel citaten ter illustratie. Hierbij zet ik geen namen, alleen de functie.  

       - Dit is in principe niet herleidbaar tot personen, maar intern mogelijk wel.  

       - Uiteindelijke onderzoek is openbaar  	

• Informed Consent formulier: Eerst wil ik beginnen met een formeel stukje. Aan de 
UvH willen we graag zorgvuldig met de geworven data omgaan. Vandaar dit 
toestemmingsformulier: we willen dat u goed geïnformeerd bent en dat er netjes met 
de data omgegaan wordt vanuit de interviews. Wilt u dit lezen en als u ermee eens 
bent het ondertekenen?  

• Nog vragen voordat we beginnen? 
• Om het interview zorgvuldig uit te kunnen werken neem ik het graag op. Heeft u 

hier bezwaar tegen? 
 
Opname apparaat aan 
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INSTRUCTIE VOOR MEZELF BIJ INTERVIEWEN: 
 

Ö Als mensen snel klaar zijn met hun antwoord dan doorvragen, (hoe komt u daarbij, 
waarom vindt u dat, waarom vindt u dat belangrijk?) Hoe vragen hebben voorkeur. De 
kans tot diepte openlaten. 

Ö Vraag naar ieder om persoonlijke levensbeschouwing, om de verschillen in visies in cotext 
te plaatsen 

 
 

2. Het eigenlijke interview 
ACHTERGROND PROFESSIONAL (tijdsbewaking ca 10 min) 
o Vertel eens iets over uzelf, bijvoorbeeld welke opleiding heeft u genoten, hoeveel 

ervaringsjaren heeft u? 
o Kunt u mij vertellen hoe uw standaardwerkdag eruitziet? 
 

ACHTERGROND VERVOLG: ZINGEVING 
o WAT VIND U BELANGRIJKE ASPECTEN VAN ZINGEVING IN UW WERK? Doorvraag: Wat doet 

u op het gebied van zingeving met cliënten? 
CONTEXT PROFESSIONAL 

o Hoe is uw relatie met de ED/GV        (let op of ze een ander woord kiezen voor relatie)  
o  Hoe direct is de lijn met de ED/GV 

BEELDVORMING 
o  Welk beeld heb je van de ED/GV? 

 (Tijdsbewaking voor dit deel ca. 15 min) 
SAMENWERKING Tijdsbewaking 20/25 minuten 

o Werkt u op dit moment samen met een ED/GV?  
o Op welke gebieden werken jullie samen? Indien zingeving niet genoemd wordt doorvragen. 
o Zo ja: *hoe ziet die samenwerking eruit (welke activiteiten, betekenis kwaliteit 

behandeltraject) ? *Wat vindt u belangrijk in deze samenwerking? *Met welk doel werk je 
samen? Doorvraag: Hoe verhoudt dat doel zich tot de ander? 

o Zo nee: Waarom is er geen samenwerking?  *Hoe zou in uw ogen zo’n samenwerking 
eruitzien? (welke activiteiten, betekenis kwaliteit behandeltraject) *Wat zou je belangrijk 
vinden in deze samenwerking? *Met welk doel zou u samen willen werken? (Doorvraag hoe 
verhoudt dat doel zich tot de ander) *Als u niet wil samenwerken met welke reden zou dat 
zijn? (Wat zou helpen in een samenwerking, wat werkt u tegen) *Op welk gebied zou u 
willen samenwerken, indien zingeving niet wordt genoemd doorvragen. 

o HEEFT U EEN VOORBEELD VAN EEN PRAKTIJK SITUATIE VAN EEN COLLEGA WAARIN DE 
SAMENWERKING TUSSEN ERVARINGSDESKUNDIGE EN GEESTELIJK VERZORGER WEL OF 
JUIST NIET WERKT. (OMSCHRIJF DIE)  

Vraag met betrekking tot kansen en beperkingen in de samenwerking 
o Wat helpt in een samenwerking met een GV/ED *zou helpen * in achterhoofd 

motivatie/vertrouwen in elkaar) 
o Wat werkt u tegen in een samenwerking met een GV/ED *wat werkt u tegen in het aangaan 

van een samenwerkingsverband, *In achterhoofd verschilpunten *ander perspectief, taal, 
verschil inhoud, verschil in methode) 
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o Doorvraag over samenwerking: hoe verhoudt zo’n samenwerking met de ander met de 
idealen die je hebt? 
 

BRONSTEIN SAMENWERKING 
Algemeen: Hoe is de rolverdeling tussen u en de ander? 
Wederzijdse afhankelijkheid 

o Wat voor verwachting heeft u van de rol van de ander in het gezamenlijk ondersteunen van 
cliënten op het gebied van zingeving? 

o Hoe is de communicatie met de geestelijk verzorger/ervaringsdeskundige? 
o Welke rol speelt de inbreng van de ander bij het behalen van uw doelen? 
o Welke rol heeft uw inbreng voor de ander, bij het behalen van zijn/haar doelen? 

Optioneel: Flexibiliteit 
o Hoeveel ruimte krijgt u in de interactie met de ander? Doorvraag: Hoeveel ruimte krijgt u om 

taken over te nemen van de ander in de behandeling van de cliënt?  

 Nieuw gecreëerde professionele activiteiten  

o In hoeverre ontstaan er nieuwe manieren waarop zorg wordt geleverd door het contact met 
de ander? 

Optioneel: Reflectie op proces: Wat doet u om de samenwerking met de ander beter te maken? 

3. AFRONDING GESPREK 
• Zijn er nog dingen die u kwijt wil of waar u terug op wilt komen?  
• Kent u nog een ervaringsdeskundige of geestelijk verzorger die ik kan interviewen over dit 

onderwerp?  
• Dank voor het gesprek. Mocht ik nog ergens op door willen vragen mag ik met u dan nog 

even contact hebben? Indien u nog vragen hebt voor mij of u wil nog terugkomen op het 
interview mag u natuurlijk nog contact met mij opnemen. 

• Het uiteindelijke onderzoek zal ik mailen.  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Bijlage 2: Toestemmingsverklaringsformulier 

Toestemmingsverklaringformulier (informed consent) 

 

Titel onderzoek: Samenwerking tussen ervaringsdeskundige en geestelijk verzorgers in de 

GGZ op het gebied van zingeving 

 

Verantwoordelijke onderzoeker: Sterre de Jong 

 

 

In te vullen door de deelnemer  

Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van het 

onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en 

vertrouwelijk aan derden bekend gemaakt zullen worden. Mijn vragen over het onderzoek 

zijn naar tevredenheid beantwoord.  

Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het recht 

voor om op elk moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit onderzoek te 

beëindigen.  

Naam deelnemer: …………………………………………………………………………..  

Datum: …………… Handtekening deelnemer: …...………………………………….  

 

 

 

 

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker  

Ik heb een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal resterende 

vragen over het onderzoek naar vermogen beantwoorden. De deelnemer zal van een eventuele 

voortijdige beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden.  

 

Naam onderzoeker: Sterre de Jong 

Datum:  Handtekening onderzoeker: ...…………………………………. 
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Bijlage 3: Resultaat axiaal coderen  

Resultaat Axiaal Coderen (Indeling hoofd- en subcodes) 

1. Hoofdcode: Diversiteit beperkingen samenwerking (Frequentie9 13x)  

Subcodes 

è Beperking bij samenwerking: concurrentie (frequentie: 5x) 

è Beperking bij samenwerking: kwetsbaarheid is valkuil ED (frequentie 5x) 

(Ontstaan uit samenvoeging codes ‘Beperking bij samenwerking: kwetsbaarheid is 

vuilkuil ED: projecteren’ en ‘Beperking bij samenwerking: kwetsbaarheid is valkuil: 

ED valt uit’ Een code die hierbij is opgenomen als deelaspect: ‘Beperking bij 

samenwerking: gemis gelijkwaardigheid’ omdat deze is voortgekomen uit de 

kwetsbaarheid van de ervaringsdeskundige.  

è Beperking bij samenwerking: ongewenste persoonlijke eigenschap (Frequentie 3x) 

 

2. Hoofdcode: Bronstein kerncompetenties + toevoeging Bronstein (Frequentie 73x) 

Subcode 

è Bronstein Bronstein kerncomp 2. Nieuw gecreëerde activiteiten (Frequentie 16 x) 

hieraan is de code toegevoegd ‘Bronstein 2. Nieuw gecreëerde activiteiten: 

levensverhaal’ (Frequentie 2x) (Totale frequentie 18 x) 

è kerncomp 1. Wederzijdse afhankelijkheid (Frequentie 12 x) hieronder vallen de 

volgende subcodes: 

o Bronstein kerncomp 1. Wederzijdse afhankelijkheid (in doelen behalen 

behalen) (Frequentie 5 x) 

o Bronstein kerncomp 1. Wederzijdse afhankelijkheid in het ontwikkelen van 

beleid (Frequentie 1x) (Totale frequentie 18 x) 

è Bronstein kerncomp 5. Reflectie op proces (Frequentie 9 x) hieraan is de code 

toegevoegd ‘Bronstein 5. Reflectie op proces, zicht krijgen op eigen positie in het 

geheel’ (Frequentie 2x) (Totale Frequentie 11x) - deze laatste is ook gelinkt 

‘Beperking bij samenwerking: kwetsbaarheid is vuilkuil ED: projecteren’, omdat de 

ED middels deze reflectie zijn of haar projectie tegen kan gaan in zijn of haar werk.  

è Bronstein kerncomp 4. Gezamenlijk eigenaarschap op doelen (Frequentie 7x) 

è Bronstein kerncomp 3. Flexibiliteit (Frequentie 5x) 

                                                        
9 Frequentie staat in deze bijlage 3 voor het aantal quotes dat per code voorkwam 
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è Toevoeging Bronstein Communicatie (Frequentie 10x) samengevoegd met code 

‘Kansen vergroten bij samenwerking: goede communicatie’ (Frequentie 4 x) (Totale 

Frequentie 14 x) 

 

3. Hoofdcode: Bronstein contextfactoren (Frequentie 28x) 

Subcodes 

è Bronstein contextfactor 2. Structurele kenmerken tijd/financiën (Frequentie 9x) 

è Bronstein contextfactor 3. Persoonlijke eigenschappen (Frequentie 7 x) 

è Bronstein contextfactor 4. Geschiedenis (Frequentie 6 x) 

è Bronstein contextfactor 1. Professionele rol kwam 0 keer voor als code is 

samengevoegd met bewust zijn van eigen expertise (Frequentie 6x) omdat het ook 

gaat om een bewust zijn van eigen rol.  

 

4. Hoofdcode: Diversiteit Kansen samenwerking (Frequentie 42x) 

Subcodes 

è Kans bij samenwerking: vertellen ervaring in groepswerk (Frequentie 12x), hierbij 

zijn ‘Kans bij samenwerking: gelijkwaardig perspectief ED’ (Frequentie 1x) en kans 

bij samenwerking openbreken binnen groep (Frequentie 1x) toegevoegd (Totale 

frequentie 14 x).  

è Kans bij samenwerking: kracht verschillende expertises (Frequentie 6x) hangt samen 

met de code ‘Kans bij samenwerking: samen vertaalslag maken’ (1x) (Totale 

frequentie 7x) 

è Kans bij samenwerking: ED bouwt een brug in groepswerk (Frequentie 5x) 

è Kans bij samenwerking: ED brugfunctie naar teams (Frequentie 4x)  

è Kans bij samenwerking: ED zijn hoopverleners (Frequentie 4x) 

è Kans bij samenwerking: Inbreng cliënten perspectief (Frequentie 3x) 

è Kans bij samenwerking: Inbreng ED (drive, openheid, onbevangenheid) houdt ons 

scherp (Frequentie 2x) 

è Kans bij samenwerking: dezelfde blik (Frequentie 2x) 

è Kans bij samenwerking groter worden als professie (Frequentie 1x) 
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5. Hoofdcode: Vormen samenwerkingsverbanden (Frequentie 23x) 

Subcodes 

è Vorm van samenwerking: de ervaringsdeskundige ondersteunen (Frequentie 8x) 

Hieronder is een opsplitsing van de code want bij het eerste citaat ondersteunt de 

ervaringsdeskundige meer de geestelijk verzorger (Frequentie 1x) 

è Vorm van samenwerking: groepswerk (Frequentie 4x) 

è Vorm van samenwerking: herstelacademie oprichten (Frequentie 4x) 

è Vorm van samenwerking: naar elkaar verwijzen (Frequentie 3x) 

è Vorm van samenwerking: zingevingsgroep (Frequentie 2x) 

è Vorm van samenwerking: begeleiding stagiaires ED (Frequentie 2x) 

(de blauwe codes komen het meest voor bij verschillende respondenten) 

 

Restcodes die interessant zijn voor het onderzoek: 

6. Aandacht voor persoon achter DSM (Frequentie 8 x) gaat samen met de code 

‘Gedeelde visie mens zien als geheel’ (Frequentie 3x) en de code ‘van mens tot mens’ 

(Frequentie 3x) (Totale Frequentie 14 x) 

7. Gevoel van Bondgenootschap (Fre quentie 10x) de code Natuurlijk 

bondgenootschap (3x) is hierbij opgenomen (Frequentie 13 x) 

8. Samenwerking op het gebied van zingeving (Frequentie 12 x) 
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Bijlage 4: Datamanagementplan 
 
1 Administratieve informatie  
1.a Werktitel Ma-thesis, student, begeleider, 

meelezer, eventuele externe 
opdrachtgever(s), datum van dit plan en 
van eerdere versies  

Samenwerking tussen 
ervaringsdeskundige en 
geestelijk verzorgers in de 
GGZ op het gebied van 
zingeving 
 
Student: Sterre de Jong 
Begeleider: Arjan Braam 
Meelezer: Gaby Jacobs 
Datum plan: 08-03-2018 
 

1.b Wie is de eerstverantwoordelijke voor 
het datamanagement? 

Begeleider: Arjan Braam 

2 Beschrijving van de data 
2.a Worden bestaande data hergebruikt of 

nieuwe data gegenereerd? 
Er worden nieuwe data 
gegenereerd 

2.b Om welke soort(en) data gaat het; 
omvang van de bestanden; groeitempo? 

interviewdata in de vorm 
van audio-opname en 
transcripties 

3 Standaarden en metadata, ofwel alles wat nodig is om de data 
te vinden en te benutten 

3.a Welke metadatastandaarden worden 
gebruikt (vindbaarheid)? 

volgt 

3.b Welke coderingen e.d. worden gebruikt 
die toekomstige koppeling met andere 
data mogelijk maken (duiding, 
interoperabiliteit)? 

n.v.t. 

3.c Welke software en eventueel hardware 
wordt er gebruikt (duiding, 
bruikbaarheid)? 

Atlas Ti 

3.d Wat wordt er gedocumenteerd en 
bewaard om replicatie mogelijk te 
maken? Wat zijn de afspraken als 
betrokkenen (voortijdig) vertrekken? 

Vragenlijst, interviewguide, 
codeerschema, afspraken 
volgen nog 

4 Ethisch en juridisch 
4.a Hoe wordt bij het verwerven of 

genereren van de data de hiervoor 
eventueel benodigde toestemming 
verkregen van dataleverancier/ 
proefpersonen/ …? Welke beperkingen 
gelden er eventueel tijdens het 
onderzoek? 

Er wordt gebruik gemaakt 
van een informed consent 
formulier  

4.b Hoe worden gevoelige gegevens 
beschermd tijdens en na het project? 

Respondenten worden 
geanonimiseerd in de 
transcripties 

4.c Zijn de data na het project – eventueel 
na een embargoperiode – als Open 

Nee (voorwaarden volgen 
nog) 
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Access beschikbaar? Zo nee, welke 
voorwaarden gelden er? 

5 Opslag en archivering 
5.a Hoe wordt voldoende opslag- en back-

upcapaciteit tijdens het project geregeld, 
inclusief versiebeheer? Zijn de kosten 
hiervoor gedekt; zo nee…? 

Volgens UvH-protocol 

5.b Waar en hoe lang worden de data na 
afloop van het project beschikbaar 
gesteld voor vervolgonderzoek en 
verificatie? Is dit een Trusted Digital 
Repository, dus met een internationale 
certificering? Zo niet, hoe worden de 
data dan vindbaar (denk aan metadata 
en aan persistent identifiers zoals DOI, 
Handle en URN) en duurzaam 
toegankelijk en bruikbaar? 

N.v.t. 

5.c Zijn de kosten voor (het voorbereiden 
van de data voor) archivering gedekt; zo 
nee…? 

UvH: ja.  

 

 

 

 

 


