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‘De mens heeft altijd gebruik gemaakt van muziek, poëzie, dans, toneel, 

literatuur en de beeldende kunsten om te symboliseren, te onderzoeken en 

datgene te zeggen wat niet in woorden kan worden uitgedrukt.’ 

(psychotherapeut Frings Keyes, 1975) 



 

4 
 

Voorwoord 
 

Na meer dan zeven jaar studeren aan de Universiteit voor Humanistiek, rond ik deze leerzame 

studie af met deze scriptie die nu voor u ligt. 

Voordat ik begon te studeren aan de Universiteit voor Humanistiek, wilde ik naar de 

kunstacademie. Ik vond het fijn om creatief bezig te zijn. Toch lag hierin niet mijn passie. Ik 

wilde iets betekenen voor mensen die in (geestelijke) nood zaten. Toen kwam de studie 

Humanistiek op mijn pad. Na het behalen van mijn bachelordiploma twijfelde ik of ik door 

wilde gaan met Humanistiek. Ik verdiepte me in de studie beeldende therapie. Een studie 

waarbij men met mensen werkt, maar ook met beeldende middelen. Ik koos uiteindelijk toch 

voor de mastervariant geestelijke begeleiding. Kunst en beeldende therapie zijn gedurende 

mijn studie altijd blijven kriebelen. Vanuit deze kriebels is het onderwerp voor mijn 

afstudeeronderzoek ontstaan. Ik ben blij dat ik deze interesses op deze manier kan verenigen.  

 Ondanks mijn enthousiasme voor het onderwerp van deze scriptie, is het een grote en 

lange opgave gebleken. Een scriptie schrijven van dit formaat was nieuw en het idee van 

afstuderen was erg spannend. De begeleiderswisselingen door onvoorziene omstandigheden 

maakten het er niet makkelijker op. Dit kostte veel tijd en aanpassing. Toch heb ik telkens de 

motivatie weten te hervinden en heb ik op mijn eigen tempo kunnen afstuderen.  

 Graag wil ik Carmen Schumann bedanken voor de start van mijn scriptie. Samen 

brainstormden we over het onderwerp en kon ik mijn ideeën kwijt. Helaas heeft zij door 

ziekte de begeleiding niet voort kunnen zetten. Marja Ernst nam de begeleiding over en haar 

enthousiasme en meedenken werkte aanstekelijk. Joanna Wojtkowiak wil ik graag bedanken 

voor het overnemen van de begeleiding van Marja nadat zij emigreerde. Haar 

wetenschappelijke kijk heeft dit onderzoek verbeterd. Ruud Kaulingsfreks wil ik bedanken als 

meelezer met zijn verfrissende kijk en ideeën.   

Ook wil ik voormalig studente beeldend therapie Fieke Nollé bedanken voor de 

gesprekken en boeken. Leergang Kunst en K/Kerk wil ik bedanken voor de meeloopdag en 

het meedenken voor deze scriptie. Natuurlijk wil ik ook de respondenten voor de inspirerende 

interviews bedanken. De interviews hebben bruikbare nieuwe informatie gegeven. 

Daarnaast wil ik mijn familie, vrienden en vriend bedanken. Hun interesse in het 

proces, het vertrouwen en aanmoediging gaf mij de  moed om telkens door te zetten.  

http://www.uvh.nl/contact/medewerkers?person=nwfwgpDsHqwOhbPebD
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Samenvatting 
 

Deze scriptie is een verkennend onderzoek naar de bijdrage van het gebruik van het medium 

beeldende vormgeving in geestelijke begeleiding als alternatieve expressievorm naast taal. 

Geestelijke begeleiding is gericht op het gesprek, maar niet iedere cliënt kan zich goed 

uitdrukken in woordtaal door omstandigheden.  Vanuit deze gedachte is het werken met het 

medium ontstaan dat ontleend is uit beeldende therapie.  Het houdt het werken met beeldende 

middelen op creërende wijze in zoals tekenen, fotograferen, boetseren etc.  

Het onderzoek bestaat uit een literatuur en een empirisch deel. In het literatuurdeel 

wordt gekeken naar het medium in beeldende therapie om kennis te verkrijgen over het 

medium en expressie. In beeldende therapie wordt uitgegaan van de werking expressie van 

het medium. Binnen geestelijke begeleiding is minimaal gepubliceerd over het gebruik van 

het medium, daarom is hierover middels interviews met geestelijk begeleiders data verzameld. 

Beeldende therapie en geestelijke begeleiding worden met elkaar vergeleken om conflicten 

tussen beide disciplines te voorkomen.  

 Uit het onderzoek is gebleken dat het medium beeldende vormgeving veel kan 

bijdragen in geestelijke begeleiding. (Diepte geven, katalysator, beklijft beter, opening tot 

spreken, identiteitsversterkend, gevoel van controle, plezier, analogie, ordening, intuïtief, 

stress en angst verminderend) Het kan daarbij een passend medium binnen (humanistische) 

begeleiding zijn. Het medium is een mogelijkheid tot alternatieve expressievorm gebleken. 

Tevens kan er middels het medium gecommuniceerd worden naar de buiten- en de 

binnenwereld van een cliënt.  
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Inleiding 

 

‘Ik kan mezelf niet zo goed uiten, dus doe ik dit door middel van beeld. Voor mij is beelden 

maken hetzelfde als verhalen vertellen.’ 

Fotografe Vera Cornel (CJP Magazine, dec 2012, p. 5.) over haar manier van fotograferen. 

Cornel gebruikt fotografie als beeldend middel. Hetgeen dat ze niet goed kan uiten in 

woorden, kan ze wel vertellen middels haar foto’s.  

Het werken met beeldende middelen, het medium beeldende vormgeving, staat 

centraal in deze afstudeerscriptie en komt uit beeldende therapie. In beeldende therapie wordt 

gebruik gemaakt van beeldende materialen en technieken bij de behandeling, zoals teken- 

schildermateriaal en klei (Federatie Vaktherapeutische Beroepen, 2008). In deze scriptie 

wordt onderzocht of humanistische geestelijke begeleiding het medium beeldende 

vormgeving ook in kan zetten in het (talige) geestelijk werk. Het  is een exploratief onderzoek 

naar de mogelijkheid om het medium te gebruiken. Dit vanuit het idee dat men zich niet altijd 

goed in taal weet uit te drukken, zoals naar voren komt in bovenstaand citaat. Voorondersteld 

wordt dat geestelijke begeleiding cliënten beter kan begeleiden als het ‘onzegbare’ boven tafel 

kan komen.  

Het onzegbare verwijst in deze studie naar het niet (goed) kunnen uiten van mensen in 

taal. Het gaat om expressie van de binnenwereld, zoals gevoelens, gedachten en wensen. In 

dit onderzoek wordt gekeken of beeldende vormgeving daarbij een ander medium kan zijn 

dan taal voor expressie. Zou hetgeen dat niet geuit kan worden in taal, wel geuit kunnen 

worden in beeld? Tevens wordt  middels dit onderzoek aandacht gevestigd op ‘het onzegbare’ 

in de talige geestelijke begeleiding; het wordt hiermee in beeld gebracht.  

 Deze scriptie is te plaatsen naast vele onderzoeken binnen de Universiteit voor 

Humanistiek naar niet-talige geestelijke begeleiding.
1
 Hierin zijn verschillende onderzoeken 

gedaan naar beeldende middelen en geestelijke begeleiding, maar het betreft veelal het effect 

van bestaande kunstwerken op de cliënt.
2
 In deze studie gaat het om het creëren van een 

werkstuk door de cliënt zelf. Er wordt bestudeerd of het werken met beeldende middelen een 

mogelijkheid tot expressie kan zijn in humanistische geestelijke begeleiding. Hierbij wordt 

gekeken naar beeldende therapie en hoe daar het medium beeldende vormgeving gehanteerd 

                                                           
1
 Zoals Hilde Ham (1996) en Tobias Karsten (2013) onderzoeken naar de mogelijkheden voor geestelijke 

begeleiding om met niet-talige middelen te werken. 
2
 Zoals het onderzoek naar de rol van kunst in geestelijke begeleiding van Brechtje Hallo (2011), Rob van Laere 

(2001) over de bevrijdende werking van het kunstwerk en Mariette den Bieman-Smithuis (2006) over hoe er in 
het raadswerk met behulp van beeldende kunst gewerkt kan worden in de psychogeriatrie. 
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wordt. Vervolgens wordt er gekeken naar het werken met beeldende middelen in 

humanistische geestelijke begeleiding en worden de beeldend therapeut en de geestelijk 

begeleider met elkaar vergeleken.  
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1. Onderzoeksontwerp 
 

Een onderzoek naar het werken met het medium beeldende vormgeving in humanistische 

geestelijke begeleiding start met een onderzoeksontwerp. Dit laat zien van waaruit er 

onderzoek is gedaan en hoe het is opgezet. Het hoofdstuk start met de aanleiding van dit 

onderzoek en achtereenvolgend komen de inbedding van dit onderzoek, de probleemstelling 

waarmee gewerkt wordt, de methodologie en de opbouw van het onderzoek aan bod.  

1.1. Aanleiding 

Tijdens mijn stage geestelijke begeleiding in de geestelijke gezondheidszorg, begeleidde ik 

samen met mijn begeleider een gespreksgroep in de verslavingszorg. We besloten om een 

creatieve vorm uit te proberen in plaats van alleen praten. Iedereen kreeg de opdracht om hun 

gewenste toekomst te tekenen op een groot vel papier. Het materiaal werd aangeleverd door 

de creatief therapeut die ook met deze vaste groep werkte. Nadat iedereen klaar was met de 

tekening, vertelde ze wat ze getekend hadden en gingen we daarover in gesprek. Velen 

hadden een huis met tuin, een vrouw en kinderen getekend, iets waar ze sterk naar 

verlangden. Eén man besloot bewust om niets te tekenen. Hij wilde zijn toekomst zien als een 

leeg blad waar alles nog op mogelijk was. Wat opviel was dat een andere man, die normaliter 

niet veel sprak, een abstracte tekening had gemaakt met veel kleuren en vormen. Toen hij 

hierover vertelde, leek hij zijn binnenwereld
3
 bloot te geven. Niet eerder had ik hem zo horen 

praten. Aan de hand van zijn gemaakte tekening leek hij zich beter uit te kunnen drukken en 

kwam er een andersoortig gesprek op gang op een dieper niveau.  

Vanuit deze ervaring is mijn enthousiasme ontstaan om het gebruik van beeldende 

middelen in de geestelijke begeleiding te gaan onderzoeken in mijn afstudeeronderzoek. Zou 

het als middel tot expressie naast taal ingezet kunnen worden in het geestelijk 

begeleidingsgesprek? En spelen geestelijk begeleiders dan even creatief therapeut, of is het 

toch een andere manier van omgaan met het medium beeldende vormgeving?  

1.2. Inbedding 

Dit onderzoek over beeldende middelen in geestelijke begeleiding is ingebed in vele andere 

onderzoeken naar niet-talige begeleiding in geestelijke begeleiding. Hilde Ham (1996) en 

Tobias Karsten (2013) hebben beiden literatuurstudie en praktijkgericht onderzoek voor 

geestelijk verzorging gedaan naar de mogelijkheden om met niet-talige middelen geestelijke 

                                                           
3
 Het begrip binnenwereld wordt toegelicht in 1.3.3. Afbakening begrippen. 
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zorg te verlenen. Conclusie bij beide is dat geestelijk begeleiders niet-talige middelen kunnen 

gebruiken en Ham en Karsten reiken een scala van voorbeelden aan die gebruikt zouden 

kunnen worden. Mijn onderzoek betreft een niet-talig middel; het medium beeldende 

vormgeving met beeldende middelen zoals tekenen, schilderen, boetseren etc. Met dit 

onderzoek wordt het palet aan mogelijkheden van niet-talige middelen bij geestelijke 

begeleiding uitgebreid.  

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar beeldende middelen in geestelijke 

begeleiding (van Laere, 2001; den Bieman-Smithuis, 2006; Hallo, 2011). Het gaat in deze 

onderzoeken om het aanschouwen en ervaren van beeldende kunst. Er wordt gekeken naar het 

effect van beelden op de mens en hoe dat in te zetten in geestelijke begeleiding. Dit onderzoek 

belicht een ander aspect van het beeldend middel in geestelijke begeleiding. Het gaat niet over 

het aanschouwen van beelden, maar over het creëren van beelden door te tekenen, schilderen, 

boetseren etc.  

Over het creëren van beelden is veel geschreven in de esthetica. Het houdt zich bezig 

met filosofische vraagstukken wat betreft kunst en het maken van kunst (Braembussche 

1996). In de esthetica is er discussie over of kunst als expressie en communicatie gezien kan 

worden (Ducasse 1964; Mothersill, 1965; Silver in: Eccarius, 2001; Hagberg 1995; 

Braembussche, 1996), hetgeen in deze studie onderzocht wordt bij het medium beeldende 

vormgeving.  

Beeldende therapie werkt op (psycho)therapeutische basis met het medium beeldende 

vormgeving (Smeijsters, 2003; Schweizer, 2009; Simhoffer, 1995). Het werken met 

beeldende middelen vanuit beeldende therapie wordt bij dit onderzoek betrokken als 

inspiratiebron. Het geeft informatie over hoe het medium werkt in therapiesetting voor 

cliënten en kan zo richting bieden voor het gebruik van het medium in geestelijke begeleiding. 

Uit mijn literatuurstudie voor dit onderzoek is gebleken dat over het werken met 

beeldende middelen in de zin van creëren in geestelijke begeleiding minimaal gepubliceerd is. 

Zo heeft Folly Hemrica, justitiepredikante
4
 en kunstenaar, samen met cliënten werkstukken 

gemaakt die kort aangestipt worden in het boek Van huis uit meegekregen (s.a.)-2. Er wordt 

hierin niet ingegaan op het werken met het beeldend middel. De werkstukken dienen ter 

illustraties van thema’s. Opvallend is dat in het onderzoek van Karsten (2013) waarin een 

inventarisatie gedaan wordt naar de mogelijkheden voor geestelijk begeleidingscontact met 

afasiepatiënten, er wel gesproken wordt over schilderen en boetseren, maar dat dit niet 

                                                           
4
 Hemrica werkte als geestelijk begeleider bij justitie vanuit de protestantse denominatie.  
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genoemd wordt door geestelijk begeleiders maar door geïnterviewde creatief therapeuten. 

Uitwerking naar geestelijke begeleiding blijft uit. Daarnaast zijn er artikelen verschenen 

waarbij een geestelijk begeleider samenwerkt met een vaktherapeut
5
 (Irik&Maijer, 2008, 

2010). Het betreft hier echter geen beeldend therapeuten, maar muziektherapeuten. Dit 

onderzoek slaat een nieuwe weg in door het creërende gebruik van beeldende middelen te 

onderzoeken in humanistische geestelijke begeleiding.    

1.3. Probleemstelling 

Alvorens onderzoek gedaan wordt, is er sprake van een ‘probleem’ dat onderzocht dient te 

worden. In deze probleemstelling worden achtereenvolgend de probleemanalyse en de 

vraagstelling met bijbehorende afbakening van de begrippen besproken. Het paragraaf eindigt 

met de doelstelling en relevantie van dit onderzoek.  

1.3.1. Probleemanalyse 

Uit onderzoek blijkt dat humanistische geestelijke begeleiding nog veel gericht is op de talige 

mens. Ham schrijft hierover ‘In de scholing en het werkveld van geestelijk verzorgers ligt de 

nadruk op het talige en verstandelijke’ (Ham, 1996, p. 7). Karsten (2013) beschrijft dat 

woordtaal inderdaad het meest prominente medium is voor communicatie, maar volgens hem 

is woordtaal niet het enige medium waarin gecommuniceerd kan worden binnen geestelijke 

begeleiding. Hij geeft voorbeelden van non-verbale communicatie als lichaamstaal en ook 

communiceren via beelden.   

Humanistische geestelijke begeleiding schiet in mijn ogen te kort door zich alleen op 

het talige te richten en andere vormen van communiceren achterwege te laten. De vraag is 

namelijk of alles in woorden gezegd en uitgedrukt kan worden.  Marin Stokhof, taalfilosoof 

schrijft hierover: ‘Soms ‘kunnen we de juiste woorden niet vinden’: of voelen we ons 

buitengesloten door subtiele verschillen tussen ons taalgebruik en dat van anderen.’ (Stokhof, 

2009, p. 15). Door alleen op het talige te richten kan informatie die men niet uit kan drukken 

in woorden ongeëxploreerd blijven. Informatie die helpend zou kunnen werken in de 

begeleiding. (Daarbij de vraag in het achterhoofd houdend of het altijd goed is om alles te 

moeten exploreren.)  

Ook sluit geestelijke begeleiding door alleen op taal te richten een groep cliënten uit 

die zich door verbale en/of verstandelijke onvermogens niet kunnen uitdrukken in woorden. 

Volgens Margaret Frings Keyes (1975), psychotherapeut, kan muziek, poëzie, dans, toneel, 

                                                           
5
 Vaktherapie is een verzamelnaam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, 

psychomotorische therapie en tuintherapie.  
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literatuur en beeldende kunst, een middel zijn om hetgeen te zeggen wat niet in woorden 

uitgedrukt kan worden. Ze licht dit echter niet verder toe. Wel stelt zij dat kunst, en daarbij 

het medium beeldende vormgeving, een ander medium kan zijn om uit te drukken en te 

communiceren naast taal.  

Binnen geestelijke begeleiding is men op zoek is naar andere begeleidingsvormen 

naast de gespreksrelatie. De vele scripties (Ham, 1996; van Laere, 2001; den Bieman-

Smithuis, 2006; Hallo, 2011, Karsten, 2013) naar andere begeleidingsvormen binnen 

geestelijke begeleiding geven dit weer. In de opleiding tot humanistisch geestelijk begeleider 

wordt echter (nog) weinig aandacht besteed aan andere begeleidingsvormen, maar universitair 

docent psychologie van zingeving en levensbeschouwing Jan Hein Mooren (2008) onderkent 

dat er andere begeleidings- en belevingsvormen bestaan naast de gespreksrelatie. Hij is 

daarbij van mening dat het aanbieden daarvan ook tot de taak van de geestelijk begeleider 

hoort. Mooren geeft bij deze uitspraak geen voorbeelden van andere begeleidingsvormen, 

maar onderschrijft wel dat deze er zijn en dat het tot de taak van geestelijke begeleiding hoort 

om het aan te bieden. Dit onderzoek naar het medium beeldende vormgeving in geestelijke 

begeleiding, zou een andere begeleidingsvorm kunnen zijn. 

1.3.2.  Vraagstelling 

In dit onderzoek wordt naar het antwoord op de volgende onderzoeksvraag gezocht: 

Welke bijdrage kan het medium beeldende vormgeving, ontleend aan de beeldende 

therapie, leveren in humanistische geestelijke begeleiding als alternatieve expressie 

naast taal? 

Naast bovenstaande onderzoeksvraag is er een theoretische vraag die op de achtergrond van 

dit onderzoek meespeelt, namelijk of het medium beeldende vormgeving als expressie- en 

communicatiemiddel kan fungeren in geestelijke begeleiding. 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, wordt er in dit onderzoek eerst 

ingezoomd op beeldende therapie, daar het medium beeldende vormgeving hier gebruikt 

wordt. Vervolgens wordt er gekeken hoe geestelijke begeleiding het medium gebruikt in haar 

begeleiding. Geestelijke begeleiding is niet hetzelfde als beeldende therapie waardoor het 

medium anders gebruikt kan worden. Geestelijke begeleiding en beeldende therapie worden 

daarom met elkaar vergeleken. Ook om overlappingen in disciplines te voorkomen. Deze 

opbouw is terug te vinden in de volgende drie deelvragen: 

1. Hoe werken beeldend therapeuten met beeldende vormgeving in hun therapie? 
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2. Op welke manier zou het medium beeldende vormgeving  in de humanistische 

geestelijke begeleiding ingezet kunnen worden?  

3. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen beeldende therapie en 

humanistische geestelijke begeleiding? 

1.3.3.  Afbakening begrippen 

Beeldende therapie is een variant van vaktherapie. Vaktherapie stond tot 2006 in Nederland 

ook bekend als creatieve therapie (Federatie Vaktherapeutische beroepen, 2008). Therapie 

gaat bij vaktherapie middels een medium. Bij beeldende therapie wordt gewerkt met het 

medium beeldende vormgeving.
 6

 De Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie 

(NVBT) omschrijft beeldende therapie in het kort: ‘Beeldende therapie is een 

behandelmethode voor mensen met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. 

De therapie is er op gericht veranderings-, ontwikkelings, stabilisatie en/of acceptatie 

processen te bewerkstelligen. (…) Beeldende middelen worden ingezet om tot uiten en 

beleven van bewuste en onbewuste gedachten en gevoelens te komen. De problemen worden 

door beeldend werken ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar.’ 

(Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie, 2009, p.1). In het volgende hoofdstuk 

wordt beeldende therapie uitgebreid besproken. 

Het medium beeldende vormgeving is het medium dat gebruikt wordt bij beeldende 

therapie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beeldende middelen, zoals teken- en 

schildertechnieken, klei, hout, textiel, steen en metaal, maar ook met video en fotografie 

(Federatie Vaktherapeutische beroepen, 2008). Men spreekt in de beeldende therapie ook van 

het medium beeldende vorming in plaats van het medium beeldende vormgeving.
7
 Met beide 

bedoelt men hetzelfde. In dit onderzoek is er voor gekozen om van het medium beeldende 

vormgeving te spreken, omdat in dit begrip meer het accent ligt op het vormgeven in beeld in 

actieve zin.  

Humanistische geestelijke begeleiding is een denominatie binnen geestelijke 

begeleiding, ook wel geestelijke verzorging genoemd. In dit onderzoek wordt gesproken van 

geestelijke begeleiding, omdat bij geestelijk verzorging al gauw aan de dominee of pastor 

wordt gedacht. Geestelijk begeleider H. Veltkamp (2006) schrijft hierover dat de term 

verzorger de indruk kan wekken  ‘dat de verzorger de actieve partij is, terwijl de verzorgde als 

willoos object het gebodene tot zich neemt of over zich heen laat komen.’ (Veltkamp, 2006, p. 

                                                           
6
 Overige media in vaktherapie zijn dans, drama, muziek en psychomotorisch.    

7
 Uit een gesprek met een voormalig beeldend therapie studente, bleek dat vele begrippen door elkaar 

gebruikt  worden in beeldende therapie in Nederland.  



 

15 
 

151). Met de term begeleiding wordt meer de nadruk gelegd op de gelijkheid in de relatie 

tussen professional en cliënt. Het Humanistisch Verbond (s.a.) omschrijft geestelijke 

begeleiding in het kort als hulp door gesprekken, advies en ondersteuning om evenwicht te 

vinden als het even moeilijk gaat met iemand. Een humanistisch geestelijk begeleider is geen 

therapeut of hulpverlener maar een gesprekspartner. Het gaat om professionele begeleiding 

vanuit een humanistische levensbeschouwing. In hoofdstuk vier wordt humanistische 

geestelijke begeleiding uitgebreid toegelicht. 

Met het begrip expressie wordt in dit onderzoek gedoeld op uitdrukking, het 

weergeven van wat er binnen speelt. Het gaat om uitdrukking van je persoonlijke intieme 

binnenwereld. Deze binnenwereld, het innerlijke, bestaat uit gedachten, wensen en gevoelens. 

Het gaat om innerlijke belevingen, hetgene wat in deze persoon leeft. (van Meel, 1989). In 

geestelijke begeleidingsgesprekken laat de cliënt veelal deze intieme binnenwereld zien om 

zich vervolgens te kunnen ontwikkelen.  

Over het algemeen gaat het laten zien van de binnenwereld binnen geestelijke 

begeleiding via taal. Er wordt gecommuniceerd in gesproken of geschreven woorden.
 
 Naast 

verbale taal wordt er in de geestelijke begeleiding ook gekeken naar de non-verbale taal van 

de cliënt, zoals het onrustig zitten van de cliënt, lachbuien etc. en naar wat er tussen de 

woorden zit. Als er in dit onderzoek gesproken wordt over taal, dan gaat het om de verbale 

taal.  

1.3.4. Doelstelling en relevantie 

Met dit onderzoek wordt verkend of het werken met beeldende middelen in de geestelijke 

begeleiding mogelijkheden geeft als expressiemiddel als aanvulling op taal. Het medium 

beeldende vormgeving zoals deze gebruikt wordt in de beeldende therapie, wordt daarbij 

bestudeerd om zo een bijdrage te leveren aan de praktijk van de humanistische geestelijke 

begeleiding door de mogelijkheden van het gebruik van het medium beeldende vormgeving 

nader te bekijken. Het beeldend werken is een aanvulling van het palet aan (niet-talige) 

begeleidingsvormen naast de gespreksrelatie. 

 Naast bovenstaande praktische doelstelling is er ook een wetenschappelijke 

doelstelling. Er wordt een exploratief onderzoek gedaan naar of het medium beeldende 

vormgeving als expressie- en communicatiemiddel kan fungeren in geestelijke begeleiding. In 

de context van geestelijke begeleiding zijn hier geen onderzoeken naar gedaan. Wel schrijft 

Jeannette van den Bos, master beeldende kunst, (2007) over kunst als communicatiemiddel in 

de psychiatrie. Ze omschrijft het kunstproject Instrumentarium van Kinoshita waarbij 
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gebruiksvoorwerpen worden ingezet bij geriatrische cliënten als communicatiemiddel. Hierbij 

wordt tekenmateriaal gebruikt om communicatiebarrières te overwinnen. Dit lijkt op het 

aanwenden van het medium beeldende vormgeving als communicatiemiddel.  

De resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor praktijk en theorie. Het is praktisch 

relevant omdat het onderzoek een mogelijk praktisch handvat aanbiedt voor de geestelijke 

begeleiding als professie. Het gaat om een niet-talig praktisch handvat en uit vooronderzoek is 

gebleken dat hier behoefte aan is.
8
 Het inzetten van beeldende middelen in de geestelijke 

begeleiding wordt in dit onderzoek geëxploreerd, waardoor het in de toekomst mogelijk is om 

het medium beeldende vormgeving op gedegen wijze in geestelijke begeleiding te gebruiken. 

Dit onderzoek is een aanzet tot theorievorming over geestelijke begeleiding en het 

gebruik van het medium beeldende vormgeving. Hierover is vooralsnog weinig gepubliceerd. 

Er wordt gebruik gemaakt van theorieën uit de beeldende therapie en vaktherapie om het 

medium beeldende vormgeving beter te kunnen duiden. (Simhoffer, 1995; Smeijsters, 2003; 

Schweizer, 2009;). Deze theorieën uit de beeldende therapie worden verbonden aan 

geestelijke begeleiding. Middels dit onderzoek hoop ik andere geestelijk begeleiders aan te 

zetten tot het verder ontwikkelen van theorie en om te experimenteren in het gebruik van 

beeldende middelen in hun begeleiding.  

1.4. Methodologie 

Het onderzoek betreft een literatuuronderzoek met een empirisch deel. In de huidige literatuur 

is geestelijke begeleiding minimaal aan beeldende middelen gekoppeld. In de praktijk vindt 

het werken met beeldende middelen door geestelijk begeleiders wel plaats. Door het 

empirische deel van dit onderzoek, komt deze informatie aan het licht.  

In deze paragraaf worden achtereenvolgens het literatuuronderzoek, de interviews en 

de methodologische verantwoording besproken.  

1.4.1. Literatuuronderzoek 

Het gaat om een sociaal wetenschappelijk literatuuronderzoek, dat kwalitatief, beschrijvend 

en exploratief van aard is. De oriëntatie voor dit onderzoek is gestart met het doornemen van 

verschillende aanverwante afstudeerscripties om kennis te nemen van wat er al onderzocht is 

over kunst en geestelijke begeleiding. Vervolgens kwam er literatuur over taal en kunst bij. 

Dit werd compleet gemaakt met literatuur over vaktherapie en beeldende therapie omdat hier 

daadwerkelijk met beeldende middelen gewerkt wordt. Vervolgens is het onderzoek 

toegespitst op beeldende therapie en geestelijke begeleiding.  

                                                           
8
 Zie 1.4. Probleemstelling. 
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Veel literatuur over vaktherapie en beeldende therapie is verkregen uit hogeschool- en 

openbare bibliotheken, daar de opleiding tot beeldend therapeut in Nederland een hbo 

opleiding is. Het betreft hier vooral Nederlandstalige vakliteratuur (Simhoffer, 1995; 

Smeijsters, 2003, 2008; Schweizer, 2001, 2009). Ook wetenschappelijke artikelen uit 

Engelstalige vaktijdschriften over vaktherapie en beeldende therapie zijn bestudeerd. (Junge 

& Linesch, 1993; Gant en Goodman, 1997; Reynolds, Nabors, Quinlan, 2000; Betts & 

Laloge, 2001; Pratt, 2004; Irik & Mayer, 2008; Schweizer, 2009; Slayton, D’Archer, 

Hamming, 2009; Kaplan, 2010; Kapitan, 2011; Hoving & Mansom, 2012). Er is meer 

vakliteratuur te vinden dan wetenschappelijke literatuur. De wetenschappelijke literatuur is 

daarbij meestal Engelstalig. Dit komt mede doordat beeldende therapie in de Verenigde Staten 

en Groot-Brittannie ontstaan is. Ook zijn zij nog altijd de koplopers binnen beeldende therapie 

(Roorda, 2009).   

Uit onderzoek blijkt dat naar art therapy
9
 (nog) niet veel wetenschappelijke onderzoek 

gedaan is (Ullman, Kramer, Kwiatkoska, 1977; Junge & Linesch, 1993; Gant en Goodman, 

1997; Reynolds, Nabors, Quinlan, 2000; Betts & Laloge, 2001; Pratt, 2004; Schweizer red., 

2009; Slayton, D’Archer, Kaplan, 2010; Kapitan, 2011). Donna Betts en Laura Laloge, beiden 

beeldend therapeuten,  schrijven hierover: ‘Art therapists’ lack of involvement in research has 

been discussed by several authors. (…) Research continues to be a low priority for many art 

therapists.’ (Betts & Laloge, 2001, p.1.). Van oorsprong waren beeldend therapeuten veelal 

kunstenaars en zij voelden niet zoveel voor theorievorming. De onervarenheid met 

wetenschap speelt daarbij ook een rol. Beeldend therapeuten weten dat het werkt en vragen 

zich daarbij af waarom ze dit zouden moeten onderzoeken.  

Enkele wetenschappelijke artikelen geven een overzicht van vooral kleine 

praktijkonderzoeken en studies binnen art therapy. (Gant & Goodman, 1997; Reynolds, 

Nabord & Quinlan, 2000: Pratt, 2004; Lusebrink, 2004; Slayton, D’Archer & Kaplan, 2011, 

Kapitan, 2012; Fenner, 2012) Het ontbreekt volgens Gant en Goodman echter aan validiteit en 

betrouwbaarheid. Het bevat kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken, vaak gericht op een 

specifieke doelgroep (zoals kinderen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik), vaak 

zonder controlegroep. Het ontbreekt veelal aan meetbare resultaten. Onderzoeken op grote 

schaal zijn het doel voor de toekomst, maar vergen nog een moeizame weg (Gant & 

Goodman, 1997). Ook binnen de Nederlandse beeldende therapie is het belang van 

wetenschappelijke fundering inmiddels doorgedrongen. ‘Voor de toekomst van het vak is het 

                                                           
9
 Art therapy is de Engelstalige variant van beeldende therapie.  
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belangrijk dat beeldend therapeuten met ervaringskennis, theoretische kennis en 

onderzoekskennis met elkaar kritisch de discussie aangaan om dit prachtige beroep zo te 

onderbouwen dat het als een vorm van evidence-based practice gezien wordt.’ Aldus Henk 

Smeijsters, professor beeldende therapie (in: Schweizer, red., 2009, p.13).  

Art therpapy en art psychotherapy worden echter niet exact hetzelfde als beeldende 

therapie beschouwd. Art therapy wordt in het Handboek voor Beeldende therapie (Schweizer, 

2009) als een vorm van psychotherapie gezien waarbij beeldende middelen naast de 

counselingmethoden worden gebruikt. De Nederlandse beeldende therapie sluit volgens 

Smeijsters wel aan bij de psychologische en psychotherapeutische stromingen, maar 

beeldende therapie is volgens hem geen vorm van psychotherapie aangevuld met beeldend 

werken. De eigenschappen van het beeldend materiaal en werken staan centraal. ‘Beeldende 

therapie is geen praatje bij een plaatje, maar het doorlopen van een beeldend proces in het 

medium dat op basis van de kenmerken van dit mediumproces het psychische proces van de 

cliënt beïnvloed.’ (Smeijsters in: Schweizer, 2009, p. 14) Ondanks de verschillen, wordt er in 

dit onderzoek gebruik gemaakt van literatuur over art (psycho)therapy en beeldende therapie. 

Het verschil bekijken tussen beeldende therapie en art (psycho)therapy is daarbij niet van 

belang, omdat het gaat om de omgang (welke dan ook) met het medium.  

1.4.2. Interviews 

Naast het literatuuronderzoek zijn er ook een zestal interviews afgenomen met geestelijk 

begeleiders vanuit verschillende denominaties en werkvelden.  Er is uitgegaan van geestelijk 

begeleiders die gebruik maken van beeldende middelen op creërende wijze. Op deze wijze 

komt er kennis naar voren van geestelijk begeleiders die met beeldende middelen werken. 

De interviews zijn gedaan aan de hand van een topiclist met een aantal vaste vragen, 

zodat de data uit de interviews met elkaar vergeleken kan worden en het aan literatuur 

gekoppeld kan worden. De interviews zijn digitaal vastgelegd en vervolgens getranscribeerd. 

De getranscribeerde interviews zijn vervolgens gecodeerd volgens de analysemethode  uit de 

constructing grounded theory van Kathy Charmaz (2010). De wijze waarop dit gedaan is, 

wordt verder beschreven in 3. Beeldende vormgeving als expressie in geestelijke begeleiding   

1.4.3. Methodologische verantwoording 

De methodologische kwaliteit van een onderzoek is volgens Ilja Maso, hoogleraar 

wetenschapsfilosofie, methodologie en onderzoeksleer, en Adrie Smaling (2004), docent 

wetenschapstheorie en methodologie, gebaseerd op betrouwbaarheid en validiteit.  
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Betrouwbaarheid is volgens Maso en Smaling de ‘afwezigheid van toevallige of 

onsystematische vertekeningen van het object van studie’ (Idem, p. 68) Vaak komt 

betrouwbaarheid neer op herhaalbaarheid, maar in kwalitatief onderzoek is dit vaak niet 

mogelijk. Interne betrouwbaarheid gaat om de betrouwbaarheid binnen het onderzoeksproject. 

Gekeken naar de interne betrouwbaarheid in dit onderzoek is op te merken dat het onderzoek 

ondersteund is door verschillende begeleiders. Door deze begeleidingsgesprekken met 

verschillende begeleiders met verschillende achtergronden en visies zijn interpretaties en 

vooronderstellingen naar voren gekomen, waardoor het onderzoek uiteindelijk objectiever en 

consistenter is geworden. Gekeken naar de interviews in het onderzoek, is te zien dat deze 

digitaal opgenomen zijn en getranscribeerd. Vervolgens zijn ze geanalyseerd aan de hand van 

de analysemethode van Kathy Charmaz. De gegevens die uit de interviews zijn gekomen zijn 

hierdoor controleerbaar, is er minder kans op fouten en is het daarmee betrouwbaarder.  

Externe betrouwbaarheid gaat om de herhaalbaarheid van het hele onderzoek. 

Feitelijke herhaalbaarheid is wat betreft dit onderzoek niet mogelijk. Wel is de wijze van het 

onderzoek ‘intersubjectief navolgbaar’ (idem, p. 70). Citaten met aantekeningen  uit de 

literatuur zijn namelijk terug te vinden in mijn ‘kaartenbak’ waaruit het literatuuronderzoek is 

ontstaan. Daarnaast zijn de wijze van de aanpak van het literatuuronderzoek, het interviewen, 

het verzamelen van respondenten en de wijze van analyse terug te vinden in dit eerste 

hoofdstuk en in het derde hoofdstuk over de analyse van de interviews. De gecodeerde 

interviews met memo’s, categorieën en logboekmemo zijn bewaard gebleven en kunnen 

opgevraagd worden. Hierdoor kunnen andere onderzoekers de gang van het onderzoek 

navolgen en beoordelen.  

Validiteit wordt volgens Maso en Smaling opgevat als ‘afwezigheid van systematische 

en onsystematische vertekeningen.’ (idem, p. 69). Interne validiteit is de validiteit binnen het 

onderzoeksproject en gaat om de deugdelijkheid van de argumenten. Om de interne validiteit 

van dit onderzoek te waarborgen is gebruik gemaakt van veel verschillende zoektermen in de 

literatuur in verschillende talen. Er is gestart met het literatuuronderzoek om een goed beeld te 

schetsen van wat er al is en vervolgens zijn er interviews afgenomen om de informatie te 

controleren en aan te vullen. De interviews zijn hierbij open van aard, waardoor er voor de 

respondenten voldoende ruimte is om te spreken. De respondenten hebben hierbij gefungeerd 

als informanten. Ook oriënterende gesprekken met geestelijk begeleiders, een beeldend 

therapeut in opleiding en leden van de Leergang Kunst en K/Werk hebben hieraan 

bijgedragen. Net als de gesprekken met de begeleiders van dit onderzoek.  
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Externe validiteit  is volgens Maso en Smaling de generaliseerbaarheid van de 

onderzoekconclusies ‘naar andere personen, fenomenen, situaties, tijdstippen dan die van het 

onderzoek.’ (idem, p. 73). Bij het zoeken van respondenten voor dit onderzoek is doelgericht 

gezocht (doelgericht steekproeftrekken) naar geestelijk begeleiders die iets hebben gedaan 

met beeldende middelen,
10

 met het doel om een beeld te krijgen van wat er al gedaan wordt 

binnen geestelijke begeleiding met beeldende middelen.  Hierbij is gezocht naar ‘positive 

cases’ en niet naar gevallen die niet overeenstemmen met de theorie. Binnen de respondenten 

is geen selectie gemaakt, omdat er maar een klein aantal respondenten zich aanbood. Het was 

onmogelijk om een representatieve steekproef te nemen. Het onderzoek is daardoor niet 

representatief voor de hele geestelijke begeleiding. Het is een eerste verkennend onderzoek. 

1.5.  Onderzoeksopbouw 

Het onderzoek is opgesplitst in vijf hoofdstukken. Dit eerste hoofdstuk begint met de 

aanleiding tot dit onderzoek en de inbedding. Hierop volgt de probleemstelling met 

probleemanalyse, vraagstelling, begripsdefinities en relevantie van het onderzoek. Vervolgens  

wordt de wijze van onderzoeken besproken. Daarop volgt de methodologische 

verantwoording van het onderzoek en wordt het hoofdstuk afgesloten met de 

onderzoeksopbouw. 

In hoofdstuk twee wordt de eerste deelvraag behandeld. Hoe werken beeldend 

therapeuten met beeldende vormgeving in hun therapie? Het opent met een korte introductie 

op vaktherapie en gaat vervolgens over in beeldende therapie met haar ontstaansgeschiedenis 

en wordt er ingezoomd op de werking van het medium beeldende vormgeving. Het gaat om 

een kennismaking met beeldende therapie. 

De tweede deelvraag komt aan bod in het derde hoofdstuk. Op welke manier zou het 

medium beeldende vormgeving  in de geestelijke begeleiding ingezet kunnen worden? In dit 

hoofdstuk wordt eerst bestaande literatuur over humanistische geestelijke begeleiding en 

beeldende vormgeving besproken. Vervolgens komen interviews met geestelijk begeleiders 

die met het medium beeldende vormgeving werken, aan bod om nieuwe informatie te 

verkrijgen.  

In hoofdstuk vier komt de derde deelvraag aan bod. Wat zijn de verschillen en 

overeenkomsten tussen beeldende therapie en humanistische geestelijke begeleiding? In dit 

hoofdstuk wordt humanistische geestelijke begeleiding geïntroduceerd en naast beeldende 

therapie gezet om vervolgens de overeenkomsten en verschillen te destilleren. Er is een 
                                                           
10

 Geestelijk begeleiders die met beeldende middelen gewerkt hebben in geestelijke begeleiding of geestelijk 
begeleiders die tevens als creatief therapeut gewerkt hebben.  
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onderscheid in humanistische geestelijke begeleiding en beeldende therapie, en dit is belang 

om te weten om niet in conflict te komen met andere disciplines.  

Ten slotte volgt de conclusie aan de hand van dit onderzoek over wat het werken met 

het medium beeldende vormgeving kan bijdragen aan humanistische geestelijke begeleiding 

in hoofdstuk vijf.   

 

  



 

22 
 

2. Inleiding beeldende therapie en medium beeldende vormgeving 
 

Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van beeldende therapie. In dit onderzoek staat het 

werken met beeldende middelen centraal en bij beeldende therapie wordt al gewerkt met deze 

beeldende middelen. Het is van belang voor dit onderzoek om te weten hoe de beeldend 

therapeut aan de slag gaat met beeldende middelen, want dit kan een leidraad zijn voor het 

werken met beeldende middelen in de humanistische geestelijke begeleiding.  

Beeldende therapie is een variant van vaktherapie, daarom wordt eerst kort 

vaktherapie toegelicht in dit hoofdstuk. Vervolgens wordt er ingegaan op beeldende therapie 

met haar ontstaansgeschiedenis, het gebruik en de werking van het medium beeldende 

vormgeving. 

2.1. Vaktherapie 
Vaktherapie is een verzamelnaam voor verschillende differentiaties als beeldende therapie, 

danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische (bewegings-) therapie en in 

sommige bronnen tuintherapie (Federatie Vaktherapeutische beroepen, n.d; Smeijsters, 2003; 

Schweister et. al., 2009). Rosalie Rebollo Pratt, professor muziektherapie, schrijft dat 

vaktherapie in de jaren vijftig in de Verenigde Staten vorm heeft gekregen. Het is daarmee 

een jong vakgebied. Onder arts therapies, ook wel expressive therapies genoemd, vallen 

beeldende therapie, danstherapie en muziektherapie. (Pratt, 2004) 

Vaktherapie stond in Nederland tot 2006 bekend onder de naam creatieve therapie. 

Volgens de auteurs van het Handboek beeldende therapie (Schweizer, 2009) is er gekozen 

voor een naamsverandering, omdat het bijvoeglijke naamwoord ‘creatief’ lastig definieerbaar 

is en naar de kunsten en expressie van het vak verwijst. Dit is inmiddels niet meer het enige 

waar vaktherapie zich mee bezighoudt. Door de naam te veranderen naar vaktherapie en het 

nieuwe bijbehorende beroepsprofiel, wil het vak meer en serieuzere aandacht krijgen. De term 

vaktherapie wordt in werkelijkheid nog niet breed gedragen. In de volksmond wordt 

gesproken van creatieve therapie en ook de opleidingen tot vaktherapeut noemen zich nog 

creatieve therapie opleidingen.  

Het gemeenschappelijke van de therapieën binnen vaktherapie is dat ze middels een 

creatief medium werken. De therapie vindt plaats in en/of met het medium. Beeldende 

therapie werkt middels het medium beeldende vormgeving; danstherapie middels het medium 

dans; dramatherapie middels het medium drama etc. Het non-verbale krijgt aandacht in deze 

therapieën. Een vaktherapeut is gespecialiseerd in één of meerdere media.  
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2.2. Beeldende therapie  

In dit onderzoek wordt uitgegaan van de meest complete definitie van beeldende therapie uit 

het Handboek voor beeldende therapie (Schweizer, 2009). Het is een samenvoeging van  vele 

Nederlandse en Engelstalige definities.   

‘Beeldende therapie is een vorm van behandeling waarbij de ervaring van mensen ten 

behoeve van ontwikkelingsprocessen centraal staat. De beeldend therapeut hanteert 

het proces van beeldend vormen (tekenen, schilderen, beeldhouwen en andere 

beeldende vormen) en de zichtbare en tastbare beeldende producten die hieruit 

voortkomen, als middel binnen de therapeutische relatie. In een behandelsetting wordt 

beeldende therapie in combinatie met andere behandel- en begeleidingsvormen 

gericht op een specifiek behandeldoel aangeboden met als doel op emotioneel, 

cognitief, sociaal of lichamelijk gebied een wenselijke verandering, ontwikkeling, 

stabilisatie of acceptatie bij de cliënt te bewerkstelligen.’ (Idem, p. 29). 

Daarnaast wordt er in dit onderzoek benadrukt, dat de ervaringen van het werken in het 

medium beeldende vormgeving centraal staan en niet de kunstzinnigheid van de cliënt. Het is 

een middel om ‘ervaringen te faciliteren, adequate uitdrukkingsvormen hiervoor te vinden en 

om hierover te communiceren op een wijze die dicht bij de ervaring blijft, teneinde de 

beleving, gedragingen en ontwikkelingen van mensen te stimuleren, bespreekbaar te maken 

en te beïnvloeden.’ (Idem, p. 29) Het werken met het medium beeldende vormgeving staat 

centraal in de therapie en wordt ondersteund door gesprek in de therapeutische relatie.  

De doelgroep van beeldende therapie is volgens het Beroepsprofiel van de beeldend 

therapeut (Kruijt e.a., 2011) cliënten met psychosociale problemen en psychiatrische 

stoornissen. Daarnaast is beeldende therapie ook gericht op het behandelen van 

ontwikkelingsstoornissen bij cliënten ten gevolgen van lichamelijke en verstandelijke 

beperkingen, psychosomatische klachten en psychomotorische klachten. Het betreft mensen 

met een probleem die daarvoor in therapie gaan. De cliënten van beeldende therapie beslaan 

alle leeftijdsgroepen; kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen.  

Beeldende therapie vindt plaats binnen verschillende werkvelden zoals de 

gezondheidszorg, orthopedagogische instellingen, welzijnswerk en justitiële instellingen 

(Idem). Daarnaast werken beeldend therapeuten ook in eigen praktijken. In het Handboek 

beeldende therapie (Schweizer, 2009) wordt gesproken over pioniers die beeldende therapie 

tegenwoordig ook toepassen bij preventie, voorlichtingen en trainingen. Het vak lijkt zich 

steeds meer uit te breiden. 
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De therapie kan uitgevoerd worden in individuele of groepsbehandeling, partner-

relatietherapie en in gezinstherapie (Kruijt, e.a., 2011). Afhankelijk van de zorgbehoefte vindt 

de behandeling ambulant, dag klinisch of klinisch plaats (Schweizer, 2009).  

Beeldende therapie is veelal onderdeel van een totale behandeling van een cliënt. De 

beeldend therapeut heeft daarbij te maken met andere disciplines en collega vaktherapeuten. 

(Kruijt, e.a., 2011) Smeijsters beschrijft in het Handboek beeldende therapie (Schweizer, 

2009) dat de beeldend therapeut een bijdrage levert aan de multidisciplinaire diagnose van de 

cliënt door te observeren hoe de cliënt met het medium omgaat en kan zo bijdragen aan de 

behandelvisie en indicatiestelling. De specifieke doelstellingen voor beeldende therapie 

moeten daarbij ook aansluiten bij de behandelvisie en indicatie.  

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van beeldende therapie. 

(Reynolds, Nabors, Quinlan, 2000; Slayton, D’Archer, Kaplan, 2011; Kapitan, 2012) Deze 

zijn pas de laatste jaren op gang gekomen. Voorheen was het voor beeldend therapeuten 

voldoende om in het werk te zien dat het werkte. Uit het onderzoek van Matthew Reynolds,  

Laura Nabord en Anne Quinlan (2000) en het onderzoek van Slayton, D’Archer en Kaplan 

(2011), beiden over onderzoeken over de effectiviteit van beeldende therapie, blijkt dat de 

onderzoeken veel praktijkstudies betreffen van specifieke doelgroepen.  Uit de 

onderzoekresultaten  van 1999 tot 2007 die Slayton, D’Archer en Kaplan (2011) beschrijven, 

blijkt dat beeldende therapie effectief is op vlakken als verbetering in gedragsproblemen, 

angst, stress, depressie, communicatie, eigenwaarde, sociale vaardigheden, gedrag, verbeterde 

spraak, creatief denken, omgaan met emoties, cognitieve stoornissen etc. Dit geldt voor kleine 

specifieke doelgroepen waarvan op een of meerdere vlakken verbetering ontstaat. Echter 

onderzoeken naar beeldende therapie waarbij een controlegroep wordt toegevoegd die een 

andere vorm van therapie krijgt, laten zien dat bij beide groepen verbetering is opgetreden en 

dat daarin geen verschil zit. De vraag is dan of het de werking is van beeldende therapie of dat 

het niet uitmaakt wat voor therapie iemand krijgt. (Reynolds, Nabors, Quinlan, 2000; Slayton, 

D’Archer, Kaplan, 2011) Wel blijkt hieruit dat beeldende therapie verschillende werkingen 

kan hebben en daarbij zijn voldoende praktijkvoorbeelden aan te halen. Echter de vraag blijft 

of deze resultaten specifiek zijn voor beeldende therapie.  

In het volgende sub-paragraaf zal aan de hand van de ontstaansgeschiedenis beeldende 

therapie verder toegelicht worden. 
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2.2.1. Ontstaansgeschiedenis 

Beeldende therapie als zelfstandige discipline is ontstaan in de Verenigde Staten en Groot-

Brittannië in de jaren dertig als art therapy. Hiervoor was al bekend dat het werken met 

beeldende middelen en andere kunstmedia helend kon werken. Psychiaters keken naar 

kunstwerken van patiënten of er een link was tussen de ziekte  van de patiënt en de kunst. 

Tegelijkertijd kwam men tot de ontdekking dat vrije en spontane kunstexpressie van kinderen 

een emotionele en symbolische vorm van communicatie kon zijn. Beide zorgden ervoor dat 

beeldende therapie een professie werd. (Pratt, 2004).  

In Nederland kwam het later op gang en werd creatieve therapie
11

 in de jaren vijftig 

een zelfstandige discipline, met daarin als eerste dramatherapie en vervolgens beeldende 

therapie als differentiatie. (Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie, 2009). Het 

handboek beeldende therapie (Schweizer, 2009) beschrijft hoe de therapie in eerste instantie 

diende als een speelse vorm van ontspanning voor mensen uit de langdurige zorg in de 

psychiatrie. Mensen werden bezig gehouden door broeders en verplegers. Zij kwamen tot de 

ontdekking dat verschillende interventies therapeutische effecten konden hebben.  

In 1957 werd creatieve therapie officieel in Nederland geïntroduceerd en werd het 

betrokken bij bestaande therapieën. Een veel gehoord motief volgens Vaessen om creatieve 

therapie bij bestaande vormen van therapie te betrekken was dat het ‘mogelijkheden zou 

bieden voor patiënten die zich moeilijk verbaal konden uitdrukken’ (Vaessen in: Schweizer, 

2009, p. 37). De eerste beeldende therapie werd uitgevoerd door beeldend kunstenaars die 

samenwerkten met psychiaters en psychologen.  

Het Handboek beeldende therapie (Schweizer, 2009) laat zien dat bij de start van 

beeldende therapie de uitgangspunten gekoppeld waren aan de praktijk van ambachtelijke 

kunstbeoefening. Het werd geïnspireerd door opvattingen over kunst en verschillende sociaal 

wetenschappelijke benaderingen. Dit was afhankelijk van de persoonlijke visie van de 

beeldend therapeut, maar ook van de betreffende therapeut of psychiater waar onder gewerkt 

werd.  Na de zeventiger jaren kwam in beeldende therapie de nadruk te liggen op de waarde 

van het creëren in plaats van het zich richten op de ‘kunst’. De emotionele betekenis van het 

scheppings- en creatieve proces kwamen op de voorgrond te staan. De creatief therapeuten 

hielpen cliënten bij het uiten van persoonlijke behoeften, wensen en angsten, en hiermee te 

experimenteren. (Schweizer, 2009). 

                                                           
11

 Nu vaktherapie genaamd. 
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2.3. Het medium beeldende vormgeving 
Beeldende vormgeving is het medium dat gebruikt wordt door de beeldend therapeut. Het is 

van belang dat de beeldend therapeut grote belangstelling heeft voor beeldende materialen en 

daarbij de technische ambachtelijke toepassingsmogelijkheden en de kunstzinnige en 

expressieve mogelijkheden van beeldende materialen kent (Schweizer, 2009).  

In het medium beeldende vormgeving kan met van allerlei materialen gewerkt worden. 

Tekenmateriaal, schildermateriaal en klei zijn de basismaterialen van de beeldend therapeut.  

Tekenen, schilderen, grafische technieken als ook fotografie en video behoren tot de platte 

vlak technieken. Klei, hout, metaal, natuurlijke materialen, textiel, zand en spelmateriaal 

behoren tot materiaal voor ruimtelijk werk. (Federatie Vaktherapeutische beroepen, 2008). 

Werken met het platte vlak wordt vaak als veiliger beschouwd omdat het een herkenbare en 

beheersbare activiteit is (Schweizer 2009). Het werken met deze beeldende middelen gebeurt 

op methodische wijze. 

In de volgende sub-paragrafen wordt de werking van het medium besproken en 

gekeken naar expressie en communicatie middels het medium. 

2.3.1. Werking medium 

Gekeken naar het medium beeldende vormgeving, rijzen vragen als waarom dit medium 

gebruikt kan worden, wat is er zo bijzonder aan en wat kan het doen? Het valt op dat er in 

boeken en artikelen over beeldende therapie weinig aandacht wordt besteed aan hetgeen wat 

het medium doet en hoe het werkt. Het wordt veelal gepresenteerd als een praktisch middel 

om iets te bereiken waarbij gekeken wordt naar de beeldende therapeutische methodische 

wijze van het medium. Wetenschappelijke onderzoeken gaan vooral over de effectiviteit van 

beeldende therapie in zijn geheel, zoals in 2.2. Beeldende therapie beschreven wordt. Het 

medium wordt daarbij geïntegreerd in de therapie, waardoor de effectiviteit alleen van het 

medium niet naar voren komt. Herman Simhoffer (1995), socioloog, cultureel antropoloog en 

werkzaam in de vaktherapie, lijkt een antwoord te geven. Volgens hem is de verantwoording 

van vaktherapie gekoppeld aan een verwijzing naar haar kunstzinnige oorsprong. Helaas licht 

hij dit niet verder toe.  

Gezien in dit onderzoek gekeken wordt naar de toepassing van het medium beeldende 

vormgeving in geestelijke begeleiding, is het van belang om kennis te krijgen van de werking 

van het medium. De volgende werkingen van het medium beeldende vormgeving in 

beeldende therapie zijn uit vele artikelen, boeken en onderzoeken gedestilleerd, waar dit even 

kort aangestipt wordt. Er wordt niet uitgebreid op ingegaan in deze bronnen.  
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Een veelgehoorde werking van het medium is dat het werkt omdat er een analogie 

voorondersteld wordt tussen het beeldend werken en het gedrag in het beeldend werken. 

(Kruijt, e.a., 2001; Schweizer, 2009; Smeijsters 2003) In het Beroepsprofiel van de beeldend 

therapeut (Kruijt, e.a., 2001) staat: ‘In beeldende therapie wordt er vanuit gegaan dat de 

ervaringen die een cliënt in de therapiesituatie opdoet met beeldende middelen en de 

ervaringen die een cliënt buiten de therapiesituatie opdoet elkaar beïnvloeden.’ Middels de 

vormgegeven problematiek in het medium kan er anders omgegaan worden met problemen en 

kan het bijdragen aan de verwerking van de cliënt. Het medium kan zo door de analogie een 

veilige oefenruimte zijn om andere keuzes proberen te maken en andere uitings- en 

omgangsvormen uit te proberen (Schweizer, 2009). ‘Kunstwerken’ worden door Simhoffer 

(1995) als een rijk der vrijheid beschouwd waar geen voorschriften of normen heersen, 

waardoor er in het medium goed geëxperimenteerd kan worden. Hij spreekt van projectie op 

het medium en het medium biedt weer protectie.  

Voor de werkingskracht van het medium beeldende vormgeving wordt binnen 

beeldende therapie ook naar de hersenen gekeken. Volgens Vija Lusebrink, die verschillende 

artikelen gepubliceerd heeft over vaktherapie, (2004) is het binnen de beeldende therapie 

bekend dat de linkerhersenhelft gericht is op het analytsiche en oorzaak-gevolg denken 

waarbij het verbale plaatsvindt, terwijl de rechterhersenhelft gericht is op het intuïtieve en 

holistische waarbij visuele informatie plaatsvindt. Volgens auteurs van het Handboek 

beeldende therapie (Schweizer, 2009) is het medium beeldende vorming een geschikte 

uitdrukkingsvorm voor ervaringen waar geen woorden voor te vinden zijn, met de korte 

verklaring dat dit het geval is omdat taal in een ander gebied in de hersenen zit dan beeld. Zij 

concluderen dat ervaringen die niet in woorden omgezet kunnen worden, vaak wel in 

beeldend handelen zichtbaar kunnen worden.  

Het vormgeven in beelden wordt ook als een fundamenteel middel om te ordenen 

gezien en om de ordening te tonen (Schweizer, 2009). Simhoffer (1995) schrijft hierover dat 

het zorgt voor ordening  van emotionele chaos. De gedachten en gevoelens kunnen 

georganiseerd worden en dit kan leiden tot een nieuwe organisatie van het zelf, van de 

persoonlijkheid.  

Volgens auteurs van het Handboek beeldende therapie (Schweizer, 2009) kan het 

creatief proces binnen beeldende therapie ook een manier van controle zijn; ‘een van 

binnenuit doorleefd en doorlopen creatief proces zou leiden tot ‘controle van binnenuit’, 

versterking van de ‘egostructuur’ zoals die in de psychodynamische opvattingen van die tijd 

[tachtiger jaren] beschreven werd (Erikson, 1964; Kris 1952; Redl & Wineman, 1970; Freud, 
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1973)’ (Schweizer, 2009, p. 45) Volgens Simhoffer (1995) is kunstproductie zelfschepping en 

dat geeft zelfvoldaanheid over de eigen macht tot handelen.  

Het werken met beeldende middelen vraagt beeldende vormgevingsprocessen van de 

cliënt en ‘Beeldende vormgevingsprocessen bevatten een sterk lichamelijk- emotionele basis 

en intuïtief gevoelsmatig begrijpend en verbeeldend karakter.’ (Schweizer, 2009, p. 67). Het 

werken in het medium is dus vooral niet-denken. De cliënt geeft zich over aan het hier en nu 

op basis van intuïtie. Het medium kan er volgens auteurs van het Handboek beeldende 

therapie (Schweizer, 2009) voor zorgen dat er gevoelens optreden, voordat gedachten tot 

stand komen en emoties worden door vaktherapeuten gezien als bronnen van informatie die 

kunnen helpen bij het ontwikkelen van gedachten.  

Naast bovenstaande werkingen kan het ook plezier geven om met het medium te 

werken. Esthetische ervaringen worden veelal aan kunstwerken gekoppeld, maar volgens 

Simhoffer (1995) kan kunstproductie bij beeldende therapie ook deze ervaring oproepen. Een 

esthetische ervaring geeft gevoelens van geluk en verlichting. De esthetische ervaring geeft 

daarbij aandacht en toewijding voor de dingen en voor het gevoel zelf. Gevoelens komen tot 

rust en er ontstaat een integratie tussen weten en voelen. Echter een esthetische ervaring is 

niet af te dwingen en zal dus niet altijd ontstaan tijdens het creatief proces.  

Ook is uit onderzoeken (Reynolds, Nabors, Quinlan, 2000) gebleken dat het werken 

met beeldende middelen stress en angst verminderd. Zo is onderzocht dat het inkleuren van 

mandala’s rustgevend werkt en het werken met klei een sterker effect heeft bij stress dan in 

een stressballetje knijpen. Ook wordt er gesuggereerd dat het werken met beeldende middelen 

een soort trance veroorzaakt dat angst verminderd. Echter het bevat hier praktijkstudies, 

zonder controle groepen, dus rijst de vraag hoe valide en betrouwbaar deze onderzoeken zijn.  

2.3.2. Medium voor expressie en communicatie 

In dit onderzoek wordt onderzocht of het medium kan werken als expressie naast taal en 

vervolgens tot communicatie kan leiden. In beeldende therapie wordt uitgegaan van dit 

gegeven. Het Handboek beeldende therapie (Schweizer, 2009) schrijft dat met behulp van het 

medium, de therapeut de cliënt kan helpen om zich te uiten. Het medium wordt als een middel 

gezien om ervaringen mogelijk te maken, om daarbij uitdrukkingsvormen bij  te vinden en 

vervolgens daarover te kunnen communiceren, zoals genoemd wordt in 2.2. Beeldende 

therapie. Volgens Simhoffer (1995) maakt het medium het mogelijk om het risico te nemen 

om bepaalde gevoelens te hebben en ontstaat zo de behoefte om dit te delen met anderen.  

Kunstproductie is volgens hem het uiterlijk weergeven van de innerlijke werkelijkheid, 
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hetgeen expressie is. Door deze expressie krijgt de cliënt aansluiting met zijn of haar 

binnenste.  Het medium zorgt er dus voor dat dit binnenste uitgedrukt kan worden en 

vervolgens gedeeld kan worden met anderen, middels communicatie. Uit praktijkonderzoeken 

naar beeldende therapie blijkt dat beeldende therapie voor specifieke doelgroepen als broers 

en zussen van kinderen met kanker en hersenbloeding patiënten met spraakverlies 

communicatie kan bevorderen. (Reynolds, Nabors, Quinlan, 2000; Slayton, D’Archer, 

Kaplan, 2011). Wat hier precies mee bedoelt wordt en hoe dit werkt, wordt helaas niet 

genoemd. Daarnaast is het niet duidelijk of deze bevordering door het medium komt of door 

beeldende therapie in zijn geheel.  

Bij het ontwikkelen van beeldende therapie was een argument voor beeldende therapie 

dat het mogelijkheden biedt van expressie naast het verbale. (Schweizer, 2009) Het is daarom 

verbazend dat hier geen verdere theorie over te vinden is binnen beeldende therapie. Het 

gegeven wordt voor waar aangenomen dat het mogelijkheden biedt tot expressie en 

communiceren, maar waar deze gedachte vandaan komt wordt niet meer genoemd. Hetgeen 

juist relevant is voor dit onderzoek. Hiervoor zou uitgeweken kunnen worden naar de 

esthetica waarbinnen gekeken wordt naar kunst en de werking daarvan. Hierin zou beeldende 

therapie wellicht een wetenschappelijke fundering voor het vak kunnen vinden, zie kader. 

 

Kunst voor expressie en communicatie 

Bij de start van dit onderzoek was het uitgangspunt werken met beeldende kunst in 

geestelijke begeleiding. Van daaruit is een uitstap gemaakt naar de esthetica. Uiteindelijk is 

het begrip beeldende kunst gedestilleerd tot het begrip medium beeldende vormgeving, 

ontleend aan de beeldende therapie. Het gaat namelijk om het werken met een beeldend 

middel in geestelijke begeleiding en niet om wat kunst is. Toch kunnen  de discussies over 

expressie en communicatie bij kunst een rol spelen voor het gebruik van het medium 

beeldende vormgeving in geestelijke begeleiding. Herman Simhoffer (1995), socioloog, 

cultureel antropoloog en werkzaam in de creatieve therapie ziet het werken in het medium 

beeldende vormgeving ook als kunstproductie.  

Gekeken naar of beeldende kunst als expressiemiddel kan dienen, werd op 

filosofische discussie over expressietheorieën gestuit. Antoon van den Braembussche (1996), 
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filosoof en kunstcriticus, bespreekt kort deze discussie en zoomt daarbij in op de Croce-

Collingwoodtheorie (CC-theorie)
12

. De CC-theorie gaat er vanuit dat het kunstwerk zich al in 

het brein van de kunstenaar bevindt,  daarbij is het wezen van kunst de expressie van intuïtie 

(Croce) of verbeelding (Collingwood). Het veruitwendigen is slechts vorm en van 

ondergeschikt belang. (Braembussche, 1996, p. 66). Kritiek op de CC-theorie volgens 

Braembussche is dat het onhoudbaar is om te stellen dat het ware kunstwerk zich in het brein 

van de kunstenaar bevindt, omdat het kunstwerk sterk verbonden is met het medium dat 

buiten het brein is. Kunstenaars geven aan dat de intuïtie die zij uitdrukken vaag is en dat het 

kunstwerk door de omgang met het medium ontstaat. Andere kritiek op expressietheorieën is 

dat kunst niet gezien wordt als de expressie van de geestestoestand van de kunstenaar, maar 

het gaat bij kunst om de esthetische emotie die het kunstwerk bij de toeschouwer oproept. 

(Braembussche, 1996). De mogelijkheid of kunst deels uit expressie voort kan komen of een 

expressiemiddel kan zijn, wordt hierbij niet ontkracht. Het lijkt na de kritieken nog steeds 

een mogelijkheid te zijn tot expressie. In de kritieken wordt ingegaan op wat ware kunst is en 

dat staat in dit onderzoek niet ter discussie.  

Expressie en communicatie hangen met elkaar samen. In geestelijke begeleiding gaat 

het erom dat de cliënt zich uit kan drukken en dit ook naar de geestelijk begeleider toe kan 

doen. Expressie gaat hierbij vooraf aan de communicatie. Binnen de kunstfilosofie treft men 

ook discussie aan over kunst als taal en communicatie. Zo wordt kunst door menigeen als een 

taal, dan wel de taal van emoties beschouwd waarmee men kan communiceren (Ducasse 

1964, Mothersill, 1965; Hagberg, 1995; Silver in: Eccarius, 2001). Mary Mothersill (1965), 

professor filosofie, beschrijft hoe in onze spreektaal kunst communicatief wordt gemaakt. 

We vragen ons af wat een kunstenaar met zijn werk probeert te zeggen. We zien de 

kunstenaar als een verteller. Toch is het volgens esthetici onhoudbaar om op grond van deze 

reden kunst als taal te zien. Als we vragen wat een kunstenaar probeert te zeggen, bedoelen 

we dit niet letterlijk, maar vragen we naar het thema van het werk (Mothersill, 1965). Rawly 

Silver (in: Eccarius, 2001), art therapist, ziet kunst parallel aan taal. Gedachten komen 

volgens haar voor taal en het denken kan daarom gedemonstreerd worden zonder woorden. 

Zij ziet tekenen daarbij als een expressiemiddel voor cliënten die zich niet willen of kunnen 

uitdrukken door middel van taal. Volgens Ernst Gombrich (in: Mothersill, 1965), 

kunstcriticus, is kunst niet hetzelfde als taal. Taal breng informatie over. Kunst kan 
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 Vernoemd naar de expressie theorieën van filosoof  Benedetto Groce(1866-1952) en Robin George 
Collingwood (1889-1943). 
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informatie overbrengen, maar het betreft hier veel interpretatie waardoor het foute informatie 

kan zijn. Curt John Ducasse, filosoof, schrijft hierover dat het publiek het kunstwerk niet 

hetzelfde hoeft te zien en te ervaren zoals de kunstenaar het probeerde uit te drukken. 

‘Whether transmission of the emotions expressed occurs or not, however, is largely 

accidental’ (Ducasse, 1964, p. 109)  Hieruit valt op te maken dat kunst dus inderdaad 

informatie kan overbrengen en daarmee een middel tot communicatie kan zijn, mits de 

informatie toegelicht wordt door de maker van het werk.  
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3. Beeldende vormgeving als expressie in geestelijke begeleiding  
 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar beeldende vormgeving in geestelijke begeleiding. In het 

eerste paragraaf wordt kort gesproken over hetgeen er al is binnen geestelijke begeleiding met 

het medium beeldende vormgeving. Hierop volgt een paragraaf over de interviews en wordt 

de data hieruit gepresenteerd. 

3.1. Beeldende vormgeving in geestelijke begeleiding 

Er zijn weinig publicaties te vinden over het gebruik van het medium beeldende vormgeving 

in geestelijke begeleiding. Er blijkt wel interesse te zijn in het beeldend werken binnen 

geestelijke begeleiding. Zo is Leergang Kunst en K/Werk ontwikkeld voor geestelijk 

begeleiders, pastores en kerkelijk werkers om mogelijkheden van kunstvormen in het werk te 

verkennen. Binnen deze leergang wordt gekeken naar kunst en werkt de cursist zelf beeldend 

in workshops van een kunstenaar met als doel om vervolgens in groepen of in liturgie 

beeldend werkend aan de slag te gaan. (Leergang Kunst en K/Werk, 2013). Het blijkt dat in 

de praktijk de cursisten in hun werkveld wel kunst gaan beschouwen met hun cliënten, maar 

niet gaan creëren (Leergang Kunst en K/Werk, 8-02-2013).  

Een artikel in TGV Tijdschrift Geestelijke Verzorging van Trijnie Nielen-Rosier 

(2012), geestelijk begeleider, waarin zij verpleegkundige Jan Sitvast interviewt, laat ook 

interesse voor beeldend werken zien binnen geestelijke begeleiding. Sitvast heeft een 

fotoproject ontwikkeld voor mensen met psychiatrische problematiek, waarbij patiënten een 

fotoverhaal maken over hun leven. De fotoprojecten worden gedaan door verpleegkundigen, 

maar trekken de aandacht van geestelijke begeleiding daar het over betekenis vinden gaat.  

 Folly Hemrica, kunstenares en voorheen protestants geestelijk begeleider, is beeldend 

aan de slag gegaan met gedetineerden en heeft het boek Van huis uit meegekregen (s.a.)-2 

gepubliceerd. Hierin worden werkstukken van gedetineerden afgebeeld. Dit boek krijgen ex-

gedetineerden mee naar huis. De werkstukken worden als illustraties gebruikt in het boek bij 

thema’s die besproken worden. Bij enkele afbeeldingen wordt kort beschreven hoe het 

werkstuk tot stand is gekomen, maar er wordt niet ingegaan op het beeldend werken.  

Ook bestaat er een begeleidersmap van het Trimbos Instituut Op zoek naar zin 

(Franssen & Bohlmeijer, 2003), waar enkele geestelijk begeleiders gebruik van maken. Zo 

ook een respondent die voor dit onderzoek geïnterviewd is. In deze cursus wordt het eigen 

levensverhaal van depressieve ouderen verkend aan de hand van verschillende werkvormen 

en middelen. Er wordt naast praten ook op een niet-rechtstreekse manier gewerkt. Franssen en 
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Bohlmeijer schrijven dat ‘iets dóen, beweging, houding en mimiek, maar ook schilderen, 

schrijven en andere kunstzinnige uitdrukkingsvormen helpen bij het vormgeven van het leven. 

Praten is maar één manier om met het eigen verhaal bezig te zijn.’ (idem, p. 20) De map is 

echter niet specifiek gericht op geestelijke begeleiding. 

Een respondent van dit onderzoek heeft een artikel geschreven waarin ze wegen tot 

zelfrealisatie in haar praktijk als geestelijk begeleider beschrijft. Ze bespreekt daarbij een 

voorbeeld van een cliënt die ze landschappen van fases laat tekenen en zo tot inzicht komt. 

(Bemelmans, 2007). De gedachten hierachter of meer informatie blijven uit in dit artikel. Een 

andere respondent heeft een levenskunstgroep ontwikkeld voor de psychiatrische afdeling in 

het ziekenhuis en daarbij een programmafolder gemaakt. Daarin beschrijft ze dat in de tweede 

bijeenkomst een waardenschild getekend wordt met de belangrijkste waarden van cliënten. 

(Wisse, 2011). Dit is een folder voor cliënten en het blijft bij een praktische richtlijn.  

Zoals bovenstaande weergeeft is er minimaal gepubliceerd over het werken met het 

medium beeldende vormgeving in geestelijke begeleiding. Hetgeen wat er is, is vooral 

praktisch van aard en de intenties, handelwijzen, werking etc. blijven uit. Het blijkt wel dat er 

gewerkt wordt met beeldend vormgeven binnen geestelijke begeleiding.  

3.2. Interviews 
Zoals in voorgaand paragraaf besproken wordt, is uit literatuuronderzoek gebleken dat er 

minimaal gepubliceerd is over het gebruik van het medium beeldende vormgeving in 

geestelijke begeleiding. Wel is gebleken dat het medium gebruikt wordt. Vanuit deze 

gedachte is contact gezocht met geestelijk begeleiders die het medium gebruiken voor meer 

informatie. Er is voor gekozen om dit middels interviews te doen, zodat er op open wijze 

doorgevraagd kan worden.   

In 1.5.2. Interviews wordt kort toegelicht hoe de interviews aangepakt zijn. In dit 

paragraaf wordt hier verder op ingegaan door eerst de respondenten en de interviewmethode 

te bespreken, om vervolgens bij de analyse uit te komen. 

3.2.1. Respondenten 

Het betreft in dit onderzoek een specifieke doelgroep respondenten, namelijk geestelijk 

begeleiders die met het medium beeldende vormgeving werken in hun begeleiding. 

Respondenten uit deze doelgroep vinden is moeilijk omdat een beperkt aantal geestelijk 

begeleiders aan dit profiel voldoen. Er is bewust gekozen om geestelijk begeleiders vanuit 

verschillende denominaties te interviewen, omdat de onderzoekspopulatie te klein zou worden 

als alleen op humanistisch geestelijk begeleiders gericht werd. 
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Er zijn in totaal zes respondenten gevonden via oproepen naar respondenten die 

geplaatst zijn op de site van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen 

(VGVZ), de site en nieuwsbrief van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers Albert Camus, 

de nieuwsbrief aan Humanistisch Geestelijk Verzorgers en de Beroepsvereniging Zelfstandige 

Humanistici, en via diverse groepen op LinkedIn
13

. Deze oproep is terug te vinden in Bijlage 

1. Oproep respondenten. Ook via de Leergang Kunst en K/Werk ben ik in contact gekomen 

met een geestelijk begeleider die tevens creatief therapeut is en via begeleider Carmen 

Schuhman is contact ontstaan met een geestelijk begeleider en kunstenaar die beeldende 

middelen gebruikt. Omdat zes respondenten een klein aantal is, is het niet nodig geweest om 

hieruit nog een selectie te maken.  

De respondenten zijn van verschillende leeftijden en werken vanuit verschillende 

denominaties en in werkvelden. Daarmee is het een specifieke doelgroep, maar ook diverse 

groep geestelijk begeleiders. De leeftijden variëren van 30 jaar tot 62 jaar. Het valt op dat er 

maar één mannelijke respondent tussen zit, respondent 6. Respondent 1 en 2 werken vanuit de 

humanistische denominatie, respondent 3 en 6 vanuit de katholieke denominatie, respondent 4 

werkte voorheen vanuit de protestantse denominatie en respondent 5 werkt als algemeen 

geestelijk begeleider. Ook de werkvelden zijn divers; respondent 1, 2 en 6 hebben een eigen 

praktijk, respondent 1 en 3 werken in het ziekenhuis, respondent 5 werkt in een psychiatrische 

instelling, respondent 4 werkte bij detentie en respondent 6 in een psychogeriatrisch 

verzorgingstehuis.
14

 Respondent 6 werkt tevens als beeldend therapeut, respondent 5 heeft 

drie jaar van de opleiding beeldende therapie gevolgd en respondent 4 is beeldend kunstenaar. 

Het is belangrijk om te vermelden dat respondent 6 in eerste instantie een 

tegenvoorbeeld geeft en juist niet werkt met het medium beeldende vormgeving in zijn 

begeleiding. Hij werkt tevens als beeldend therapeut en wilt de beroepssoorten gescheiden 

houden. Dit interview wijkt daarin af van de andere interviews. Uiteindelijk blijkt gedurende 

het interview dat hij het medium toch aangewend heeft in de geestelijke begeleiding.  

3.2.2. Interviewmethode 

De interviews zijn semi-gestructureerd en open van aard. In de interviews wordt deels 

gevraagd naar de respondenten hun belevingswereld, waardoor een open karakter de voorkeur 

heeft. De respondenten hebben dan meer vrijheid om ervaringen en ideeën te uiten, waarin 

waardevolle informatie naar voren kan komen.  

                                                           
13

 LinkedIn is een social media waar professionals met elkaar verbonden worden. 
14

 Enkele respondenten werken op meerdere terreinen.  
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Ook is het van belang dat een aantal onderwerpen aan bod komen in de interviews, 

zodat het aan de literatuur gekoppeld kan worden en de data uit de interviews ook met elkaar 

vergeleken kunnen worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal vaste vragen die 

aan de orde komen in de vorm van een topiclist, terug te vinden in Bijlage 2. Topiclist De 

vragen zijn bewust niet specifiek op de werking expressie en communicatie gericht, maar op 

de werking en het gebruik van het medium in het algemeen. Dit omdat het interview op deze 

wijze opener is. Ook zijn andere werkingen interessant voor geestelijke begeleiding.  

3.2.3. Analyse methode 

De interviews zijn digitaal vastgelegd en vervolgens getranscribeerd. De analyse van de 

interviews zijn gedaan aan de hand van de open code analysemethode uit de Grounded 

Theory van Kathy Charmaz (2010), professor sociologie, om zo een originele en bruikbare 

analyse te krijgen. Grounded theory is een vergelijkende en interactieve benadering bij 

onderzoek dat verschillende open einde strategieën geeft. De methode zorgt voor een 

systematische strategie voor het verzamelen van de data uit de interviews en de focus blijft 

daarbij op de data.  De data wordt vervolgens op systematische wijze vergeleken en er worden 

linken gelegd. Gedurende het hele proces worden memo’s gemaakt, waardoor 

gedachtegangen terug te volgen zijn.  

 Aan de hand van de grounded theory is de data die opviel gemarkeerd en wanneer 

mogelijk, regel voor regel om zo dichtbij de data te blijven. Vervolgens is de gemarkeerde 

data gecodeerd. Bij het maken van de codes die aan de data verbonden werden, zijn 

verschillende memo’s gemaakt. Uiteindelijk zijn de gemaakte codes uit alle interviews met 

elkaar vergeleken en zijn er categorieën ontstaan waaronder de data met codes geclusterd is. 

Een overzicht van deze categorieën is te vinden in Bijlage 3. Overzicht categorieën 

interviews.  Hierbij is gekeken naar vergelijkingen en tegenstellingen in de data. Aan de hand 

van de categorieën die bestaan uit citaten van de respondenten zijn conclusies te trekken die in 

de volgende paragraaf naar voren komen. Gedurende het hele analyseproces is een 

logboekmemo bijgehouden waarin alle stappen beschreven zijn.  

3.3 Resultaat interviews 
Een aantal categorieën uit de analyse zijn relevant voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag en worden belicht in deze paragraaf. Zo wordt er gekeken naar hetgeen wat 

de begeleiders zeggen over de ondersteunende werking van het medium bij expressie en 

wordt er gekeken of het medium een manier communicatie kan zijn in geestelijke begeleiding. 

Daarbij worden de overige bijdrages die de begeleiders noemen van het medium in de 
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begeleiding ook gepresenteerd. Het paragraaf start echter met de vraag of het werken met het 

medium een bruikbaar handvat kan zijn in de geestelijke begeleiding. In het volgende 

hoofdstuk komt overige data uit de interviews aan bod over het onderscheid tussen beeldende 

therapie en geestelijke begeleiding.  

3.3.1. Medium wel/niet in geestelijke begeleiding 

In de interviews komt naar voren dat het werken met het medium beeldende vormgeving in 

geestelijke begeleiding werkt. Respondent 3 zegt dat het beter helpt: ‘Ja je krijgt een ander 

gesprek met mensen dat beter helpt.’ Niet alle begeleiders benoemen dat het werkt, maar het 

blijkt uit de antwoorden die ze geven gedurende het gehele interview. Zij gebruiken ook allen 

een medium in de begeleiding, zoals tekenen, fotografie, schilderen, iets maken of plakken en 

zeefdrukken. (Het zeefdrukken is een complexe handeling en daarbij wordt ook een 

professional ingehuurd door de begeleider.) Tekenen wordt daarbij het meest gebruikt door de 

respondenten. Als het niet zou passen binnen geestelijke begeleiding, dan zouden zij het 

medium ook niet gebruiken. 

De respondenten zien het gebruik van beeldende vormgeving daarbij niet als ‘must’, 

maar als een andere mogelijkheid naast het talige in de begeleiding. Zij zien het als een 

toegevoegde waarde voor de begeleiding. Zij geven aan dat zonder het medium in principe 

hetzelfde bereikt kan worden, maar zien toch voordelen aan het medium ten op zicht van het 

talige. Zo spreekt respondent 3 over de snellere werking van het medium: ‘Het kan ook 

bereikt worden zonder beeldend middel, maar het beeldend middel is een enorme katalysator 

en het is euh, zeg maar een uitwendig hulpmiddel voor een innerlijke dialoog.’ Het werken 

met het medium gaat bijvoorbeeld sneller en directer. Het is daarmee een handvat dat ingezet 

kan worden.  

Respondent 6, tevens beeldend therapeut, zegt in eerste instantie het medium niet te 

gebruiken in zijn begeleiding in het psychogeriatrisch verzorgingstehuis: ‘Maar ’t echt actief 

schilderen voor het werken met beeldende middelen met bewoners hier, neen dat doe ik niet.’ 

Hij is als beeldend therapeut bekend met het medium beeldende vormgeving. Het medium 

aanwenden in geestelijke begeleiding is dus niet voor iedereen voor de hand liggend. Hij geeft 

aan dat redenen om het medium niet te gebruiken in de begeleiding zijn: Dat hij te weinig 

uren heeft om dit ook in zijn functie te beoefenen; hij wilt zich profileren als 

(klassiek)geestelijk begeleider en dat is verbaal in gespreksvormen; en het werken met een 

medium wordt al door andere disciplines gedaan en hij wilt daar geen vermenging in brengen.  
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Uit de interviews blijkt dat het niet goed is om altijd het medium in te zetten. Zo 

respondent 6 tot de ontdekking gekomen dat het werken in het medium niet werkte bij twee 

dementerenden. Hij zegt dat ze geconfronteerd worden met hun onvermogen: ‘(…) maar als 

je weet van je niet weten, als je beseft dat dat het niet meer komt wat je zegt, wat je doet, dat 

je je bewust bent van de gaten en je ziet iets ontstaan wat je eigenlijk niet wilt zien of dat je 

merkt mijn motoriek is niet meer als vroeger. Dan confronteer je dus iemand permanent.’ Dit 

werkte uiteindelijk averechts voor deze cliënten.  

Respondent 1 geeft aan dat niet iedereen wil werken in het medium, zo willen mannen 

in haar ogen niet tekenen omdat ze hun binnenwereld niet willen laten zien. Zij zegt: ‘mannen 

willen sowieso niet tekenen.’ Dit wordt door de overige respondenten ontkracht en zij maken 

geen onderscheid tussen mannen en vrouwen in het gebruik van een medium. Respondent 4 

vindt het juist een geschikt medium voor ‘haar’ mannen. Zij zegt dat de mannen uit haar 

doelgroep (detentie) niet zo verbaal begaafd zijn en daarom beeldend dingen kunnen laten 

zien: ‘(…) in dit werkveld, euh zijn de mannen helemaal niet zo verbaal begaafd. En ja ik 

denk dat ik dan als kunstenaar het idee heb van er zijn heel veel andere manieren om, om 

dingen te laten zien.’ Uit de overige interviews blijkt niet dat het medium niet ingezet kan 

worden bij mannen. 

Respondent 2 geeft aan dat het werken met het medium kan beperken en het is daarom 

niet altijd goed om het medium in te zetten. In het geval van fotografie, kan een cliënt zich 

gaan verschuilen achter de camera en het medium kan tussen de cliënt en begeleider gaan 

staan. De begeleider kan hierdoor op afstand gezet worden. Het medium kan daarnaast 

afleidend werken, hierover zegt ze: ‘Op het moment dat iemand heel dicht bij zijn ervaring zit, 

en het gesprek, naja daar al is. Dan doe ik niet, op dat moment in te breken en dan iets met 

fotografie te gaan doen. Het kan ook afleiden van bepaalde ervaringen. Afhankelijk van waar 

iemand mee komt.’  

Uit bovenstaande blijkt dat het niet altijd goed is om het medium te gebruiken. De 

geestelijk begeleider moet ten alle tijden kijken of het bij de cliënt past, bij zijn vermogen en 

of het niet gebruikt wordt om te verstoppen. De geestelijk begeleider dient zich af te stemmen 

op de cliënt alvorens het medium aan te wenden. In de interviews wordt dit door de 

begeleiders zelf genoemd. Respondent 2 zegt dat ze het gebruik van het medium afstemt op 

de cliënt: ‘En ja, misschien ook wel het allerbelangrijkste. Ik wil het ook afstemmen op degene 

die met de vraag komt. Of dat nou in een groep is of individueel. Het is hoe iemand zelf wil 

werken ook.’  Respondent 5 ziet een onderscheid van mensen die verbaal of juist beeldend 

sterker zijn. Een begeleider dient de begeleiding daar op aan te passen volgens haar.  
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Gedurende het interview blijkt dat respondent 6, de beeldend therapeut, toch als 

begeleider zijnde het medium gebruikt. Hij zegt: ‘Ik werk ook in de (…) kerk en geef ik 

kringen over ouderdom en zingeving eigenlijk ook een beetje als geestelijk verzorger. Daar 

doe ik het trouwens wel.’ Ook in het werk in het psychogeriatrisch verzorgingstehuis heeft hij 

het tweemaal geprobeerd. Het lijkt dat hij zich van dit gegeven niet bewust is geweest en dat 

gedurende het interview hij is gaan nadenken over het medium in geestelijke begeleiding. Hij 

sluit het niet uit om het medium in de toekomst bewust in te gaan zetten in de psychogeriatrie, 

mits het voor hem duidelijk is wat de toegevoegde waarde is, wat de begeleider er mee wil 

bereiken en het onderscheid met andere disciplines duidelijk is. Deze studie wilt tevens op 

deze vragen antwoord geven.  

3.3.2. Medium kan ondersteunen in expressie bij verbale onvermogens 

De interviews ondersteunen dat geestelijke begeleiding verbaal ingesteld is en daarmee op het 

rationele gericht is. In de praktijk van geestelijke begeleiding kan dit gegeven problemen 

opleveren. Respondenten zijn in hun werk tegen verbale onvermogens gestuit van cliënten. 

Dit varieert van cliënten die moeite hebben met de juiste woorden vinden, cliënten die het 

Nederlands niet goed beheersen of ongeletterd zijn en cliënten die letterlijk niet kunnen 

spreken. Respondent 1: ‘En euh, als je dat wat zonder woorden in je leeft he, wat er kolkt en 

giert enzo waar je geen woorden aan kunt geven.’ Respondent 6: ‘Ik heb dus ook al mensen 

gehad die geen woorden hadden voor hun boosheid, maar zij tekenen wel een viezig bruin 

moeras.’ Respondent 5: ‘Maar als je heel, als je al moeite hebt met woorden zoeken en je hebt 

een beperkte woordenschat, dan kan je in beeldende middelen, heb je meer, meer 

mogelijkheden, om dat uit te drukken.’ Respondent 4: ‘(…) sommige mensen spreken slecht 

Nederlands en sommige zijn zo ongeletterd dat het lastig is om nuances te benoemen.’ 

Respondent 5: ‘Dat ze door de ziekte, of door, door euh. Bepaalde problematiek dat iemand 

geen, euh, ja niet kan spreken. Zichzelf niet met woorden kan uiten. Geen verbale vermogens 

heeft.’ Het is dan lastig om deze mensen te begeleiden als men alleen bij het verbale blijft. 

Om toch met deze cliënten te kunnen werken, zijn de begeleiders gaan experimenteren met 

beeldend werken.  

Uit de ervaring van de respondenten met het beeldend werken, is gebleken dat het 

medium cliënten kan helpen wanneer zij tegen verbale onvermogens stuiten en iets naar 

buiten willen brengen. In bovenstaande citaten komt dit al naar voren.  Respondent 5 licht toe: 

‘Maar als je heel, als je al moeite hebt met woorden zoeken en je hebt een beperkte 

woordenschat, dan kan je in beeldende middelen, heb je meer, meer mogelijkheden, om dat 



 

39 
 

uit te drukken, wat je dan bedoelt.’ Respondent 4 zegt hierover: ‘(…) in dit werkveld, euh zijn 

de mannen helemaal niet zo verbaal begaafd. En ja ik denk dat ik dan als kunstenaar het idee 

heb van er zijn heel veel andere manieren om, om dingen te laten zien. (…) je kunt ook ze ook 

uitnodigen om beeldend dingen te laten zien.’  

Uit bovenstaande blijkt dat het medium als expressief middel gezien kan worden. Het 

wordt gezien als middel om uitingsmogelijkheden te vergroten. Respondent 1 vertelt dat 

mensen soms moeite hebben met iets te uiten wat binnen in hen zit: ‘Je ziet dat er wat broeit 

en dat euh, dan komt het er niet uit [in het talige] en dan probeer je het op die manier [in 

beeldend werken].’ Door dan beeldend te gaan werken, komt hetgeen wat binnen in hen zit en 

niet gezegd kan worden toch naar buiten en wordt het uitgedrukt. Hoe dit precies werkt is niet 

naar voren gekomen in de interviews.  

Het wil niet zeggen dat het verbale weg moet uit de begeleiding. Dit blijkt ook uit de 

interviews. Respondent 1 zegt: ‘Uiteraard moet je ook praten, want je moet elkaar ook leren 

kennen.’ Het medium beeldende vormgeving is een mogelijkheid naast het talige om de 

binnenwereld te laten zien. De respondenten gebruiken allen het medium samen met het talige 

geestelijk werk. Het werken met het medium is een onderdeel van de gehele begeleiding.    

3.3.3. Medium kan ondersteunen in communicatie 

Communicatie hangt nauw samen met expressie. Expressie gaat vooraf aan communicatie en 

is daarmee essentieel voor communicatie. In de interviewdata zijn twee communicatiewegen 

te zien. Het medium zorgt voor communicatie naar de buitenwereld en voor communicatie 

naar de binnenwereld. De buitenwereld is daarbij hetgeen dat buiten de cliënt leeft, zoals de 

geestelijk begeleider en anderen. De binnenwereld is hetgeen dat in de cliënt zijn binnenste 

leeft.  

 Door uit te drukken in het medium beeldende vormgeving kan er informatie uit het 

binnenste naar buiten toe gebracht worden en worden gedeeld met de buitenwereld. 

Respondent 1 noemt dit: ‘Ja als je het naar buiten brengt dan kun je het dan delen.’ Dit is het 

communiceren naar buiten. Respondent 3 spreekt over deze communicatie naar de 

buitenwereld als een werking van het medium: ‘Dus in die zin, in afgeleide zin, is het ook een 

communicatiemiddel naar mijzelf [de geestelijk begeleider = buitenwereld].’ Respondent 4 

spreekt van het uitnodigen van het medium om de binnenwereld te tonen naar de 

buitenwereld: ‘Dus echt als een specifieke, ja nieuwe manier [het beeldend werken] om euh, 

ja gedetineerden uit te nodigen om over hun binnenkant te vertellen.’  
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Deze communicatie naar buiten kan volgens respondent 4 ook als een contactmiddel 

tussen de cliënt en de geestelijk begeleider dienen. Volgens haar verdiept het werken met het 

medium het contact tussen de begeleider en cliënt en ze zegt: ‘Het, het opent andere 

mogelijkheden tot het contact.’ Contact is belangrijk bij geestelijke begeleiding en cliënten die 

verbaal niet sterk zijn, kunnen zo toch contact maken met buiten. 

In de interviews wordt gesproken over communicatie met de binnenwereld als 

werking van het medium; het innerlijk dialoog. Respondent 4 omschrijft dit als volgt:  

 ‘(…)zo ook met de binnenkant in gesprek te komen.’ De cliënt kan via het beeldend werken 

met zichzelf in gesprek gaan en zo ontdekken. Respondent 3 gebruikt het medium om een 

werkstuk te creëren en vervolgens met dit werkstuk letterlijk in gesprek te gaan. Een cliënt 

vraagt bijvoorbeeld waarom de bloem [het werkstuk] verwelkt is. De cliënt gaat dan met 

zichzelf in gesprek. Respondent 3 legt dit als volgt uit: ‘je hebt een ander stuk van je 

persoonlijkheid, waar je dan mee in gesprek kunt gaan. En dat is dan jouw wijze kant, of jouw 

sterke kant, maar ook jou verdrietige kant. (…) Ja daar kan je allemaal mee in gesprek gaan 

en al die stukken van je persoonlijkheid.’ De andere respondenten werken niet op deze wijze 

met het medium, maar ook volgens hen kan het innerlijk dialoog op gang worden gebracht 

door het medium. Het medium wordt namelijk gezien als een reflectiemiddel.  

Bij reflectie gaat men als het ware in gesprek met zichzelf om zo inzicht in zichzelf te 

krijgen. Respondent 3 omschrijft het als: ‘Ik ben een facilitator van het gesprek, van het 

innerlijk gesprek met zichzelf. En euhm, dat doe je natuurlijk eigenlijk altijd in geestelijke 

verzorging, dat je mensen probeert, euh, te laten reflecteren op hun eigen situatie.’ Alle 

respondenten spreken van reflectie middels het medium.  Zo vertelt respondent 2: ‘En 

fotografie gebruik ik vaak als middel om mensen zichzelf te laten ontdekken, aan de hand van 

een bepaald thema bijvoorbeeld.’ De gemaakte werkstukken zorgen voor interactie van de 

cliënt met zichzelf. Respondent 6 zet het medium in om non-verbaal te reflecteren.  

Een gemaakt werkstuk kan kennis en inzicht geven die voorheen onbekend was voor 

de cliënt en werkt als kennisbron voor de reflectie. Respondenten noemen dat het medium 

kennis, inzicht en bewustwording kan geven. Het werken met het medium kan van alles 

teweeg brengen, zo vertelt respondent 3: ‘dat euh, dat riep ook, dat trok niet alleen euh, hè de 

kennis en herinneringen open,  Dus niet alleen de bewuste laag, maar ook onbewuste lagen en 

daar eigenlijk tot een dieper inzicht in jezelf komen.’ Het medium is als een venster naar de 

binnenwereld, waardoor de cliënt nieuwe dingen kan ontdekken over zichzelf. Hierover 

vervolgens kan reflecteren, in dialoog kan gaan met zichzelf en op deze wijze met zichzelf 

communiceert.  
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3.3.4. Bijdragen medium 

Naast de werking van expressie en communicatie van het medium worden in de interviews 

andere bijdragen van het medium genoemd in geestelijke begeleiding die interessant zijn om 

te vermelden.  

In de interviews komt naar voren dat het werken met het medium voor meer diepte 

zorgt in de gesprekken. Respondent 2 zegt het volgende over diepte: ‘(…) het middel. Dus in 

dit geval van foto’s, helpt om op een diepere laag te komen.’ Respondent 5 geeft aan dat als er 

met het medium gewerkt wordt, er beter stilgestaan kan worden: ‘En misschien kan je op die 

manier ook wat euh, verdiepender stilstaan.’ Zo wordt er bijvoorbeeld iets op papier getekend 

en kan men zich daar op concentreren. Door dan een duidelijke richting te hebben door 

hetgeen er getekend is, kan dit diepgang bewerkstelligen. Respondent 5 geeft aan dat het 

anders bij de oppervlakte kan blijven: ‘Omdat het anders de hele tijd zoeken naar, aan de 

oppervlakte blijft.’ 

Kenmerkend voor het medium volgens de interviews is dat door het werken met het 

medium de begeleiding directer, sneller en intensiever werkt. Respondent 3 zegt hierover: 

‘Maar als je beeldend materiaal gebruikt, kun je dat soms, veel euh, ja veel simpeler bereiken. 

Eigenlijk is het ook een directer middel wat dat betreft.’ Respondent 3 en 4 spreken van het 

werken als een katalysator. Respondent 3: ‘Ja dat beeldend middel is een extra katalysator hè. 

(…) Het kan ook bereikt worden zonder beeldend middel, maar het beeldend middel is een 

enorme katalysator en het is euh, zeg maar een uitwendig hulpmiddel voor een innerlijke 

dialoog.’ Een katalysator zorgt voor versnelling en is directer. Bovenstaande diepte wordt 

bijvoorbeeld sneller bereikt door het medium, maar ook het innerlijke dialoog. Respondent 4 

geeft aan dat het medium sneller naar de kern brengt: ‘en je bent dan gelijk bij de kern. (…) 

Bij iets wat er toe doet. Ja bij iets wezenlijks.’ Het versnelt het begeleidingsproces. De omweg 

van eindeloze gesprekken en hetgeen dat cliënten niet durven te zeggen, wordt met het 

medium omzeilt en het wordt sneller zichtbaar wat er speelt. 

Uit de interviews is gebleken dat het werken in het medium langer beklijft bij de cliënt 

dan alleen gesprekken. Volgens respondent 3 blijft het beeldend werken langer hangen bij de 

cliënt: ‘(…) daardoor veel langer blijft hangen, dan wanneer je alleen met woorden opschrijft 

dit is belangrijk voor mij. En ik heb zelf ook echt ondervonden dat het zo werkt.’ Een beeld 

blijft langer hangen en verankert zich sneller. Het proces tot het maken van een beeld vraagt 

tijd en aandacht. Respondent 5 legt uit: ‘Want het is een heel proces, je bent iets aan het 

tekenen en je bent dat aan het vormgeven en die, dat hele proces ben je met dat onderwerp 
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bezig, met dat thema.’ De cliënt is er op deze wijze intensief en bewust mee bezig, waardoor 

het langer blijft hangen.  

Respondent 2 gebruikt het medium om aspecten van levensbeschouwing en begrippen 

uit de geestelijke begeleiding uit te kunnen leggen. Levensbeschouwing, hetgeen waar 

geestelijke begeleiding op gericht is, is niet voor iedereen een duidelijk begrip. Met gebruik 

van fotografie maakt ze dit duidelijk. In volgend citaat licht ze het toe: ‘Dus het is een hele 

dankbare metafoor om aan mensen uit te kunnen leggen wat levensbeschouwing is en wat 

zingeving is en. Dus concrete handen en voeten te geven aan iets wat vrij abstract is voor veel 

mensen. Het maakt daarmee het euhm. Euh mensen begeleiden in, in wie ze zijn, in wat ze 

geloven, naja. Wat betekenis voor ze heeft. Dat zijn vrij grote begrippen. Ik bedoel ik zeg dat 

heel makkelijk en jij kan dat ook heel makkelijk zeggen. Maar voor iemand op straat is dat 

huh? waar gaat dit over. Terwijl als je zegt, joh heb je wel eens door een lens gekeken en euh. 

Euh wat vind je eigenlijk mooi in je omgeving. Nou dan komt er vanzelf een gesprek op gang.’ 

Veel begrippen uit de fotografie worden gebruikt in geestelijke begeleiding, zoals reflectie, 

kader etc. Het medium kan op deze wijze deze begrippen verduidelijken en concreet maken.  

Speelsheid en plezier bij het werken met het medium komen in de interviews ook 

verschillende malen naar voren. Het volgende citaat van respondent 4 geeft aan dat het 

werken met het medium door cliënten als leuk wordt ervaren en plezier geeft. ‘het is ook 

gewoon een vreugde om dit te doen samen. Het is niet alleen functioneel.’ Respondent twee 

voegt daar aan toe dat het variatie geeft in de geestelijke begeleiding: ‘Er voor mij ook een 

beetje speelsheid in moet zitten en dat ik niet altijd op dezelfde manier hoef te werken.’ 

Medium kan nieuwe woorden geven 

Alle respondenten gebruiken het medium als opening tot spreken. Respondent 3 gebruikt het 

om het gesprek een duwtje te geven: ‘Maar hierbij gebruik je dan het uitwendige 

communicatiemiddel van de tekening om het gesprek een duwtje te geven.’ De begeleider zet 

het werkstuk  in wat gemaakt wordt door de cliënt en vervolgens wordt er gesproken. Er is 

een onderscheid te zien in het spreken over het werkstuk, spreken met het werkstuk en het 

spreken aan de hand van het werkstuk.  

De begeleiders spreken na het maken van het werkstuk over het werkstuk met de 

cliënt. Zo kan er gevraagd worden wat er te zien is in het werkstuk. Respondent 6 vertelt hoe 

hij dit doet: ‘Nou dan zitten ze zoals wij nu zitten en dan maken mensen wat en dan uh 

bespreek ik het na he dus uh. Dan begin ik ook weer met de vraag kun je wat vertellen over je 

werkstuk?’ 
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Vervolgens gaat één begeleider nadat er over het werkstuk is gesproken, met het 

werkstuk in gesprek. Respondent 3 legt dit als volgt uit: ‘Dat is een methode waarbij dus 

eigenlijk, euh, een persoon vraagt, een tekening voor zich neer te zetten en dan euh. Dan 

vraag je die persoon of die de bloem wil benaderen, en hoe dat voelt om die bloem te 

benaderen. En euhm, om de bloem vervolgens aan te raken en hoe het voelt om het aan te 

raken. En euh, nou en, iedere keer ga je terug naar de persoon om te vragen hoe die het dan 

op dat moment ervaart. En tenslotte vraag je of die euh bloem iets te zeggen heeft tegen de 

persoon, en of de persoon iets terug wil zeggen. En zo krijg je dan een gesprek.’ Op deze 

wijze wordt het medium gebruikt om een innerlijk dialoog te bewerkstelligen. Dit wordt 

echter maar door één begeleider op deze wijze toegepast.  

De andere begeleiders gebruiken het medium, na eerst over het werkstuk gesproken te 

hebben, om aan de hand van het werkstuk verder te spreken. Zo gaat respondent 4 met een 

groep gedetineerden aan de slag en krijgen zij de opdracht om op rood canvas met gouden 

lijnen te schilderen wat voor hen van goud is in het leven. Na afloop spreekt ze met de 

gedetineerden en vraagt wat er van goud is in het leven en gaan daar op in. Maar ook 

gesprekken als aan wie ze het werkstuk willen gaan geven en waarom. Zo vertelt respondent 5 

het volgende: ‘Ja en, ik [de cliënt] ga het aan die en die geven en dan vraagt een andere 

cliënt van waarom geef je dat aan die. Ja we hebben een relatie. Weet je, dus er komen 

allerlei verhalen.’ Het heeft dan niet meer direct met het werkstuk te maken, maar de cliënt 

laat op andere wijze iets van zichzelf zien. Het werken met het medium kan op verschillende 

wijze nieuwe woorden geven.  

Respondent 6 gaat een stap verder. Hij spreekt niet alleen over en aan de hand van het 

werkstuk. Hij spreekt ook over het maken van het werkstuk zelf zoals te zien is in volgend 

citaat: ‘Ik stel allemaal vragen van wat ik zie in hun beweging of wat ik gezien heb bij het 

maken.’ Hieruit blijkt zijn achtergrond van beeldend therapeut, waarbij gekeken wordt naar de 

analogie van het werkstuk en de cliënt. Andere begeleiders zijn hier niet mee bezig in de 

interviews.  

Bijdragen werkstuk 

Het werkstuk dat gecreëerd wordt middels het medium wordt in een aantal interviews 

belangrijk gevonden. Het werkstuk is iets tastbaars, waarnaar teruggegaan kan worden. 

Respondent 3 spreekt van een tastbaar verwerkingsproces: ‘En dat laatste is dus ook heel erg 

belangrijk dat je dus iets tastbaars overhoud aan de, het verwerkingsproces.’ Het werkstuk 

kan daarmee een houvast worden voor de cliënt.  
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Respondent 4 die tevens kunstenaar is, vindt het van belang dat het werkstuk een mooi 

werkstuk is, zoals naar voren komt in volgend citaat: ‘Dan is het wel ja, dan is het wel heel 

fijn dat het dan echt mooi wordt.’  Zij maakt in het werken met het medium gebruik van 

andere kunstenaars met hun kunde om uiteindelijk een mooi altaar kleed te maken 

bijvoorbeeld. De overige begeleiders leggen geen nadruk op de schoonheid van het werkstuk 

van de cliënt. Zij leggen de nadruk op het proces van het maken van het werkstuk. Zo legt 

respondent 2 uit: ‘Het gaat niet zozeer om hoe goed je beeld is. Dat vind ik eigenlijk helemaal 

niet interessant. Maar het is leuk als je een mooie foto hebt gemaakt, daar niet van. Maar het 

proces, wat het met iemand doet, waar je dan achter komt. Daar zitten echt de schatten.’ Het 

proces is bij respondent 4 naast de schoonheid ook van belang. Bij één opdracht die zij heeft 

gegeven, is voor haar ook het proces belangrijker dan het werkstuk wat overblijft. Toch blijft 

ze er bij dat schoonheid een belangrijk punt is. 

Als een werkstuk mooi is kan er identiteitsversterking aan ontleend worden. Deze 

werking wordt door drie begeleiders gedragen, maar respondent 4 legt er de meeste nadruk 

op. Zij heeft ervaren dat een mooi werkstuk trots geeft aan cliënten en ze daardoor zelfrespect 

krijgen. Ze ligt dit als volgt toe: ‘Omdat het dan een ander gevoel over jezelf geeft. Nou dat 

heb ik gedaan, dat is niet te geloven.’ De cliënt heeft zelf iets gemaakt en dat voedt volgens 

respondent 2 het ‘ownership’ van de cliënt. Het gaat hier volgens respondent 2 niet om de 

schoonheid van het werkstuk zoals respondent 4 beschrijft.   
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4. De beeldend therapeut en de (humanistisch) geestelijk begeleider 
 

In dit hoofdstuk wordt de aandacht gelegd op de humanistisch geestelijke begeleider en wordt 

vergeleken met de beeldend therapeut. Dit is van belang omdat het medium bij beide 

disciplines anders kan werken en ook voor het behoud van het onderscheid tussen de 

disciplines. Hierover wordt gesproken in het interview met respondent 5, tevens beeldend 

therapeut. Uit Ham’s (1996) onderzoek naar het gebruik van niet-talige middelen bij 

geestelijk begeleiders is gebleken dat de begeleider conflict met andere disciplines dient te 

voorkomen door bewust te zijn van eigen kaders en doel. Dit is hetgeen dat aan de hand van 

de vergelijkingscriteria in dit hoofdstuk, gericht op kader (achtergrond beroep) en 

doelgerichtheid, duidelijk wordt gemaakt. 

Om humanistische geestelijke begeleiding met beeldende therapie te kunnen 

vergelijken, wordt in dit hoofdstuk eerst humanistische geestelijke begeleiding kort besproken 

en het gebruik van het medium. Vervolgens worden (humanistische)geestelijke begeleiding en 

beeldende therapie met elkaar vergeleken aan de hand van de vergelijkingscriteria 

beroepsachtergrond, doelgerichtheid en ruimte.  

4.1. Humanistisch geestelijke begeleiding 

In 1.3.3. Afbakening begripsdefinities wordt een humanistische geestelijk begeleider kort 

aangeduid als iemand die geen therapeut of hulpverlener is maar een gesprekspartner. Er 

wordt hulp geboden door gesprekken, advies en ondersteuning om evenwicht te vinden als het 

even moeilijk gaat. (Humanistisch Verbond, s.a.).  Het accent in deze definitie wordt gelegd 

op het zijn van een gesprekspartner en geen therapeut. Een begeleider werkt niet 

probleemgericht en probeert geen ziekte of persoon te genezen zoals een therapeut. Volgens 

Jaap van Praag (1996), oprichter van het Humanistisch Verbond, wil de begeleider geen kant 

en klare oplossingen aanbieden.  Het zijn van een gesprekspartner impliceert een 

gelijkwaardige relatie tussen begeleider en cliënt.  

Van Praag definieert humanistisch geestelijke begeleiding als volgt: ‘Humanistische 

begeleiding is de ambtshalve, systematische benadering van mensen in hun situatie, in een 

sfeer van veiligheid en empathie, zodanig dat hun vermogen geactiveerd wordt tot zingeving, 

oriëntatie en zelfbestemming, mede door confrontatie met mogelijkheden van het menszijn 

naar humanistisch inzicht, waardoor zij zelfstandig een levensvisie kunnen ontwerpen en 

hanteren.’ (idem, p. 210). Vanuit deze definitie wordt humanistische geestelijke begeleiding 

in dit paragraaf verder toegelicht.  
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De systematische benadering waar van Praag op doelt is volgens Mooren (1999) niet 

het werken via een strak schema voor gespreksvoering, maar dat de begeleider deskundig, 

functioneel en dus professioneel werkt. Dit gegeven wordt tevens  weergegeven in 

bovenstaande definitie van het Humanistisch Verbond. Daarbij benadert de geestelijk 

begeleider de cliënt in zijn situatie. Het gaat daarbij volgens van Praag (1996) om hetgeen dat 

de cliënt aan de orde wil stellen. 

Van Praag spreekt over de sfeer van veiligheid en empathie binnen geestelijke 

begeleiding. Hij stelt menselijke warmte als voorwaarde voor een vruchtbare relatie en het is 

daarbij de grondslag voor veiligheid en empathie. Ook Elly Hoogeveen (1996), humanistisch 

geestelijk begeleider, vindt de persoonlijke betrokkenheid naar de cliënt van belang. De 

begeleider zorgt voor ruimte dat de cliënt zich veilig voelt en zichzelf kan voelen. De 

begeleider zet zich daarbij zelf als persoon in.  

Door middel van bovenstaande relatie en ruimte kan de begeleider de cliënt stimuleren 

om eigen geestelijke mogelijkheden aan te spreken om zo zelf een antwoord te geven op de 

vragen die deze heeft (idem). In van Praags (1996) woorden zorgt het ervoor dat de geestelijk 

begeleider het vermogen activeert zodat de cliënt tot zingeving, oriëntatie en zelfbestemming 

kan komen. Daarbij is de begeleider een instrument tot reflectie volgens Hoogeveen (1996). 

Ze voegt daar aan toe dat de begeleider mensen in contact wil brengen met de werkzaamheid 

van het bewustzijn en via ‘…gezamenlijke beleving en beschouwing, samenhang, ordening en 

mogelijk verzoening te bewerkstelligen.’ (idem, p.31).  

 De begeleiding is gericht opdat de cliënt tot zingeving, oriëntatie en zelfbestemming 

komt (van Praag, 1996). Ook volgens Hoogeveen is de begeleider ‘gericht op bestaansvragen 

in het licht van zingeving.’ (Hoogeveen, 1996, p.31) Zingeving is betekenis geven aan het 

bestaan (Mooren, 1999). Daarnaast is begeleiding volgens van Praag (1996) gericht op 

oriëntatie en zelfbestemming. Dit houdt in dat mensen zelf hun eigen weg gaan vinden tussen 

vele wegen. De begeleider stimuleert middels het activeren van het eigen vermogen, de cliënt 

om zijn eigen zingeving, eigen oriëntatie en eigen zelfbestemming te vinden.   

Ambtshalve benadering houdt in dat de begeleider vanuit een ambt werkt. Een ambt is 

een genootschap en dat is in dit geval het humanisme. De begeleider werkt vanuit 

humanistische overtuigingen en inzichten en ontmoet op deze wijze de cliënt. Deze worden 

echter niet letterlijk uitgesproken met als doel dat de cliënt zelfstandig een eigen levensvisie 

kan ontwikkelen en leren te hanteren. De zelfstandigheid van de cliënt staat daarbij centraal. 

(Praag, 1996).  
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Humanisme 

Het spreken over humanistische geestelijke begeleiding vraagt om een korte definitie van het 

humanisme, het ambt van waaruit de humanistisch geestelijk begeleider werkt. Het 

Humanistisch Verbond kenmerkt het eigentijds humanisme als een levensbeschouwing ‘… 

die uitgaat van de waardigheid van mensen en die inspiratie vindt in menselijke vermogens.’ 

(De Wit, 2010, p.1). Daarbij wordt de mens als uitgangspunt genomen en is gericht op 

ontplooiing en ontwikkeling. De mens is vrij, heeft eigen kracht en draagt 

verantwoordelijkheid voor zijn leven. Ook de menselijke expressie heeft een belangrijke 

plaats binnen het humanisme. ‘… door zich uit te drukken, geven  mensen zin en betekenis 

aan hun bestaan.’ (idem, p.2) Het humanisme heeft daarbij een ongodsdienstig karakter. 

Daarnaast is het humanisme een politiek-moreel streven. Ze streeft naar humaniteit en 

menselijke waardigheid. Het bepleit individuele vrijheid waarbij ieder mens recht heeft op 

autonomie als dit in zijn of haar vermogen ligt. Het humanisme gaat uit van 

gelijkwaardigheid en heeft zorg voor de leefomgeving. Ze wil een humane samenleving met 

gelijke kansen en kans op een goed leven voor iedereen.   

Gekeken naar het persoonlijke component van humanisme, gaat het humanisme uit 

van het leven nu en heeft het aandacht voor het (zinvol) bestaan. Er is aandacht voor het 

leren leven; levenskunst. Door te ontwikkelen en te ontplooien kunnen mensen volledig mens 

zijn. Daarnaast gaat het binnen het humanisme om betekenisvol  leven in samenhang met 

anderen. Er wordt vanuit gegaan dat de mens een zinvol leven wil leiden en is daarmee 

gericht op een zinvol bestaan. (De Wit).   

 

Van Praag noemt het niet in zijn definitie van humanistische geestelijke begeleiding, maar 

tevens een belangrijk punt is dat de begeleider door zijn ambtelijke binding een vrijplaats 

heeft. Naast dat de begeleider zelf door warmte, betrokkenheid en empathie een veilige plek 

creëert, zorgt ook de vrijplaats voor een veilige en vrije omgeving. Door deze vrijplaatsfunctie 

kan de begeleider zich onafhankelijk opstellen van de organisatie waarbinnen hij werkt. 

Daarnaast heeft de begeleider beroepsgeheim en kan hij zich beroepen op zijn zwijgplicht. Dit 

samen geeft vertrouwelijkheid, vrijheid en veiligheid (Humanistisch Verbond, 2006). 

4.1.1. Kanttekeningen gebruik medium in geestelijke begeleiding 

Het is de vraag of iedere geestelijk begeleider met het medium beeldende vormgeving zou 

kunnen werken. Volgens Ham (1996) is niet iedere geestelijk begeleider geschikt om met 

niet-talige middelen te werken. Het medium beeldende vormgeving vraagt namelijk als niet-
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talig middel zijnde, andere capaciteiten van de begeleider. Zo wordt binnen beeldende 

therapie het volgende van een therapeut gevraagd:  ‘een diepgaande belangstelling voor 

beeldende materialen is nodig voor de uitoefening van dit beroep. Bij de beroepsuitoefening 

spelen zowel technisch ambachtelijke toepassingsmogelijkheden van beeldende materialen 

een rol, als kunstzinnige en expressieve mogelijkheden.’ (Schweister, 2009, p. 15) Binnen 

geestelijke begeleiding zal er ook interesse voor en enige kennis van het medium nodig 

moeten zijn om het medium te kunnen hanteren in begeleiding. Dit wordt ondersteund door 

data uit de interviews. Respondent 4 pleit er in volgend citaat voor dat een begeleider een 

kunstenaar inschakelt als er met het medium gewerkt wordt. ‘Maar het is ook wel de, de 

kunst, de kunst is ook een vak. Ik zou wel altijd mensen aanraden om kunstenaars mee in te 

huren. Zowel om te kijken. Naja wat je er zelf mee wilt als geestelijk verzorger. Maar het is. Ik 

denk wel dat, dat professionals iets extra’s toevoegt’. Niet alle geïnterviewde begeleiders zijn 

kunstenaar of beeldend therapeut en gebruiken het medium zonder daarvoor geleerd te 

hebben. Dit laat zien dat het mogelijk is zonder specifieke opleiding die kunstgericht is, om 

toch met het medium te werken. Respondent 5 geeft aan dat er ook zonder kunstenaar met een 

medium gewerkt kan worden, mits het bij de begeleider past. De geestelijk begeleiders die 

interesse in het medium hebben, kunnen het mediumgebruik daarbij aanpassen op eigen 

kennis van beeldende materialen. 

Het valt op dat er in de interviews niet gesproken wordt over het ‘kwaad’ dat het 

beeldend werken op zou kunnen leveren. De respondenten geven wel aan dat het niet bij 

iedere cliënt past en dat het eventueel schade op kan leveren. Bijvoorbeeld dat een cliënt met 

dementie geconfronteerd kan worden met zijn onvermogen. Het werken met het medium 

wordt over het algemeen als positief beschouwd. Dit is tevens ook de insteek geweest van 

deze studie, waardoor dit punt niet uitgebreid besproken wordt. Toch is het goed om kort stil 

te staan bij het gegeven dat het beeldend werken ook verschrikkelijke dingen en ellende naar 

boven kan halen, die de cliënt misschien (tijdelijk) verder van huis brengt. De vraag is of men 

dit wil. 

Het medium beeldende vormgeving betrekken bij humanistische geestelijke 

begeleiding is daarnaast niet vreemd als men kijkt naar de volgende gegevens. Binnen het 

eigentijds humanisme wordt het belang van expressie onderkent, zie het kader over 

humanisme in het derde hoofdstuk. Expressie wordt binnen het humanisme gezien als een 

levensbehoefte. Mensen kunnen vorm geven aan hun ervaringen, ideeën en gevoel om zo 

betekenis te geven aan hun bestaan en kunst is daar een van de middelen voor. (De Wit, 

2010).Volgens humanistische ontwikkelingsorganisatie Hivos is kunst noodzaak voor de 
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mens en geeft kunst en cultuur uiting aan wat mensen zijn (Hivos, s.a.).  Kunst en het maken 

van kunst neemt daarmee een plek in binnen het humanisme. Het geeft uiting en kan leiden tot 

betekenisgeving. Werken met het medium beeldende vormgeving (kunstproductie) in 

geestelijke begeleiding past daarmee in het humanistische denkbeeld.  

4.1.2. Voorwaarden gebruik medium in geestelijke begeleiding 

Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden om met het medium beeldende vormgeving te 

werken in de begeleiding. Uit onderzoek van Ham (1996) blijkt dat geestelijk begeleiders van 

mening zijn dat begeleiders andere niet-talige methoden mogen gebruiken, mits het onderdeel 

is van een bredere aanpak. Uit de interviews blijkt dat het werken met het medium onderdeel 

is van een bredere aanpak. Drie respondenten gebruiken het werken met het medium letterlijk 

als onderdeel van een bredere aanpak in een cursus die ze geven. Zo geeft respondent 3 een 

themagroep levenskunst en vertelt daar het volgende over: ‘Daar is één onderdeel in, dat bij 

een bepaalde bijeenkomst dat we een tekening maken. (…) als afsluiting van die bijeenkomst, 

maakt iedereen voor zich een waardenschild.’ De rest van de cursus is verbaal. Ook buiten 

cursussen blijkt het gebruik van het medium uit de interviews een onderdeel te zijn van 

bredere aanpak. Het wordt gezien als een onderdeel van het begeleidingsproces.  

Uit het onderzoek van Ham(1996) blijkt ook dat er volgens de begeleiders uit haar 

onderzoek getoetst moet worden of de cliënt akkoord gaat met het gebruik van een niet-talige 

methode. Uit de data uit de interviews blijkt dat begeleiders het beeldend middel niet verplicht 

stellen. Het medium heeft een vrij karakter en de cliënt hoeft er niet mee te werken. Zo vertelt 

respondent 4 het volgende: ‘… dat zeg ik ook altijd tegen mijn jongens van euh, ik nodig je uit 

om dingen te laten zien, maar je mag ook altijd en je mag altijd zeggen, bekijk het maar ik ken 

je niet. Vind ik ook goed, ook heel begrijpelijk.’ 

Het blijkt uit de interviews dat men bewust bezig is met een laagdrempelig medium 

voor de cliënt, dat tevens laagdrempelig is voor hen zelf. Ze kiezen een medium dat zij 

kennen en dat bij hen past. Zo kiest respondent 2 bewust voor fotografie vanuit haar eigen 

hobby en omdat iedereen wel eens een foto heeft gemaakt.  De overige begeleiders kiezen 

voor tekenen omdat iedereen ook wel eens getekend heeft.  Respondent 3 ligt dit als volgt toe: 

‘Tekenen is daarnaast ook te doen voor bijna iedereen. Het is laagdrempelig.’
15

 Literatuur 

over beeldende therapie beschrijft dat het werken met het platte vlak, zoals fotografie en 

tekenen, veiliger is omdat het een herkenbare en beheersbare activiteit is (Schweizer, 2009). 

Omdat de gemiddelde kennis van een geestelijk begeleider in het hanteren van een beeldend 

                                                           
15

 Eén respondent is echter van mening dat tekenen voor mannen niet werkt, want mannen willen in haar ogen 
niets laten zien. Dit wordt echter tegengesproken door andere respondenten die wel tekenen met mannen. 
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middel niet groot zal zijn, is het daarom verstandig om ook het gebruikte medium hierbij aan 

te passen.  

Het wel of niet gebruik van het medium, zoals besproken in 3.3.1. Medium wel/niet in 

geestelijke begeleiding, dient afgestemd te worden op de cliënt, maar ook dient het werken 

met het medium afgestemd te worden op de cliënt volgens respondenten. Het tempo in het 

gebruik van het medium dient bijvoorbeeld afgestemd te worden op de cliënt, de hoeveelheid 

de cliënt in één keer kan verwerken etc. Daarbij wordt in de interviews benadrukt dat de cliënt 

iets persoonlijks laat zien middels het medium. Dit maakt hen kwetsbaar en vraagt om 

voorzichtigheid van de begeleider. Respondent 6 omschrijft dit als volgt: ‘Ze maken zich op 

een andere manier kwetsbaar he. Dus uh dat moet je behoeden en bewaken dat dat veilig blijft 

en daar is het laatste woord nooit over gezegd.’ Dit dient de geestelijk begeleider in mijn 

ogen in de gehele begeleiding te doen, maar het is goed om bewust te zijn dat het werken in 

het medium extra kwetsbaar kan maken en extra afstemming vraagt.  

Uit de interviews is gebleken dat in het werken met het medium beeldende 

vormgeving het van belang is voor de cliënt om structuur aan te geven. Respondent 5 

benoemt het belang van de structuur in volgend citaat: ‘Je moet toch wel best gestructureerd, 

anders verzuipt iemand in wat moet ik tekenen.’ Zonder richtlijnen weet de cliënt niet wat te 

doen en hoe te beginnen. Vrije expressie zoals een schilder aan de slag gaat op zijn doek, 

komt niet naar voren in de begeleiding. Structuur kan gecreëerd worden door het gebruiken 

van een opdracht. In de interviews is te zien dat alle begeleiders gebruik maken een opdracht. 

De ene opdracht wat gerichter dan de ander. Zo heeft een begeleider een aan groep cliënten 

gevraagd om een labyrint te tekenen en geeft daarbij de materialen die er gebruikt gaan 

worden, terwijl een andere begeleider vraagt een ondefinieerbaar gevoel op papier uit te 

beelden. Beide opdrachten verschillen in richting geven. Beiden hebben werking en geven 

resultaat. Daarbij is afstemming op de cliënt van belang. De begeleider dient in te schatten of 

een cliënt met een vrije of juist een gerichte opdracht beter uit de voeten kan.    

4.2. Vergelijkingscriteria 
In dit paragraaf worden (humanistische) geestelijke begeleiding en beeldende therapie met 

elkaar vergeleken. De vergelijkingen vinden plaats op basis van de data verkregen uit de 

interviews en uit de literatuur. De data uit de interviews is niet specifiek gericht op de 

humanistische denominatie, omdat het begeleiders betrof uit verschillende denominaties. 

Alvorens in te gaan op de vergelijkingscriteria is het van belang om twee kanttekeningen te 

plaatsen bij de interviewdata die gebruikt worden in deze paragraaf. 
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In de interviews voor dit onderzoek is gevraagd naar het onderscheid tussen beeldende 

therapie en geestelijke begeleiding. Een kanttekening hierbij is dat de onderzoeker uitgegaan 

is van een verschil in beroepssoorten en dit op deze manier ook zo gevraagd heeft. 

Respondenten antwoorden hierop dat er volgens hen ook juist overeenkomsten zijn. Zo 

benadrukt respondent 2 het volgende: ‘… er zijn absoluut wel overeenkomsten.’ Daarnaast 

beamen alle begeleiders dat er verschil is tussen beide beroepsgroepen in het hanteren van het 

medium.  

Een ander belangrijk punt om te vermelden is dat de data verkregen uit de interviews 

over beeldende therapie vooral uit visies van geestelijk begeleiders over beeldende therapie 

bestaat. De data uit de interviews over beeldende therapie berust daarmee niet automatisch op 

de werkelijkheid. Dit wordt door respondenten zelf genoemd. Respondent 1 spreekt over haar 

‘vooroordelen’ ten op zicht van beeldende therapie en geeft daarmee aan dat het haar ideeën 

zijn en het geen waarheid hoeft te zijn. Zo zegt ze het volgende over beeldende therapie: 

‘Maar mijn vooroordeel is dat ze daar [technisch werken in het medium] veel meer mee bezig 

zijn, terwijl ze hier [in geestelijke begeleiding] de combinatie is.’ Bij de geïnterviewde 

begeleiders werkt respondent 6 ook als beeldend therapeut en heeft respondent 5 drie jaar 

beeldende therapie gestudeerd. Het valt te verwachten dat hun visies op beeldende therapie 

wel op werkelijkheid berusten.  

Beeldende therapie en (humanistische) geestelijke begeleiding worden in deze 

paragraaf vergeleken aan de hand van een aantal vergelijkingscriteria. Daarbij hebben de 

vergelijkingscriteria die Mooren (2008) gebruikt in zijn onderzoek naar geestelijke 

begeleiding en psychotherapie, als leidraad gediend. Geestelijke begeleiding wordt in Mooren 

vergeleken met de beroepssoort psychotherapie, een beroep dat in de buurt komt van 

beeldende therapie. Beeldende therapie sluit volgens Smeijsters (in: Schweizer, 2009) nauw 

aan bij psychologische en psychotherapeutische stromingen zoals in 1.4.1. 

Literatuuronderzoek kort besproken wordt. De therapeutische methodiek van beeldende 

therapie is gebaseerd op stromingen uit de psychologie en psychotherapie (Smeijsters, 2003).  

Uit de vergelijkingscriteria van Mooren (2008) samen met de data uit de interviews 

zijn uiteindelijk de volgende drie vergelijkingscriteria ontstaan; beroepsachtergrond, 

doelgerichtheid en werkruimte. Deze criteria worden elk in eigen subparagraaf toegelicht. 

4.2.1. Beroepsachtergrond 

Volgens Mooren (2008) is het van belang om bij het vergelijken van beroepssoorten 

geestelijke begeleiding en psychotherapie, helderheid te krijgen over vanuit welk 
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interpretatiekader de vragen en problemen, en het doen en laten van de cliënt benaderd 

worden. Hij heeft deze interpretatiekaders in zijn onderzoek vertaalt naar referentiekaders van 

de beroepssoorten. In dit onderzoek is dit gegeven vertaald naar de achtergrond van 

betreffende beroepssoort. De beroepsachtergrond zorgt er voor dat de geestelijk begeleider en 

beeldend therapeut op een bepaalde manier kijken naar vragen en problemen van de cliënt en 

de cliënt op bepaalde manier benadert. De achtergrond van een beroep wordt gevormd door 

de opleiding en kennis van desbetreffend beroep. Binnen een beroepssoort is volgens Mooren 

sprake van gelijksoortige kennis die zal verschillen van andere beroepssoorten. Er is gekozen 

voor een andere definitie dan Mooren omdat in de interviews over achtergrond wordt 

gesproken in plaats van referentiekaders. Zo vertelt respondent 5 in het volgende citaat dat de 

achtergrond van je beroep zorgt voor een bepaalde invalshoek: ‘Maar ik denk toch dat, dat je 

expertise, je achtergrond er voor zorgt dat de thema’s anders besproken worden. Dat je een 

andere, andere invalshoek hebt.’  

In de interviews wordt gesproken over kader, basis en achtergrond van geestelijk 

begeleiders. Deze worden in deze paragraaf samengevoegd tot de achtergrond van het beroep. 

Respondent 5 zegt hierover het volgende: ‘Ik, ik denk, ik hoop dat geestelijk verzorgers meer 

achtergrond hebben in allerlei vormen van euh, leven, ja levensbeschouwelijke stromingen en 

vormen van zingeving.’ Respondent 4 spreekt van het kader zielzorg in geestelijke 

begeleiding. Een ander woord voor zielzorg is pastoraat, wat inhoudt dat het om 

levensbeschouwing gaat. Volgens van Praag (1996), zoals beschreven in 4.1 humanistische 

geestelijke begeleiding, werkt de humanistisch geestelijk begeleider vanuit de 

levensbeschouwing humanisme en begeleidt vanuit deze overtuigingen en inzichten. Het 

humanisme wordt daarbij niet opgedrongen. In de opleiding tot humanistisch geestelijk 

begeleider wordt kennis aangereikt over verschillende levensbeschouwingen en zo beschikt 

de begeleider over kennis van verschillende levensbeschouwelijke stromingen, waardoor er 

aangesloten kan worden bij de cliënt. Uit bovenstaande interviews en literatuur blijkt 

levensbeschouwing in de breedste zin de achtergrond van geestelijke begeleiding. 

 Er wordt door respondent 2 ook gesproken van het bijstaan als basis van geestelijke 

begeleiding. De geestelijk begeleider gaat uit van presentie; het ‘er zijn’, het aanwezig zijn. In 

literatuur wordt gesproken over de begeleider als gesprekspartner en gaat het over een 

gelijkwaardige relatie (Humanistisch Verbond, s.a.). De begeleider lost geen problemen op, 

maar staat naast de cliënt, is aanwezig en staat de cliënt bij. Het betreft hier de houding van 

waaruit de geestelijk begeleider werkt en past daarbij bij de achtergrond van het beroep van 

de humanistisch geestelijk begeleider.    
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Over de achtergrond van beeldend therapeuten zegt respondent 1 het volgende: ‘Wat ik 

me kan voorstellen is dat ze technisch beter zijn opgeleid.’ Beeldend therapeuten hebben 

kennis van het werken met beeldend materialen. Respondent 5 die drie jaar van de opleiding 

beeldende therapie heeft gevolgd, benoemt dat beeldend therapeuten meer materiaalkennis en 

kennis over beeldende middelen hebben. Dit komt ook naar voren in het interview met 

respondent 6 die tevens beeldend therapeut is. Hij spreekt over het gebruik van verschillende 

materialen. Het werken met verf is bijvoorbeeld complexer dan tekenen. Hij vertelt: ‘Bij verf 

denken ze oohw god dan moet ik met een kwast en mengen en hoe zit dat en dan is er grote 

onveiligheid.’ Smeijsters (2008) geeft de achtergrond van de creatief therapeut weer in zijn 

Creatieve Therapie Molecuul (CT-Molecuul). Dit is een overzicht van de elementen waar een 

creatief therapeut
16

 mee te maken krijgt en is terug te vinden in Bijlage 3. CT-Molecuul. 

Daarbij laat segment 1 de achtergrond van de therapeut zien. Als laatste twee punten worden 

de materiaalkennis met de eigenschappen en technieken van het medium genoemd, samen met 

het methodisch gebruik daarvan. Kennis over het werken met het medium is tevens uit 

literatuur gebleken dus een onderdeel van de achtergrond van de beeldend therapeut.   

Daarnaast worden de behandeltechnieken en therapievormen vanuit de psychotherapie 

als achtergrond genoemd door de geestelijk begeleiders in de interviews. Psychotherapie en 

psychologie is volgens literatuur over beeldende therapie inderdaad de achtergrond van 

waaruit gewerkt wordt. Volgens Smeijsters (2003) werkt de beeldend therapeut vanuit een 

diagnose uit bijvoorbeeld de DSM-IV, een handboek voor diagnose en diagnostiek van 

psychische aandoeningen, en de therapeut sluit aan bij de gehele behandeling van de cliënt. 

Daarbij is kennis van psychologie en psychotherapie nodig. Respondent 6 geeft aan dat hij in 

zijn opleiding tot beeldend therapeut bijvoorbeeld geleerd heeft om schizofrenie te herkennen 

in de manier van tekenen van een cliënt. Ook het CT-Molecuul
17

 van Smeijsters laat in het 

eerste segment zien dat tot de achtergrond diagnostiek en de werkwijzen binnen verschillende 

therapieën zoals psychotherapie behoren. Ook de verschillende (psycho)therapeutische 

stromingen staan centraal in het molecuul. In het segment wordt daarnaast theorie uit de 

creatieve therapie genoemd zoals creativiteit, spel, expressie, analogie. 

 

Het bovenstaande kort samengevat is de achtergrond van de geestelijk begeleider in eerste 

instantie levensbeschouwing en de houding van presentie. De achtergrond van beeldende 

                                                           
16

 Dit gaat op voor alle creatief therapeuten, dus ook voor de beeldend therapeut.  
17

 Zie bijlagen voor CT-Molecuul. 
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therapie is in eerste instantie kennis over het werken met het medium, en van psychologie en 

psychotherapie.  

Uit de interviews blijkt er overlapping in de achtergronden zijn. Zo wordt er volgens 

een geestelijk begeleider in de geestelijke begeleiding ook gebruik gemaakt van psychologie. 

Respondent 3 spreekt in volgend citaat over dat in de beeldende therapie ook over 

levensbeschouwelijke thema’s gesproken kan worden: ‘Het zijn dingen, thema’s die natuurlijk 

ook bij beeldende therapie aan de orde kunnen komen.’ Mooren (2008) beschrijft 

bovenstaand gegeven aan de hand van een primair referentiekader en een secundair 

referentiekader van de beroepssoort. Referentiekader is op te vatten als achtergrond, zoals 

beschreven in deze paragraaf; hetgeen van waaruit gewerkt wordt. De geestelijk begeleider 

heeft volgens Mooren levensbeschouwing als eerste referentiekader en psychotherapie als 

tweede referentiekader. Bij beeldende therapie zou andersom het geval kunnen zijn, dat 

psychotherapie als eerste referentiekader dient en levensbeschouwing als tweede 

referentiekader. Dit is in ieder geval het geval bij de beroepssoort psychotherapie. Hierdoor 

kunnen er overlappingen ontstaan, maar hebben de beroepssoorten toch een eigen ‘eerste’ 

achtergrond waar in dit onderzoek op gericht wordt.  

4.2.2. Doelgerichtheid 

Een onderzoek naar beide beroepsgroepen vraagt volgens Mooren (2008) ook om helderheid 

over waar de begeleiding van de cliënt op gericht is. Volgens Mooren wordt in het werk van 

een beroepssoort een doel nagestreefd en dit is de doelgerichtheid van desbetreffende 

beroepssoort. Ook in de interviews worden verschillen in doel en richting genoemd door 

vrijwel alle respondenten als naar het verschil word gevraagd van beide beroepssoorten. 

Doelgerichtheid als vergelijkingscriteria kiezen wordt daarmee door literatuur en de 

interviews ondersteund.  

De geïnterviewde begeleiders spraken over meerdere doelen en richtingen van 

geestelijke begeleiding. Respondenten spreken over de gerichtheid op de eigen 

levensbeschouwing van de cliënt. Het gaat om de kijk op het leven van de cliënt. Daarbij is 

ruimte voor religieuze thema’s. Respondent 3 legt in volgend citaat de nadruk op het 

vormgeven van het leven van de cliënt: ‘(…) de geestelijk verzorger in eerste instantie als 

euh, als richting, als kijkrichting heeft, wat heeft iemand voor kijk op het leven. (…) Hoe staat 

iemand in het leven. (…) En in hoeverre is die kijk op het leven behulpzaam, of belemmerend, 

bij hè, het vormgeven van je eigen leven.’ Voor het zelf vormgeven van het leven en 

levensbeschouwing is kracht nodig. Het aanspreken op deze eigen kracht als richting wordt in 
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de interviews genoemd. Respondent 2 legt daarbij de nadruk op ‘het zelf laten doen’ door de 

cliënt in het volgende citaat en is daarbij gericht op ontwikkeling: ‘(…) dat iemand euhm zelf 

graag stappen wil maken in zijn ontwikkeling. En dat ik daar euh, de ruimte voor kan geven. 

En daar in, iemand in kan bijstaan.’ Respondent 5 voegt daar het volgende aan toe: ‘Een 

ruimte te creëren, waarin iemand kan zijn zoals ie is en dat ie dan misschien kan ontdekken 

wie hij dan is.’ Dit kan door reflectie. De geestelijk begeleider heeft op basis van de 

interviews dus als gerichtheid de eigen levensbeschouwing ontwikkelen, met daarbij de eigen 

kracht tot ontwikkeling en reflectie tot het vormgeven van het eigen leven. Dit is terug te 

vinden in de definitie van Praag (1996) over humanistische geestelijke begeleiding. De 

begeleiding is gericht op zelfbestemming en oriëntatie, waarbij het eigen vermogen 

geactiveerd wordt om zo een eigen weg te vinden. De cliënt wordt gestimuleerd om zelf 

antwoord te vinden op eigen vragen en vormt zijn eigen levensbeschouwing. De cliënt wordt 

daarbij op zijn eigen kracht en ontwikkeling gewezen in de begeleiding.  

Daarnaast wordt in de interviews zingeving als doel genoemd. Respondent 2 vertelt: 

‘En ik denk en daar komt ie weer, ik ben op zingeving en ziel gericht.’ Zingeving is ook een 

element dat terug te vinden is in van Praags definitie. Volgens hem is de begeleiding gericht 

opdat de cliënt naast zelfbestemming en oriëntatie tot zingeving komt. Daarmee worden de 

doelen (vermogen activeren tot zingeving, oriëntatie en zelfbestemming) die Praag beschrijft, 

door de data uit de interviews ondersteund.  

In vergelijking tot de beeldend therapeut wordt in de interviews genoemd dat 

begeleiders zich richten op de gezonde kant van de mens. Er wordt niet gekeken naar de 

problematiek, zoals volgend citaat van respondent 2 laat zien: ‘Maar het uitgangspunt is niet 

dat er iets mis is met iemand en dat we dat beter moeten maken.’ In de definitie van 

humanistische geestelijke begeleiding van het Humanistisch Verbond, wordt ook de nadruk 

gelegd op dat geestelijke begeleiding geen therapie is.  

Het doel van beeldende therapie werd door alle begeleiders gezien als behandeling en 

therapie. Smeijsters (2003) ziet het behandelen ook als het eigenlijke werk van beeldende 

therapie, het is geen begeleiding. Respondent 6 benadrukt in zijn interview dat een therapeut 

behandelt en een begeleider begeleidt. Volgens de respondenten gaat de beeldend therapeut in 

de behandeling uit van een probleem, een ziekte en richt zich op het beter maken van dit 

probleem of ziekte. Respondent 5 geeft dit weer in volgend citaat: ‘Bij creatieve therapie 

werk je aan euh, uitgangspunt de problematiek. En daar ga je mee aan de slag.’ Beeldende 

therapie is daarmee probleemoplossend gericht. In literatuur over beeldende therapie komt 

bovenstaande deels naar voren. Het handboek beeldende therapie geeft aan dat de beeldend 
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therapeut als volgt werkt: ‘met als doel op emotioneel, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied 

een wenselijke verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie bij de cliënt te 

bewerkstelligen.’ (Schweizer, 2009). Het is gericht op het ‘beter maken’ van de cliënt in de 

zin van verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie. Het beter maken is niet zoals uit 

de interviews bedoeld wordt, gericht op de ziekte te laten verdwijnen bijvoorbeeld. Het kan 

ook gaan om stabilisatie en acceptatie van het probleem door de cliënt.  

 

Kort samengevat is het doel van de geestelijke begeleiding het stimuleren en begeleiden van 

het eigen vermogen en kracht van de cliënt (door reflectie) om zijn eigen levensbeschouwing 

en leven te ontwikkelen. Dit alles is gericht om tot zingeving te komen van de cliënt. 

Beeldende therapie is gericht op het ‘beter maken’, in de zin van het bewerkstelligen van 

verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie van de cliënt. Begeleiding staat als het 

ware bij geestelijke begeleiding centraal en therapie bij beeldende therapie. Het doel is 

daarmee al in de beroepssoort zijn naam vervat. Respondent 6 spreekt toch over een soort van 

behandeling binnen geestelijke begeleiding: ‘Je hebt natuurlijk ook uh geestelijk verzorgers 

die uh waar ook wel iets van behandeling binnenkomt.’ Maar hij geeft daarbij aan dat dit niet 

vaak voorkomt en veel minder behandelingsgericht is dan de beeldend therapeut.  

Beide beroepssoorten zijn gericht op ontwikkeling. Bij geestelijke begeleiding gaat het 

om zelfontwikkeling. Het is de vraag of het bij beeldende therapie ook om zelfontwikkeling 

gaat of bijvoorbeeld over ontwikkeling van de cliënt in het ziektebeeld bijvoorbeeld.  

4.2.3. Werkruimte 

Mooren (2008) schetst in zijn onderzoek helderheid over waaraan het professionele handelen 

van beide beroepssoorten zijn ontleend. Het professionele handelen is zijn derde 

vergelijkingscriteria. In dit onderzoek wordt niet direct gekeken naar het professionele 

handelen, maar naar de werkruimte van beide beroepssoorten waar het professionele handelen 

in plaatsvindt. De werkruimte is de omgeving waarin therapeut of begeleider werkt. Hier 

wordt niet de letterlijke ruimte en omgeving mee bedoeld als een lokaal of kantoor 

bijvoorbeeld, maar de ruimte die de professional inneemt en krijgt in desbetreffende 

organisatie. Uit de interviews blijkt deze werkruimte het derde belangrijke punt waar verschil 

tussen beide beroepssoorten zit. Omdat dit zo benadrukt wordt in de interviews, is er voor 

gekozen om dit als vergelijkingscriteria te kiezen. Zo geeft volgend citaat van respondent 3 de 

(werk)ruimte van de geestelijk begeleider weer als verschillend van de (werk)ruimte van de 

beeldend therapeut: ‘Dus de ruimte die je creëert als geestelijk euh, verzorger, is een heel 
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eigen ruimte. Dat is een vrije ruimte. (…) Ik hoef aan iemand verantwoording, wel 

verantwoording af te leggen van wat ik doe, maar niet inhoudelijk.’  

           De respondenten spreken over het hebben van een vrije ruimte of meer ruimte hebben 

in tegenstelling tot de therapeut. Deze vrije ruimte ontstaat door drie gegevens. Zo wordt 

genoemd in de interviews dat in het werken met het medium beeldende vormgeving er geen 

restricties aan het beeldend werken zitten. In de zin van dat cliënten er niets mee hoeven te 

doen en er überhaupt niet mee hoeven te werken als ze dat niet willen. De cliënt wordt 

uitgenodigd, niet verplicht gesteld. Respondent 4 vertelt dat de gemaakte werkstukken niet 

gezien hoeven te laten worden en er hoeven geen verhalen over gedeeld te worden: ‘Want je 

moet ook zeggen, dat hoef je niet te laten zien. Je mag het ook voor jezelf schilderen en het 

niet vertellen. Want het zit niet voor niets aan de binnenkant. Dat soort dingen bouw ik 

allemaal wel in.’ Werken met het medium beeldende vormgeving is een optioneel onderdeel 

van het begeleiderscontact.  

         Tevens kenmerkend voor de vrije ruimte van de begeleider is dat de begeleider geen 

inhoudelijk rapporterende of observerende functie heeft. Dit geeft cliënten meer vrijheid 

omdat ze niet bang hoeven te zijn wat er allemaal gerapporteerd gaat worden naar andere 

hulpverleners bijvoorbeeld. De humanistisch geestelijk begeleider hoeft volgens het 

Humanistisch Verbond (2006) niet te rapporteren omdat deze een vrijplaatsfunctie heeft en 

kan zich beroepen op zijn ambtsgeheim. De begeleider werkt tot bepaalde hoogte 

onafhankelijk van de organisatie waarbinnen hij werkt en hoeft niet samen te werken in een 

behandeling van een cliënt. Respondent 6 spreekt van een zwerverspositie en noemt dat hij 

niet volledig losstaat van de organisatie, maar ook niet echt ergens bij hoort. Hij geeft in 

volgend citaat aan dat hij wel ingebed is in de organisatie: ‘En wordt ik ingeschakeld door of 

artsen, familie of door afdelingen.’ 

Als laatste wordt er gesproken over dat begeleiding minder sturend werkt in 

tegenstelling tot therapie. Een cliënt hoeft niet te veranderen van een geestelijk begeleider en 

de begeleider schrijft niets voor. Er is geen behandelplan waarmee gewerkt wordt. In deze zin 

is de werkruimte van de geestelijk begeleider ook vrij. Het Humanistisch Verbond (s.a.) 

ondersteunt dit door in de definitie van humanistisch geestelijk begeleider expliciet te 

benoemen dat het niet om therapie gaat in de begeleiding. De cliënt gaat zelf met zichzelf aan 

de slag.  

Uit de interviews blijkt ook dat de veiligheid van de vrije ruimte van belang is binnen 

geestelijke begeleiding. De begeleider draagt zorg voor deze veiligheid om inderdaad niets 

verplicht te stellen bij het gebruik van het medium beeldende vormgeving. Van Praag (1996) 



 

58 
 

spreekt ook over het belang van veiligheid binnen geestelijke begeleiding en Hogeveen 

(1996) geeft aan dat de begeleider ervoor dient te zorgen dat de cliënt zich veilig kan voelen 

en zo zichzelf kan voelen. Respondent 5 geeft het volgende weer over de werkruimte van de 

geestelijk begeleider: ‘Dat je de ruimte krijgt om te zijn wie je bent.’ En daar is veiligheid bij 

nodig. 

 Over de werkruimte van de beeldend therapeut wordt niet veel op directe wijze 

gesproken in de interviews, maar de punten die besproken worden zijn zeer duidelijk. Zo 

wordt bij de beeldende therapeut wel geobserveerd en daarover gerapporteerd. Bij beeldende 

therapie wordt er namelijk gewerkt volgens een behandelplan en protocollen. In literatuur 

over beeldende therapie is dit terug te zien. De beeldend therapeut is vaak onderdeel van een 

totale behandeling en behoort daarbij verantwoording af te leggen naar andere hulpverleners 

middels rapportage, zoals naar voren komt in Hoofdstuk 2. Inleiding beeldende therapie en 

medium beeldende vormgeving. Dit is ook nodig, omdat de therapeut een bijdrage levert aan 

de diagnose en behandeling (Schweizer, 2009).  

Het tweede punt dat genoemd wordt door de respondenten is dat er door de beeldend 

therapeut veel wordt gestuurd in de behandeling. De vraag is of beeldende therapie zo sturend 

is zoals de respondenten noemen en of dat ook voor iedere beeldend therapeut geldt. De 

behandeling is in ieder geval ergens toe gericht, zoals bijv. het accepteren van een ziekte, en 

daartoe kan mogelijkerwijs naar toe gestuurd worden.   

 Het wordt in de interviews niet genoemd, maar de vrijheid wel of niet met het medium 

beeldende vormgeving werken in beeldende therapie is logischerwijs beperkt. Beeldende 

therapie is namelijk gestoeld op het werken met het medium. Daarbij wordt van te voren wel 

onderzocht of de desbetreffende cliënt bij beeldende therapie past. Als de cliënt uiteindelijk 

niet op zijn plek zit bij de beeldend therapie, dan dient de therapeut dit te herkennen en door 

te verwijzen naar een andere vaktherapie of eventueel geheel andere hulpverlening. 

(Schweizer, 2009). 

 

Gekeken naar de werkruimte van beide beroepssoorten is duidelijk verschil op te merken. 

Binnen geestelijke begeleiding is de werkruimte vrij. Niemand wordt verplicht tot iets, er 

wordt niet gerapporteerd of gewerkt met een behandelplan. Bij beeldende therapie is deze 

ruimte minder vrij omdat hier gewerkt wordt middels een behandelplan en er gerapporteerd 

dient te worden. De beeldend therapeut werkt daarbij samen met andere disciplines in een 

organisatie aan de behandeling van een cliënt. De geestelijk begeleider staat meer los van de 
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organisatie en werkt ‘alleen’ met de cliënt. Daarnaast is het gebruik van het medium 

beeldende vormgeving bij beeldende therapie logischerwijs verplicht.  

 Bij geestelijke begeleiding wordt gesproken over de veiligheid van deze vrije ruimte. 

Dit houdt niet in dat hier geen aandacht aan wordt besteed binnen beeldende therapie. Ook 

hier wordt een veilige ruimte gecreëerd door de therapeut zodat de cliënt zich op zijn gemak 

voelt.   
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5. Conclusie 
    

In dit exploratief onderzoek is het antwoord gezocht op de vraag: 

Welke bijdrage kan het medium beeldende vormgeving, ontleend aan de beeldende therapie, 

leveren in humanistische geestelijke begeleiding als alternatieve expressie naast taal? 

Dit laatste hoofdstuk geeft antwoord op bovenstaande onderzoeksvraag op basis van de 

onderzoeksresultaten die verworven zijn. Daarbij worden literatuuronderzoek en 

praktijkonderzoek samengevoegd wat tot discussie in deze conclusie leidt. Het beantwoorden 

van de onderzoeksvraag is opgesplitst in tussenkopjes voor het overzicht. 

Verbale onvermogens 

De onderzoeksvraag is ontstaan vanuit het gegeven dat humanistische geestelijke begeleiding 

op het verbale en talige gericht is, maar niet iedereen zich verbaal even goed kan uiten. Dit 

wordt door de ervaringen van respondenten bevestigd en het wordt ondersteund door de 

onderzoeken van Ham (1996) en Karsten (2013). Het communiceren via taal staat volgens 

hen centraal in de begeleiding en zij zoeken naar niet-talige begeleidingsmiddelen omdat er 

meer is dan het verbale. In de interviews komen ook verschillende voorbeelden naar voren 

van verbale onvermogens van cliënten die weergeven dat het verbale tekort schiet, zoals 

mensen die de juiste woorden niet kunnen vinden of mensen die niet in staat zijn tot spreken. 

Stokhof (2009) geeft aan dat mensen niet altijd de juiste woorden kunnen vinden voor hetgeen 

ze willen zeggen. Taal lijkt daarbij niet alles naar voren te kunnen brengen. In dit onderzoek 

komt naar voren dat taal niet het enige expressie en communicatiemiddel is. Het werken met 

het medium beeldende vormgeving kan een mogelijk niet-talig middel voor (humanistische) 

geestelijke begeleiding zijn en een andere vorm van begeleiding naast de gespreksrelatie. Het 

aanbieden van andere vormen behoort volgens Mooren (2008) tot het takenpakket van de 

humanistisch geestelijk begeleider.  

Medium in geestelijke begeleiding 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, dient eerst gecontroleerd te worden of het 

medium gebruikt kan worden in geestelijke begeleiding. Volgens Simhoffer (1995) zijn 

kunstzinnige activiteit en de esthetische ervaring niet het alleenrecht van de creatieve 

therapeut. Hij zegt daar niet mee dat het binnen geestelijke begeleiding gebruikt kan worden, 

maar hij spreekt het ook niet tegen. De minimale publicaties van geestelijk begeleiders die 

werken met het medium beeldende vormgeving laten zien dat het werken met het medium 

plaatsvindt en dat er interesse naar is. De data uit de interviews bevestigt dit. Zes geestelijk 
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begeleiders gebruiken het medium in hun begeleiding en volgens hen geeft het meerwaarde. 

Daarbij wordt het gebruik van beeldende vormgeving niet als ‘must’ gezien, maar als een 

andere mogelijkheid naast het talige in de begeleiding.   

Argumenten om geen medium te gebruiken binnen geestelijke begeleiding zijn 

tijdsgebrek en vanwege het willen profileren als klassiek geestelijk begeleider. Echter uit 

interviews is gebleken dat het werken met het medium het begeleidingsproces kan versnellen 

en men sneller bij de kern komt bijvoorbeeld. Het kan hierdoor juist weer tijd opleveren. Het 

werken met het medium beeldende vormgeving past inderdaad niet bij het klassieke beeld van 

de geestelijk begeleider, maar het dient in mijn ogen daarom niet achterwege gelaten te 

worden. Als het de cliënt en de begeleiding kan ondersteunen, is het verstandig om het 

medium in te zetten. Ook omdat er mensen zijn die beeldend beter kunnen werken dan 

verbaal. Een ander tegenargument is dat door het medium uit de beeldende therapie te 

gebruiken, het kan botsen en overlappen met andere disciplines. Volgens respondenten uit 

Ham’s (1996) onderzoek is door het onderscheid tussen doel en achtergrond van beide 

beroepssoorten in beeld te brengen, conflict met andere disciplines te voorkomen. In 

hoofdstuk vier wordt daarom de beeldend therapeut en de geestelijk begeleider met elkaar 

vergeleken.  

Uit interviewdata blijkt dat het gebruik van het medium niet past bij dementerenden, 

omdat hun onvermogen dan teveel benadrukt wordt, en er is discussie of het beeldend werken 

bij mannen past. Uit het Handboek beeldende therapie (Schweizer, 2009) blijkt echter dat het 

medium gebruikt wordt bij dementerenden en ook bij mannen in beeldende therapie. Het is 

daarbij bruikbaar bij alle leeftijdsgroepen. In principe kan iedereen die er lichamelijk toe in 

staat is, werken met het medium. Kanttekening hierbij is dat het gebruik van het medium 

afgestemd dient te worden op desbetreffende cliënt. De interviewdata en literatuur over 

beeldende therapie laten dit zien. Een cliënt wordt naar een beeldend therapeut doorverwezen 

als men denkt dat de cliënt wat met het medium kan. Als het werken met het beeldend 

medium niet past bij de cliënt, dan dient de therapeut de cliënt door te verwijzen naar een 

andere variant van vaktherapie of geheel andere therapie. (Smeijsters, 2003). Binnen 

geestelijke begeleiding is het werken met het medium niet verplicht, dus als het niet past, kiest 

men ervoor om het medium buiten beschouwing te laten. 

Humanistische geestelijke begeleiding 

Het onderzoek is gericht op humanistische geestelijke begeleiding. De data uit de interviews 

en literatuur omvat geestelijke begeleiding in al zijn denominaties. Dit vanwege het gegeven 
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dat de data te summier zou zijn als er alleen gericht gekeken werd naar humanistische 

begeleiding. Uit dit onderzoek kan opgemaakt worden dat het werken met het medium in alle 

denominaties een mogelijkheid kan zijn. Het kan een middel voor expressie, communicatie en 

reflectie zijn. Begrippen die belangrijk zijn in geestelijke begeleiding.  

Gekeken naar het humanisme zou het gebruik van het medium goed binnen 

humanistische geestelijke begeleiding passen. In het eigentijds humanisme wordt het belang 

van kunst en expressie erkent en krijgt een plek in het humanisme. De Wit (2010) namens het 

Humanistisch Verbond, en Hivos (s.a.) zien expressie als levensbehoefte en kunst is een 

middel om deze te uiten. Het uitdrukken geeft mensen betekenis aan hun bestaan. 

Betekenisgeving en daarmee zingeving zijn het doel van humanistische geestelijke 

begeleiding. (De wit, 2010).  

Expressie 

Gekeken naar literatuur over het medium beeldende vormgeving en expressie, blijkt dat het 

medium de mogelijkheid tot expressie heeft zoals in de onderzoeksvraag gevraagd wordt. 

(Frings Keyes, 1975; Simhoffer, 1996; Nederlandse Vereniging Voor Beeldende Therapie, 

2009; Schweizer, 2009) Volgens Simhoffer (1996) is kunstproductie van een cliënt het 

uiterlijk weergeven van de innerlijke werkelijkheid, hetgeen expressie is. Het binnenste van 

de cliënt kan getoond worden door het medium. Beeldende therapie wordt om deze redenen 

ook toegevoegd aan de behandeling van een cliënt; het biedt mogelijkheden voor cliënten die 

zich verbaal moeilijk kunnen uitdrukken (Vaessen in: Schweizer, 2009) Het Handboek 

beeldende therapie (Schweizer, 2009) spreekt over ervaringen die niet uitgedrukt kunnen 

worden in woorden, wel uitgedrukt kunnen worden in beeld. Dit omdat beelden in de rechter 

hersenhelft zitten net als het intuïtieve. In de linkerhersenhelft zit het analytische en het talige. 

Hetgeen moeilijk uitgesproken kan worden zijn veelal gevoelens, het intuïtieve en dat ligt 

dichter bij het beeld in de hersenen dan bij taal. Het handboek ligt dit niet verder toe. 

Literatuur over beeldende therapie vertelt weinig over hoe de expressie middels het medium 

beeldende vormgeving werkt. In de beeldende therapie wordt van dit gegeven door 

ervaringskennis vanuit gegaan. Uit interviewdata van de geestelijke begeleiding die werken 

met het medium blijkt hetzelfde. Binnen de esthetica gaat de Croce-Collingwoodtheorie er 

vanuit dat het wezen van kunst expressie is. Daarmee wordt vanuit deze theorie uit de 

esthetica bevestigd dat het medium kan werken als expressie. De ‘kunstenaar’ wil wat 

uitdrukken en veruitwendigt dat in het werkstuk.  
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Het medium als mogelijkheid tot expressie draagt daarbij het volgende bij in de 

geestelijke begeleiding volgens de interviewdata en literatuur en beantwoordt daarmee een 

deel van de onderzoeksvraag: Bij momenten waar het gesprek stokt omdat de cliënt geen 

woorden kan vinden, kan het medium ingezet worden als andere expressievorm zodat de 

cliënt en begeleider toch verder kunnen. Het medium kan mogelijkheid bieden als een 

alternatieve expressievorm in de geestelijke begeleiding, waardoor cliënten zichzelf zouden 

kunnen uitdrukken. De geestelijk begeleider kan dan cliënten die zich verbaal moeilijk 

kunnen uiten of zich überhaupt verbaal niet uit kunnen drukken op deze wijze toch 

begeleiden. Uit het onderzoek is gebleken dat er cliënten zijn die hier moeite mee hebben en 

het beeldend werken kan daarbij mogelijkheden bieden.   

Communicatie 

In de vraagstelling wordt gesproken van expressie naast taal, met de gedachten dat er via het 

medium op andere wijze gecommuniceerd kan worden dan taal. De theoretische doelstelling 

van dit onderzoek is het onderzoeken of het medium als expressie- en communicatiemiddel 

kan fungeren in geestelijke begeleiding. Uit literatuur en de interviewdata blijkt dat expressie 

en communicatie met elkaar samenhangen en het medium communicatie kan bewerkstelligen. 

In beeldende therapie wordt het medium ingezet om vervolgens over ervaringen te kunnen 

communiceren. Door te uiten kan er iets bespreekbaar worden gemaakt. (Schweizer, 2009). 

Volgens Simhoffer (1996) zorgt het medium ervoor dat het binnenste via het medium naar 

buiten gedeeld kan worden met anderen. In deze zin is het een communicatiemiddel naar de 

ander, naar de buitenwereld, toe. In de esthetica is discussie of kunst als een 

communicatiemiddel of zelfs als taal kan worden gezien. Het gemaakte werkstuk kan 

informatie overbrengen net als taal. Echter het verschil is dat een werkstuk meer toelichting 

van de maker behoeft dan taal. (Gombrich in: Mothersill, 1965) Hieruit kan opgemaakt 

worden dat mits er toegelicht wordt, het werken met medium een manier van kan 

communicatie zijn.  Uit de interviews blijkt dat het werkstuk toegelicht wordt in de 

begeleiding door de cliënt.  

In de interviews kwam nog een andere communicatieweg dan naar de buitenwereld 

naar voren, namelijk dat het medium helpt bij het communiceren met de cliënt zijn 

binnenwereld. Het medium kan het innerlijk dialoog en daarmee reflectie bewerkstelligen. 

Het werkstuk kan daarbij een bron van informatie zijn die de cliënt inzichten geeft en hierover 

kan reflecteren door dialoog met zichzelf. Binnen beeldende therapie wordt ook gereflecteerd 

op de ervaringen met het medium en wordt het werken met het medium gebruikt als 



 

64 
 

kennisbron daarvoor. Het valt op dat door de begeleiders gekeken wordt naar het werkstuk en 

dat de therapeuten daarbij kijken naar de wijze waarop het werkstuk tot stand is gekomen. 

(Schweizer, 2009). 

Bijdragen medium 

In de onderzoeksvraag wordt gevraagd naar de bijdragen die het medium kan leveren in 

geestelijke begeleiding. Naast dat het medium een bijdrage kan leveren als middel om 

expressie en communicatie te bevorderen, heeft het medium ook andere bijdrages. Uit 

interviewdata is ook gebleken dat om het medium te kunnen gebruiken in geestelijke 

begeleiding, het eerst duidelijk dient te zijn wat de toegevoegde waarde is van het medium. In 

de interviews kwam naar voren dat het medium de volgende bijdragen heeft en geeft op deze 

wijze de toegevoegde waarde van het medium weer: Het werken met het medium kan werken 

als een dieptegever, het kan als een katalysator werken, fotografie kan levensbeschouwelijke 

begrippen concretiseren, het kan langer beklijven bij de cliënt, het kan een opening bieden tot 

spreken, het werkstuk kan identiteitsversterkend werken en controle geven middels besef 

eigen scheppingsmogelijkheden, en het kan plezier en speelsheid geven om beeldend te 

werken.  

De identiteitsversterkende werking van het kunstwerk is deels terug te vinden in 

literatuur over beeldende therapie. In beeldende therapie staat de kunstzinnigheid van de 

cliënt niet centraal, maar het stelt de ervaringen van het werken in het medium centraal 

(Schweizer, 2009). In de interviews wordt de schoonheid van het werkstuk wel genoemd. Op 

deze wijze zou het identiteitsversterkend kunnen werken. Cliënten zijn trots op hun werkstuk 

en krijgen hierdoor zelfrespect. De vraag is of dit samenhangt met de schoonheid van het 

werk. In de interviews wordt ook het gevoel van ‘ownership’ genoemd als de cliënt een 

werkstuk maakt en daarbij staat de schoonheid van het werkstuk niet centraal. Het Handboek 

beeldende therapie (Schweizer, 2009) spreekt van dat een doorlopen creatief proces controle 

van binnenuit geeft en zo het egostructuur versterkt Het hoeft daarbij geen mooi werkstuk te 

zijn. De cliënt heeft het zelf gemaakt en dat geeft volgens Simhoffer (1996) zelfvoldaanheid 

over de macht tot handelen. Het werken in het medium kan een identiteitsversterkende 

werking hebben, maar daarbij hoeft volgens theorie het werkstuk niet mooi te zijn.  

Binnen beeldende therapie wordt ook gesproken over plezier. Volgens Simhoffer 

(1995) kan er bij het maken van het werkstuk een esthetische ervaring opgeroepen worden, 

dat gevoelens geeft van geluk en verlichting. Hij noemt daarbij dat een esthetische ervaring 
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niet af te dwingen is en dus niet altijd hoeft te ontstaan tijdens het creatief proces. Ditzelfde 

geldt voor vreugde en speelsheid.  

Naast bovenstaande bijdragen uit de interviewdata, voegt literatuur uit de beeldende 

therapie toe dat het medium gebruikt kan worden als analogie, waarbij gekeken wordt naar het 

handelen in het medium en vervolgens naar het handelen in het algemeen, het kan chaos 

ordenen, het kan intuïtie naar voren laten komen in plaats van het denken en het kan stress en 

angst verminderen. Uit deze lange opsomming blijkt mogelijke bijdrage en toegevoegde 

waarde van het medium in geestelijke begeleiding naast de mogelijkheid van het medium tot 

expressie en communicatie.  

Beroepsachtergrond en doelgerichtheid  

In de interviewdata wordt naast het zicht krijgen op de toegevoegde waarde van het medium 

in geestelijke begeleiding, gevraagd naar duidelijkheid over wat geestelijke begeleiding wil 

bereiken en dient het onderscheid met andere disciplines duidelijk te zijn, voordat het medium 

gebruikt kan worden in geestelijke begeleiding. Deze informatie komt naar voren als 

geestelijke begeleiding en beeldende therapie vergeleken worden op basis van achtergrond 

beroep, doelgerichtheid en werkruimte in hoofdstuk 4. Volgens het onderzoek van Ham 

(1996) wordt conflict met andere disciplines voorkomen door zicht te hebben op eigen 

achtergrond en doelgerichtheid. Samengevat is de achtergrond van de geestelijk begeleider is 

in eerste instantie levensbeschouwing en houding van presentie. De achtergrond van de 

beeldend therapeut bestaat in eerste instantie uit kennis van het werken met het medium en 

psychotherapie en psychologie. Daarmee verschillen achtergronden van elkaar.  

Geestelijke begeleiding is daarbij gericht op het stimuleren en begeleiden van het 

eigen vermogen en kracht van de cliënt middels reflectie om een eigen levensbeschouwing te 

ontwikkelen. Dit alles is gericht op zingeving van de cliënt. De beeldend therapeut is gericht 

op het ‘beter maken’ van de cliënt in de zin van het bewerkstelligen van verandering, 

ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie van de cliënt. Daarnaast is de werkruimte van de 

geestelijk begeleider vrijer ten op zicht van de beeldend therapeut. Dit is bijvoorbeeld te zien 

in het niet hoeven rapporteren van de begeleider zoals de therapeut wel dient te doen.   

Dit onderzoek geeft hiermee een aanzet tot verduidelijking van de doelgerichtheid van 

geestelijke begeleiding. Ook schetst het de beroepsachtergrond en doelgerichtheid van beide 

beroepssoorten, waardoor volgens Ham minder kans bestaat op conflict met andere 

disciplines, hetgeen voorkomen dient te worden als geestelijke begeleiding het medium 

gebruikt. 
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Nawoord 
 

Gedurende het onderzoek is gebleken dat beeldende therapie niet alle antwoorden kan geven 

over het gebruik van het medium beeldende vormgeving. De expressieve werking van het 

medium wordt voor waar aangenomen en is daarmee het uitgangspunt van beeldende therapie. 

Verdere uitleg of theorie blijft uit. Beeldende therapie is een jong vakgebied waar 

wetenschappelijk onderzoek de laatste jaren pas aandacht krijgt. Volgens Gant en Goodman 

(1997) bronnen ontbreekt het de onderzoeken nog aan validiteit en betrouwbaarheid. Achteraf 

was het richten op beeldende therapie in dit onderzoek niet de ideaalste richting om meer 

informatie te verkrijgen over het medium in de zin van expressie naast taal.  

 Bij de start van het onderzoek vertel ik in 1.1. Aanleiding over mijn eigen ervaring met 

het gebruik van het medium beeldende vormgeving in geestelijke begeleiding. Vanuit deze 

ervaring en enthousiasme is het onderwerp voor deze studie ontstaan. In het onderzoek zelf 

ben ik met mijn eigen ervaring en ideeën aan de zijlijn blijven staan. Graag wil ik in het 

nawoord benoemen dat ik enthousiast ben over het werken met het medium in geestelijke 

begeleiding. Zelf kan ik het en vind ik het leuk om me uit te drukken in beeldend werken. Het 

werken met het medium kan naar mijn idee het gesprek bij een aantal cliënten naar een ander 

level brengen, wat met taal niet zo snel zou lukken. De mogelijke bijdragen die blijken uit dit 

onderzoek en de inspirerende interviews met geestelijk begeleiders hebben mij overtuigd om 

het in de toekomst zelf toe te gaan passen en ermee te experimenteren in geestelijke 

begeleiding.  

Door het onderzoek is mijn idee van het gebruiken van het medium in de geestelijke 

begeleiding veranderd. Alvorens ik startte met het daadwerkelijke onderzoek ging ik er vanuit 

dat het medium op vrije wijze gebruikt kon worden in de geestelijke begeleiding. Met 

opdrachten als teken je gevoel, je toekomst etc. Gedurende het onderzoek is gebleken dat met 

deze vrije opdrachten niet iedereen uit de voeten kan. Uit de interviews kwamen zeer gerichte 

opdrachten naar voren die bewust veel richting geven. Uit hun ervaring is gebleken dat 

cliënten structuur nodig hebben bij het gebruik van het medium, omdat niet iedereen 

makkelijk beeldend kan werken en mensen kunnen het werken met het medium spannend 

vinden. Iets waar ik voorheen niet bij stilgestaan heb, omdat ik zelf makkelijk beeldend werk.  

 

Dit onderzoek is een eerste verkennend onderzoek naar het gebruik van het medium 

beeldende vormgeving in geestelijke begeleiding. Hieruit blijkt de meerwaarde die het werken 

met het medium kan brengen in geestelijke begeleiding. Verder praktijkonderzoek is nodig 
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om het medium in de toekomst gedegen in te kunnen zetten in geestelijke begeleiding. Er zou 

bijvoorbeeld verder ingezoomd kunnen worden op hetgeen het medium naast expressie nog 

meer kan brengen in de begeleiding.  

Ook zou er verder onderzoek gedaan kunnen worden binnen filosofie om het werken 

met het medium in geestelijke begeleiding beter te kunnen onderbouwen, bijvoorbeeld naar 

het ‘onzegbare’ in taal en hoe dit precies werkt. In deze studie wordt daarnaast het beeldend 

middel als een brug gepresenteerd tussen het  binnen en buiten van de mens. De vraag is of dit 

gegeven zo duaal is als wordt weergegeven. Het werken met het beeldend middel zou ook iets 

nieuws kunnen maken bijvoorbeeld. Binnen de kunstfilosofie wordt gesproken over de 

schadelijke kant van kunst, hetgeen ook kan gelden voor het medium beeldende vormgeving. 

In deze studie wordt dit kort aangestipt. Het werken met het medium kan (tijdelijk) verder van 

huis brengen door al het ‘kwade’ wat naar boven gehaald wordt. De vraag is dan of we het 

onzegbare altijd naar voren willen brengen. Al deze punten zouden nieuwe 

onderzoeksonderwerpen kunnen zijn. 

Daarnaast dient er vervolgonderzoek gedaan te worden naar methodieken hoe het 

medium ingezet kan worden in geestelijke begeleiding. Binnen beeldende therapie is hier al 

een en ander over ontwikkeld. Het zou mooi zijn om uiteindelijk een methodiekboek te 

ontwikkelen voor geestelijke begeleiding met daarin beeldende opdrachten en hoe en wanneer 

dit te gebruiken in de begeleiding.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1. Oproep Respondenten 

Afstudeeronderzoek 

Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik op zoek naar geestelijk verzorgers die (soms) met 

beeldende middelen werken in hun werk. Hier doel ik op het maken van werkstukken van 

klei, schilderijen, tekeningen etc. door cliënten. Daarnaast ben ik ook nieuwsgierig naar 

geestelijk verzorgers die samenwerken met een beeldend therapeut. 

 

Ik ben studente aan de Universiteit voor Humanistiek en ik wil voor mijn afstuderen 

onderzoek doen naar het werken met beeldende middelen in geestelijke verzorging. 

 

Bent u of kent u iemand die met beeldende middelen werkt in de geestelijke verzorging en 

met mij in gesprek wil gaan in de vorm van een interview? Of werkt u als geestelijk verzorger 

samen met een beeldend therapeut? Zo ja, zou u dan contact met me op willen nemen via 

eefje.peters@student.uvh.nl voor meer informatie? 

 

Met vriendelijke groet, 

Eefje Peters 

  

mailto:eefje.peters@student.uvh.nl
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Bijlage 2. Topiclist interview 

 

Topiclist Interview ‘Het onzegbare in beeld’ 
Welke bijdrage kan het medium beeldende vormgeving, ontleend aan de beeldende therapie, 

leveren in humanistische geestelijke begeleiding als alternatieve expressie naast taal? 

 

Inleiding interview: (vertrouwelijk karakter) 

 

Wat wil ik weten: Wat zijn de ervaringen en ideeën wat betreft  het werken van beeldende 

middelen 

 

Persoonsgegevens:     -     Leeftijd 

- Geslacht 

- Werk 

- Denominatie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beeldend middel:  

        -  Welke beeldende middelen gebruikt u in de begeleiding? 

        -  Vanuit welke gedachten/idee bent u een beeldend middel gaan gebruiken in de 

begeleiding? Lag er iets aan ten grondslag? 

        -  Wanneer gebruikt u het beeldend middel in de begeleiding? (Standaard, bij specifieke    

            vragen/cliënten?) 

        -  Waarom gebruikt u dit specifieke beeldend middel? 

        -  Kunt u beschrijven hoe u het beeldend middel in de begeleiding toepast? Methodiek? 

 

Doel: 

        -   Wat beoogt u met het gebruik van het beeldend middel in de begeleiding?  

            Wat wilt u er mee bereiken? 

 

Effect:  

-  Wat is het effect/ resultaat van het werken met een beeldend middel in de geestelijke     

begeleiding?  

-   Hoe verhouden deze resultaten zich met geestelijke begeleiding zonder gebruik van 

een beeldend middel? 

-   Wat voegt het gebruik van een beeldend middel toe aan geestelijke begeleiding? Wat 

draagt het bij? 

 

Beeldend therapeut:  

       -  Beeldende therapie maakt standaard gebruik van beeldende middelen. Een beeldend  

            therapeut is anders dan een geestelijk verzorger. 

Waarin zou een beeldend therapeut die een beeldend middel aanwendt kunnen 

verschillen van een geestelijk begeleider die een beeldend middel aanwendt denkt u? 

Waarin verschilt het handelen tussen een beeldend therapeut en een geestelijk 

begeleider? 

 

(Achtergrond:              

-  Vanuit welke ideeën/achtergrond/referentiekader/theorie werkt u in de begeleiding? 

     Welk gedachtengoed streeft u na in het werk?) 

 

Afsluiting: Scriptie opsturen. Bij vragen nog contact opnemen?  
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Bijlage 3. Overzicht categorieën interviews 
 

 

 Over medium 

 

1. Categorie: Het medium werkt 

       -  1.1. Subcategorie: Medium werkt als andere mogelijkheid dan verbale  

       -  1.2. Subcategorie: Medium werkt als expressievorm 

       -  1.3.1. Subcategorie: Medium werkt als manier van communicatie naar  buitenwereld 

      - 1.3.1.1. Subsubcategorie: Medium werkt als manier van verbinding met  

            buitenwereld  

      -  1.3.1.2. Subsubcategorie: Medium werkt als contactmiddel tussen begeleider  

           en cliënt 

1.3.2. Subcategorie: Medium werkt als manier van communicatie naar binnenwereld 

      -  1.3.2.1. Subsubategorie: Medium werkt als manier van verbinding met  

            binnenwereld  

       -  1.3.2.2. Subsubcategorie: Medium werkt als manier van reflectie 

                  -  1.3.2.3. Subsubcategorie: Medium werkt als kennisbron voor reflectie 

      -  1.4. Subcategorie: Medium werkt als dieptegever in het gesprek 

      -  1.5. Subcategorie: Medium werkt als katalysator 

      - 1.6. Subcategorie: Medium werkt als concretisering 

      -  1.7. Subcategorie: Medium werkt als beklijving  

      - 1.8. Subcategorie: Medium werkt als opening tot spreken 

      -  1.8.1. Subsubcategorie: Spreken over werkstuk 

      -  1.8.2. Subsubcategorie: Spreken met werkstuk 

      -  1.8.3. Subsubcategorie: Spreken aan de hand van werkstuk 

1.9. Subcategorie: Medium geeft speelsheid 

- 1.10. Subcategorie: Overige werkingen medium 

 

2. Categorie: Medium in GB
18

 

      -  2.1. Subcategorie: Drijfveren tot gebruik medium in GB 

      -  2.2. Subcategorie: Geen medium in GB 

      - 2.2.1. Subsubcategorie: geen medium in GB vanwege tijd 

                  -  2.2.2. Subsubcategorie: geen medium in GB vanwege profilering GB 

                  -  2.2.3. Subsubcategorie: geen medium in GB vanwege andere  

disciplines met medium 

                 -  2.2.4. Subsubcatogorie: In toekomst mogelijk wel gebruik medium in GB 

      - 2.3. Subcategorie: Wanneer medium inzetten in de begeleiding 

     - 2.3.1. Subsubategorie: Wanneer medium niet inzetten in de begeleiding 

      - 2.4. Subcategorie: Medium in GB is toegevoegde waarde, geen must. 

 

3. Categorie: Medium raakt meerdere lagen en dimensies in cliënt 

- 3.1. Subcategorie: Medium raakt onbewuste laag 

- 3.2. Subcategorie: Medium raakt gevoels laag 

- 3.3. Subcategorie: Medium raakt lichaams laag 

4. Categorie: Medium als non-verbale communicatie tussenmiddel  

 

                                                           
18

 GB= Geestelijke begeleiding 
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 Gebruik medium in GB 

 

5. Categorie: Structuur geven bij gebruik medium     

- 5.1. Subcategorie: Gebruik medium met opdracht  

     - 5.1.1 Subsubcategorie: Gebruik medium zonder opdracht 

 

6. Categorie: Gebruik medium individueel bij GB  

- 6.1. Subcategorie: Gebruik medium in groep bij GB  

      -  6.1.1 Subsubcategorie: GB doet mee met medium in groep 

 

7. Categorie: Gebruik medium afstemmen op cliënt  

- 7.1. Subcategorie: Werken in medium afstemmen op cliënt 

      -  7.1.1. Subcategorie: Werken in medium is persoonlijk en vraagt om  

            voorzichtigheid 

 

8. Categorie: GB kiest laagdrempelig medium in gebruik 

- 8.1. Subcategorie: Bij gebruik medium als GBer professional inhuren.   

 

9. Categorie:  In gebruik medium geen interpretatie  

     -  9.1. Subcategorie: In gebruik medium wel interpretatie bij BT 

 

 

 Werkstuk 

 

10. Categorie: Bij het beeldend werken is het proces belangrijk 

- 10.1. Subcategorie: Bij het beeldend werken is het werkstuk belangrijk 

- 10.1.1 Subsubcategorie: Werkstuk werkt als identiteitsversterkend. 

 

 

 Geestelijke begeleiding 

 

11. Categorie: Verbale in begeleiding 

- 11.1. Subcategorie: Medium bij verbale onvermogens in begeleiding 

- 11.2. Subcategorie: Beelden in tegenstelling tot verbale in begeleiding 

 

12. Categorie: Door medium geestelijke begeleiding laagdrempeliger 

 

13. Categorie: Medium als onderdeel van gehele begeleiding 

 

14. Categorie: Verschillen en overeenkomsten GB en BT
19

 

- 14.1. Subcategorie: GB werkruimte 

    -  16.1.1. Subsubcategorie: BT werkruimte 

- 14.2. Subcategorie: Doelgerichtheid GB algemeen 

    - 16.2.1. Subsubcategorie: Doelgerichtheid GB gebruik medium  

    - 16.2.2. Subsubcategorie: Doelgerichtheid BT algemeen 

- 14.3. Subcategorie: GB achtergrond beroep 

    -  16.3.1. Subsubcategorie: BT achtergrond beroep 

- 14.4. Subcategorie: Doelgroep BT en GB 

                                                           
19

 BT= Beeldende therapie 
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 Activiteitenbegeleiding 

 

15. Categorie: AB
20

 in gebruik medium 

 

 

 Overig 

 

16. Categorie: Overig 

  

                                                           
20

 AB= Activiteiten begeleiding 
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Bijlage 4. CT molecuul 
 

 

‘Legenda 

1. Algemene menswetenschappen die inzicht geven in de normale psychosociale en 

psychomotorische ontwikkeling van de mens, de wijze waarop deze ontwikkeling 

door opvoeding ondersteund kan worden en de maatschappelijke context waarin de 

mens zich bevindt (algemene psychologie, ontwikkelingspsychologie, cognitieve 

psychologie, sociale psychologie, klinische psychologie, psychotherapie, psychiatrie, 

pedagogiek, maatschappijwetenschappen, filosofie enz.). 

2. De werkvelden en instellingen waarin creatief therapeuten werkzaam zijn: intra-, 

semi- en extramurale instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, algemene 

gezondheidszorg en gehandicaptenzorg voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en 

ouderen, het speciaal onderwijs, de jeugdhulpverlening en de privé-praktijk. 



 

74 
 

3. De observatie en diagnostiek: de binnen de afzonderlijke werkvelden voorkomende 

psychische stoornissen en/of handicaps (psychosen, neurosen, psychomotorische 

handicaps, verstandelijke handicaps, autisme, dementie, afasie, enz.). 

4. De werkwijzen die binnen de psychotherapie, ortho(ped)agogie, systeemtherapie, 

neuropsychologie (enzovoort) onderscheiden worden en die toepasbaar worden 

geacht bij bepaalde diagnoses (b.v. ortho(ped)agogisch, supportief, palliatief, re-

educatief, reconstructief, steunend, structurerend, klachtgericht, ontdekkend, 

losmakend, verrijkend, verwerkend, focaal inzichtgevend, openleggend 

inzichtgevend). 

5. Psychotherapeutische, ortho(ped)agogische, systeemtherapeutische en 

neuropsychologische stromingen die binnen de werkwijzen gehanteerd kunnen 

worden en waaraan de creatief-therapeutische methoden, werkvormen en technieken 

gekoppeld kunnen worden (b.v. gedragstherapie, cognitieve therapie, psychoanalyse, 

rogeriaanse psychotherapie, gestalttherapie, relatie- en gezinstherapie, 

groepspsychotherapie, biologische psychiatrie, enz.). 

6. Kenmerken van de therapeutische relatie: empathie, afstand-nabijheid, overdracht-

tegenoverdracht, enz. 

7. Algemene theoretische uitgangspunten van de creatieve therapie, zoals creativiteit, 

creatieve proces, spel, transitionele ruimte, expressie, analogie, enz. ‘Algemeen’ 

betekent dat deze uitgangspunten van toepassing worden geacht op de gehele creatieve 

therapie, dus los van het specifieke medium. 

8. De criteria op basis waarvan bepaald wordt waarom creatieve therapie geïndiceerd is 

en de wijze waarop in dit verband het effect van creatieve therapie wordt vastgesteld. 

9. Eigenschappen en technieken van het medium ontleend aan de bijbehorende 

kunstvorm die zich lenen voor het gebruik in therapeutische situaties, dit wil zeggen 

gerelateerd kunnen worden aan de diagnostiek, de werkwijzen, de therapeutische 

stromingen, de therapeutische relatie en de algemene uitgangspunten van creatieve 

therapie. 

10. De therapeutische methodiek van het specifieke medium: therapeutische methoden, 

werkvormen en technieken die op basis van de indicatiestelling aansluiten bij de 

diagnostiek, de op de diagnostiek gebaseerde werkwijzen, de daarbij behorende 

psychotherapeutische, ortho(ped)agogische, systeemtherapeutische of 

neuropsychologische stroming, de aard van de therapeutische relatie, de algemene 

uitgangspunten van creatieve therapie en de specifieke eigenschappen en technieken 

van het medium. 

11. Het functioneren binnen de instelling: organisatieleer, werken in multidisciplinaire 

teams, rapportage enz. 

12. Professionele aspecten van het beroep: vereniging, register, intervisie, 

maatschappelijke positie, ethische code, enz. 

13. Wetenschappelijke aspecten van het beroep: literatuurstudie, onderzoek, enz.’ 

(Smeijsters, 2003, p.15-17)  
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