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‘Wat doet een toegepast psycholoog eigenlijk?’
Ik ben vast niet de enige die op die vraag regelmatig een haperend
antwoord geeft. Want wat dóet een toegepast psycholoog nou eigenlijk
precies? Het thema van dit eerste vakblad Toegepast Psycholoog onder
leiding van een professionele redactie is niet voor niets ‘identiteit’. Identiteit is ‘Het eigen karakter van een persoon of groep”. En als er iets is waar
de beroepsgroep (hbo) toegepast psychologen - kortweg TP’ers - mee
worstelt, dan is het wel onze identiteit.
Voor die worsteling zijn veel oorzaken te vinden, die mij inmiddels duidelijk zijn geworden in de afgelopen 2,5 jaar van mijn voorzitterschap. Laten we ten eerste niet vergeten dat het echt een jong beroep is. Daardoor hebben we te maken met onbekend maakt onbemind, met alle consequenties van
dien. De psychodiagnostisch werkers zijn er bijvoorbeeld al meer dan 50 jaar en die hebben er ook decennia over gedaan om zichzelf op de kaart te zetten. Als voorzitter is mijn belangrijkste taak om aan
een sterke positionering te werken. En dus houd ik me o.a. bezig met de strijd voor de bekostiging van
TP’ers in de GGZ. Samen staan we sterk en daarom is het belangrijk om als beroepsvereniging veel
leden te hebben. We zoeken manieren om laagdrempeliger verbinding te maken door gastlessen over
werk en loopbaan aan te bieden aan de opleiders, zodat bijna afgestudeerden in aanraking komen
met de NBTP. Maar ook het overleg met de Hogescholen over een scherpere profilering en aansluiting op de arbeidsmarkt is belangrijk, zodat die toekomstig afgestudeerden wél makkelijk antwoord
kunnen geven op de vraag wat ze doen en kunnen. Zo werken we dus aan een versteviging van de
identiteit. Wij hebben er daarom voor gekozen om ook het congres op 29 mei daar over te laten
gaan, zodat onze professionals sterker, scherper en meer geïnspireerd raken. Veel van de vragen die wij
krijgen gaan over “De Arbeidsmarktpositie van de Toegepast Psycholoog”.
Verderop in dit vakblad kun je iets lezen van waar de NBTP momenteel allemaal mee bezig is. Een
groot verschil met veel andere beroepsverenigingen is dat daar heel veel bestuursleden zijn, met allemaal een eigen taak. Het NBTP-bestuur bestaat nog steeds uit een kleine club mensen, maar daarmee
hebben we al wel heel wat voor elkaar gebokst! Toch kunnen we altijd meer hulp gebruiken. Misschien
is het iets voor jou? Zelf doe ik dit vrijwilligerswerk omdat ik er iets voor terug krijg: ontmoetingen met
nieuwe mensen en nieuwe ervaringen waar ik van leer. Ik ben er dan ook groot voorstander van dat
vrijwilligers vooral dat moeten doen waar ze energie van krijgen. Omdat je al goed bent in iets, maar
dat niet terugziet in je werk. Of omdat je wilt groeien en nieuwe competenties op je cv wilt kunnen
zetten. Dat kan allemaal bij de NBTP! We kunnen namelijk zoveel hulp gebruiken dat er voor iedereen
plek is. Misschien kan je goed organiseren, ben je handig in vormgeving, is taal je ding… Eenmalig, een
paar keer per jaar of structureel. We zoeken de juiste plek voor je. Koop een ticket voor het congres,
meld je aan voor de ALV in de ochtend van 29 mei of zoek op een andere manier contact en verstevig
je identiteit als Toegepast Psycholoog. Heel veel plezier met dit vakblad en blijf gezond!
Hartelijke groet,
Mieke van Herk, Voorzitter NBTP
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Voorwoord

Wat is de invloed van je werk op wie je bent?
Uit een korte peiling in de LinkedIn-groep NBTP blijkt dat voor de helft
van de respondenten werk van (grote) invloed is op het zijn.
Maar wie ben je eigenlijk als TP’er? Al tijdens de eerste redactievergadering merkten we hoe lastig de TP’er te omschrijven is. Het onderwerp
voor deze uitgave van het vakblad Toegepaste Psychologie was dan ook
snel gevonden: identiteit. Toch vond ik dat best spannend, want zou de
vraag wie de TP’er is eigenlijk wel te beantwoorden zijn? Kijkend naar
de artikelen in dit vakblad wordt direct helder dat de zorgen hierover onnodig waren. Want ja, de
sectoren waarin TP’ers terecht komen zijn divers, en ook de werkzaamheden lopen flink uiteen.
Maar wat alle TP’ers met elkaar delen is een vat vol breed inzetbare competenties. Laurens Ekkel
verwoordt dit prachtig in het artikel ‘Wie is de toegepast psycholoog?’: de TP’er is een praktijkoplosser en een goed opgeleid expert. Met de drie pijlers Praktijk, Professionalisering en Profilering
als leidraad wordt dit in de overige artikelen steeds weer onderstreept. Laat je op het gebied van
de praktijk bijvoorbeeld inspireren door het ondernemerschap van Denise Dechamps. Zorg voor
verdere professionalisering door je werkidentiteit aan te scherpen met hulp van Manon Ruijters en
Gerritjan van Luin. Of leer van Joop Schippers manieren om je beter te profileren op de arbeidsmarkt.
De kans is groot dat je al lezend een belangrijke conclusie trekt:
als TP’er mag je trots zijn op je vak. Laten we die boodschap vooral verder uitdragen!
Petra Kuiper-Idi Moto, Hoofdredacteur
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Praktijk
Interview met:
Denise Dechamps

Een ondernemende
toegepast psycholoog
Voor deze eerste editie van het vakblad
Toegepaste Psychologie gingen we in
gesprek met Denise Dechamps, directeur/
eigenaar van de Body Language Academy.
Denise is gespecialiseerd in non-verbale
communicatie en lichaamstaal. Sinds 2015 traint zij
cursisten in het leren kennen van hun eigen non-verbale communicatie,
zoals lichaamstaal, en deze zo in te zetten dat ze een betere connectie
kunnen maken met hun gesprekspartners.
Vanwege het thema Identiteit ging ons gesprek ook veel over je eigen
ontwikkeling als professional. Denise gaf steeds duidelijk aan wat haar
heeft geholpen en deelt deze ervaringen en tips graag.
█

Auteur: Rian van Son

Reflectie tijdens ziekteperiode

groepen. Aan het eind van haar opleiding heeft
ze trainingen gespreksvaardigheden gegeven aan
de eerstejaars bij Toegepaste Psychologie. Via
LinkedIn werd ze benaderd door een trainingsbureau om daar trainingen te gaan geven. Denise
ontdekte dat ze training geven, kennis/kunde,
passie en vaardigheden overbrengen op groepen
het allerleukste vindt om te doen…maar dan wel
tijdens haar eigen trainingen!

Denise is in 2014 afgestudeerd aan de HAN
bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Ze
was deze opleiding begonnen met het idee om
binnen de GGZ te gaan werken en een-op-een
gesprekken te gaan doen. Tijdens de opleiding
kwam ze in aanraking met het brede toepassingsgebied van de psychologie en ontdekte ze
dat ze de meeste energie kreeg van werken met
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In de periode die volgde, kreeg Denise tijd om
haar plannen uit te werken. Ze kreeg namelijk
kanker, waardoor ze veel aan bed gekluisterd
was. Er was veel tijd om na te denken, veel tijd
om te lezen over lichaamstaal. Zoals Denise
zelf zegt: ‘Daar kon ik mezelf echt in verliezen, dan waren er ineens úren voorbij’. Deze
ziekteperiode heeft haar ook veel gebracht.
Het gaf haar de gelegenheid een goede pas op
de plaats te maken, dichtbij zichzelf te komen
en te bedenken wat ze zelf graag wilde doen.
Sindsdien bouwt zij regelmatig momenten
van reflectie in: doe ik nog steeds wat ik het
liefste doe, durf ik vrij te zijn, (veiligheid) los te
laten?

Dit leverde publiciteit op en nog meer mensen die wilden weten over lichaamstaal en
non-verbaal gedrag. Dus dat betekende nog
meer mensen aannemen en, voor ze het wist,
was haar onderneming best groot gegroeid en
was ze ineens vooral aan het managen. Denise
bevond zich weer op een kruispunt: zelf op de
inhoud blijven focussen, trainingen ontwikkelen en uitvoeren, wat ze met liefde en passie
doet? Of toch de focus leggen op het managen van de onderneming?

Deze ziekteperiode heeft
haar ook veel gebracht

Toen Denise zich weer beter voelde, ging ze
aan de slag om haar passie in daden om te
zetten. Ze volgde cursussen lichaamstaal in
België en Amerika en in 2015 richtte ze haar
bedrijf op en werd ze ondernemer. Ontzettend spannend, buiten de comfortzone, maar
met een enorme drive om een eigen vak en
een eigen baan te creëren: specialist zijn in
lichaamstaal en non-verbale communicatie en
dit overbrengen op anderen middels trainingen.

Het is best verleidelijk om steeds groter te
worden, mensen/potentiële klanten zijn daar
gevoelig voor. Status wordt vaak afgemeten
aan hoe groot je organisatie is. Maar uiteindelijk gaat het er toch om wat jij het liefste doet.
Voor Denise betekent dit kwalitatief goede
inhoudelijke trainingen en lezingen geven over
een onderwerp wat de aandacht verdient die
zij er aan geeft. Iedereen die een training bij
haar gevolgd heeft, raakt ‘besmet’ met haar
enthousiasme en scherpe kijk op non-verbaal
gedrag.

Opbouwen onderneming
Het opstarten van haar onderneming, de
voorbereiding (website, logo, visitekaartjes) en
investering in tijd en energie (soms 80 uur per
week!), dat duurde allemaal langer dan Denise
gedacht had. Maar toen haar trainingen en
lezingen gingen lopen, ging het bijna direct
goed lopen en kon ze al snel mensen aan gaan
nemen. Mensen vonden lichaamstaal een interessant onderwerp, waar ze graag meer over
wilden weten. Denise werd ook een graag
geziene gast bij televisieprogramma’s waar ze
tekst en uitleg geeft bij gedrag van mensen.

Eigen beroepsidentiteit
Terugkijkend zijn de afgelopen 5 jaar mooi
en intensief geweest, waarin Denise ontdekt heeft wat haar beroepsidentiteit is. Ze
heeft een ontwikkeling doorgemaakt van een
student die hulpverlener in de GGZ wilde
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worden, naar een succesvolle ondernemer,
die nog veel meer plannen en ambities heeft.
Als je haar vraagt hoe ze haar toekomst ziet,
dan zegt ze: ‘Die toekomst verandert iedere
maand’. Ze merkt dat het bewustzijn rond
het belang van het goed kunnen lezen en in
kunnen zetten van lichaamstaal en non-verbale communicatie groeit. Ook in de zorgberoepen. Ze zou nog veel meer en uitgebreidere
(online) opleidingen willen maken, ook voor
psychologen die zich hierin willen specialiseren, meewerken aan het uitbreiden van de
wetenschappelijke basis, certificering van dit
vak, kwaliteitskeurmerk etc. etc.

zeker niet idealiseren. Het vergt lef en doorzettingsvermogen, het kunnen/leren loslaten
van zekerheden.
Het valt Denise op dat mensen die zeggen
dat ze (nog) niet weten wat ze willen, dat die
heel vaak eigenlijk best weten wat ze willen,
maar dat ze het (nog) niet durven. Dat ze nog
te veilig kiezen, of nog niet gekozen hebben.
Vaak weet je het best, en anders de mensen
om je heen wel. Visualiseer eens dat je de
keuze al gemaakt hebt. Zet jezelf eens in een
situatie, die je niet zo snel op zou zoeken, en
verras jezelf! █

Tips voor (potentiële)
ondernemers
Denise heeft nog een aantal tips voor mensen die overwegen dezelfde stap te maken
als zij heeft gedaan. De belangrijkste is misschien wel dat je zorgt dat je jezelf goed kent.
Investeer daar in. Weet wat je kwaliteiten zijn.
Wie ben je, waar ben je goed in? Het is Denise
opgevallen dat de dingen die mensen vaak
‘gek’, of opvallend aan je vinden, dat dat vaak
precies hetgeen is wat je kracht is. Denise zag
‘dingen’ aan wenkbrauwen van mensen, die
niemand anders zag. Zij zag dat juist kleine
lichamelijke bewegingen, non-verbaal gedrag,
eigenlijk heel veel zegt over wat iemand communiceert, hoe hij/zij zich gedraagt. Door juist
in dit soort bijzondere kwaliteiten van jezelf te
geloven, kun je jezelf onderscheiden.

Rian van Son is verbonden als hoofddocent aan de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Han in Nijmegen. Na ruim 25
jaar ervaring als psycholoog in de praktijk
van arbeid gerelateerde problematiek
(individuele coaching, team trainingen,
management advies) maakte zij de overstap naar het Hoger Beroeps Onderwijs.
Met veel plezier werkt zij dagelijks aan het
optimaal startklaar maken van de huidige
TP professionals.

Ook is het goed je te realiseren dat ondernemen in het begin best een eenzaam vak is. Je
bedenkt het allemaal zelf, je hebt geen collega’s, je gelooft gewoon zelf heel sterk in een
bepaald idee. Je investeert veel. Daar moet
je wel tegen kunnen. Bij elke volgende stap
moet je moeilijke keuzes maken. Dat moet je
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opleiden en ontwikkelen
van professionals

Adv Hanse hogeschool

Ontdek hbo Toegepaste
Psychologie bij de
Hanzehogeschool!

time to
turn pro

Ben je een werkende professional die geïnteresseerd
is in het gedrag van mensen en daar graag meer over
wil weten? Maak dan kennis met de:

Bachelor Toegepaste Psychologie
4 jaar in deeltijd - lesdag op woensdag
hanzepro.nl/tp

Post-hbo leergang Positieve Psychologie

modulair – les op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur
hanzepro.nl/pp
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Hoe relaties
mensen
identiteit geven
Als (toegepast) psycholoog leren we over verschillende psychologische
stromingen in ons vakgebied. Dat zorgt er misschien voor dat je casuïstiek
bekijkt vanuit een cognitieve of psychoanalytische bril. Wellicht geef je
soms huiswerk op aan cliënten of trainees om gedrag te veranderen.
█

Auteur: Mirella Brok BAP

Familie- en relatietherapeuten bekijken psychologie ook steeds vanuit een relationele
bril. Het thema “Identiteit” van dit magazine
kun je bekijken vanuit een relationeel perspectief. Meer begrijpen over relaties maakt
je als psycholoog gevoeliger voor blokkades
en hulpbronnen van je cliënt. Wil je cliënten
die zoeken naar hun waarde nog eclectischer
begeleiden? Leer dan meer over relatietherapie.
Om te beginnen kun je bijvoorbeeld hieronder
lezen hoe de beroemde familietherapeut Nagy
keek naar identiteit.

het systeem kunt helpen bij relationele persoonlijkheidsvorming. Ontmoet eerst Charly:
‘Als mijn ouders op zondag naar oma gingen om
haar te helpen, draaide ik 2 wassen weg, ruimde
ik de vaatwasser uit, had ik de hele bovenverdieping gestoft, het stof gezogen en de vloer
gedweild. Mijn ouders zeiden daar dan helemaal niets over. Terwijl mam wel klaagde over
hoeveel ze voor oma doet. Waarom dachten ze
dat het oké is dat ik dit allemaal deed zonder
bedankje? En nu is het met mijn partner preciés
hetzelfde!’ Charly haalt de schouders op en
kijkt naar het plafond. We zijn samen stil.

Theoretisch deel
Nagy veronderstelt twee relationele processen
die persoonlijkheidsvorming beïnvloeden. De
eerste is zelfafbakening, de tweede is zelfvalidatie (Boszormenyi-Nagy&Krasner, 2012). Hieronder lees je de theorie volgens Nagy. Daarna
vertaal ik de theorie naar mijn praktijk. Zo krijg
je een idee hoe je als toegepaste psycholoog

Zelfafbakening: Verschillend zijn
in een relatie
Mensen bestaan doordat zij verbonden zijn
met anderen in bloed en in acties. In relaties is
men verantwoordelijk voor de eigen belangen
én tegelijktijdig voor de belangen van de ander.
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Balanceren bij verschillen kan alleen wanneer
mensen belangenverstrengeling erkennen. Om
de wederzijdse belangen te zien, is een goede
relatie met het zelf en de ander nodig (Michielsen, et al. 2010; Boszormenyi-Nagy, & Krasner,
2012; Onderwaater, 2013).

een andere mindset en in ander gedrag. Uit
ervaring weet ik dat dit soms averechts werkt.
Vooral als ik inga tegen de theorie die je hierboven leest. Het lijkt me onverstandig om nu voor
Charly’s belang te kiezen tegen het belang van
de anderen in. Vooral als we nog niet begrijpen
waar het patroon ontstond bij Charly en moeder. Wie zijn zij in deze relatie?

Voor Charly was balanceren extra lastig. Vader
en moeder hadden blijkbaar een belang om
oma goed te verzorgen. Charly blijkt er, net als
de ouders, belang bij te hebben om goed voor
de eerdere generatie te zorgen. Tegelijkertijd
kennen zowel moeder als Charly een eigen belang. Dat lijken ze beiden te verwaarlozen. Dat
patroon is zo ingesleten dat Charly het ook in
de huidige partnerrelatie doorzet. Charly praat
er met niemand open over. Totdat het echt
niet meer gaat en Charly besluit om met mij te
praten. De eerste stap naar meer ruimte voor
Charly’s belang.

En dus vraag ik: ‘Je vraagt jezelf dan af: wie ben
ik voor jou?’ Charly kijkt me hulpeloos aan, en
alsof ik het antwoord kan geven herhaald Charly: ‘Ja, wie bén ik voor mijn ouders?!’.

Door een dialoog over
belangen maken mensen
zichtbaar wat eerlijk is in
de relatie

Door een dialoog over belangen maken mensen zichtbaar wat eerlijk is in de relatie. De
dialoog geeft daarmee inzicht in de betekenis
van de relatie en hoe betekenisvol de individuen voor elkaar zijn. De hoogste vorm van
autonomie ontstaat wanneer beide individuen
verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf in
de relatie. Die hoogste vorm is niet gemakkelijk te bereiken. Het ontwikkelen van een
eigen persoonlijkheid kan existentiële angst en
eenzaamheid oproepen. Sommigen geven hun
eigen individu op om zo de pijn die met ontwikkeling gepaard gaat niet aan te hoeven gaan
(Michielsen, et al. 2010; Boszormenyi-Nagy, &
Krasner, 2012). Zij ontwikkelen hun identiteit
naar het systeem waar ze uitkomen.

Relaties maken ook identiteit. Contextuele
therapie geeft een tool om de identiteit in
relaties te ontdekken. Het steunt mensen hun
existentiële emoties te verdragen en vrijer te
handelen in relaties. Spreken over belangen
helpt passend geven op gang. Wie geeft aan de
ander mag vragen voor zichzelf. Vooropgesteld
dat men zichzelf en deze eigen vragen erkent
(Michielsen, et al. 2010; Boszormenyi-Nagy, &
Krasner, 2012). Hiervoor zijn verschil en identiteit nodig. Die persoonsvorming begint met
zelfafbakening en zelfvalidatie.

Zelfvalidatie: Waarde door passend geven

Het is aanlokkelijk voor mij om voor Charly
op te komen. Die zit immers te snikken in mijn
praktijk. Ik zou Charly willen laten oefenen in

Geven van en vragen om gedrag dat de re-
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latie dient, is waardevol voor de relatie en
de betrokkenen. Als mensen de waarde van
de actie erkennen, dan krijgen een intrinsiek
gemotiveerde gever en een dankbare ontvanger waarde. Daarna kunnen mensen opnieuw
rekenen op en vragen om gedrag van de ander
dat waardevol is voor de relatie. Zo ontstaat er
een rechtvaardige wisselwerking.

Zelfvalidatie gaat samen met zelfafbakening
en beiden gaan hand in hand met de dialoog.
Vandaar dat je later in het artikel leest hoe
jij als psycholoog in die dialoog oplossingen geeft. Eerst een overzicht van drie veel
voorkomende problemen, zoals ‘gewoon heel
veel geven’, ‘wel gegeven, niet ontvangen’ en
‘betaald zetten’.

Passend geven: anders dan
gewoon heel veel geven
Zelfvalidatie is geen boekhoudkundig trucje
waarbij mensen hun hand op kunnen houden
als ze heel veel geven. Geven is pas passend
als het intrinsiek is, past bij de relatie en past
bij de wijze waarop individuen elkaar zien. De
gever geeft wat kan en gewenst is. Op die manier kan de ontvanger ook daadwerkelijk met
plezier ontvangen. Als beiden partijen passend
geven, dan slaat de weegschaal niet langdurig uit. Een langdurig uitslaande weegschaal
brengt de relatie en persoonlijke ontwikkeling
uit balans elkaar (Nuyts & Sels, 2017).

Zelfvalidatie gaat samen
met zelfafbakening
Vragen kan zonder een vervelend onwaardig
gevoel. Doordat iemand gepast geeft, mag die
persoon de ander vragen ook gepast terug te
geven. De betekenis van de relatie bepaalt
wat mensen van elkaar willen en wat gepast
is. Wie iemand is voor zichzelf én de ander
(identiteit), dat ontstaat tussen mensen. Het
ontstaat in het gedrag in de relatie (Nuyts &
Sels, 2017). Een gesprek hierover bevestigt dus
wie mensen zijn voor elkaar.

‘Ik heb het allemaal opgesomd wat ik hier ook
vertelde. Mijn vader was daarna stil. Ik kon
zien dat hij er slecht van op z’n gemak was. En
toen zei hij: ‘Jeetje.’ en pakte mijn hand vast.
We zaten zo even en toen ging het gesprek
weer verder over vissen.’ Charly merkt vaders
ongemakkelijkheid op. Die ongemakkelijkheid
kan ontstaan doordat vader te laat beseft
dat er sprake was van te veel en niet passend
geven.

Dat gesprek kan ook jaren later plaatsvinden.
‘Dit weekend sprak ik met mijn vader over het
schoonmaken dat ik deed thuis. Ik vroeg hem:
‘Pap, zag je wat ik deed in huis?’. Ik zag dat
hij me niet begreep en dus zei ik: ‘Wees maar
eerlijk, pap’. En hij zei: ‘Ik weet dat niet, je vertelde nooit wat je zondags deed als wij bij oma
waren’. Dat klopte. Ik heb dat nooit vertelt
tegen mijn ouders. Ik hoopte dat ze het zagen,
maar dat zagen ze natuurlijk niet doordat ze
zo met oma bezig waren. Dus toen heb ik het
dit weekend verteld aan mijn vader.’

Zelfvalidatie versus
andervalidatie: wel gegeven,
niet ontvangen
Het is belangrijk dat anderen zien wat mensen
doen in relaties. Waardering voedt existentieel
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recht. Gevend gedrag dat onopgemerkt, ontkent, of belachelijk gemaakt wordt, schaadt
mens en relatie. Toch komt dit voor. Denk
maar aan Charly.

kansen (Michielsen, et al. 2010; Boszormenyi-Nagy, & Krasner, 2012).
Charly’s moeder gaf de roulerende rekening
van haar eigen onvolledige zelfafbakening aan
Charly. Daarop gaf Charly de roulerende rekening door aan de eigen partner. En zo stonden ook de huidige relaties op spanning. Het
gesprek dat Charly voerde met vader gaf mij
ruimte om met Charly te werken aan de eigen
verantwoordelijkheid in de partnerrelatie.

Daarom is het goed dat mensen hun eigen
passende gedrag op waarde schatten. Eigen
waardevol, intrinsiek en passend geven waarderen, is een belangrijke kunst in het behoud
van existentiële waarde. Daarna kan het getoond worden aan de ander. Het gereedschap
voor deze kunstvorm is wederom de dialoog
(Michielsen, et al. 2010; Boszormenyi-Nagy, &
Krasner, 2012).

Praktische deel: Tips voor jouw
praktijk
In dialoog als oplossing – Praten is ons vak
De dialoog versterkt zelfafbakening en zelfvalidatie. Daarbij tackelt de dialoog problemen
zoals ‘gewoon veel geven’, ‘wel geven niet ontvangen’ en ‘betaald zetten’. Hoewel de dialoog
niet vanzelfsprekend is, leveren psychologen
ondersteunend werk. Onze praktijk straalt veiligheid en vertrouwen uit. Onze professionele
gespreksvaardigheden stimuleren het gesprek.

Vele jaren later ziet Charly’s vader zijn kind wel.
Hij geeft validatie. ‘Bij het afscheid zei hij nog:
‘Dit heeft je moeder nooit geweten.’ En toen gaf
hij me ineens een knuffel. Mijn vader zegt niet
veel en hij knuffelt nooit. Dat hij zo reageerde
is voor hem heel knap.’ Haar stralende ogen
zetten Charly’s woorden nog extra kracht bij.
Zo heerlijk voelt andervalidatie! In deze specifieke casus kon de andervalidatie komen na
het gesprek. Dat gesprek was pas mogelijk na
zelfvalidatie. Die zelfvalidatie ontstond door
andervalidatie die de psycholoog Charly, vader,
moeder en zelfs oma gaf.

Het is goed dat mensen
hun eigen
passende gedrag op
waarde schatten

Roulerende rekening: Het gevaar
van betaald zetten
Het is pijnlijk wanneer dierbaren elkaar niet
zien, elkaar uitbuiten of enkel zien wat níet
gegeven wordt. Vanuit die pijn behandelen
getroffenen anderen soms net zo. Hiermee
reduceren getroffenen zichzelf tot slachtoffers.
Er ontstaat soms een ketting van destructieve relaties waar eerdere slachtoffers nieuwe
slachtoffers maken. Hiermee verspeelt men de
eigen kans op zelfvalidatie en de kans dat de
ander zich valideert. Ook hier biedt de dialoog

Als (toegepast) psycholoog geef je uiteraard
een goed voorbeeld in de dialoog, maar het
draait niet om jou. Spreek het systeem aan op
de eigen verantwoordelijkheid van zelfafbakening en zelfvalidatie. Zorg er dus voor dat zij
zélf een dialoog voeren. Zo wisselen zij hardop
en in wederzijds vertrouwen uit; wie ze zijn,
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wat ze te geven hebben, wat hun behoeften
zijn en hoe de relatie daarin balans vindt. Identificeer zo je cliënt en diens relaties.

Ontschuldigen: welke
verantwoordelijkheid mag je
verwachten?

De dialoog op gang brengen: ‘Als ik je zo goed
beluister deed je meer huishoudelijke taken dan
dat er in Nederland verwacht wordt van een
dertienjarig kind. Dan zagen jouw weekenden er
anders uit dan die van je vrienden en vriendinnen. Welke goede redenen had jouw dertienjarige zelf om dit te doen?’

Als je cliënt jou vertelt over onrecht, dan is het
menselijk om daar ingezogen te raken. Welke
psycholoog heeft niet eens gedacht: ‘Je zou uit
deze relatie moeten stappen.’ Of: ‘Die ander
gebruikt je gewoon.’ Het lijkt soms terecht om
de schuld buiten de cliënt, op de schouders
van de ander te leggen. Je helpt je cliënt daar
uiteindelijk niet verder mee.
Het is interessant om je cliënt te bevragen naar
de ander. Hoe kan het volgens je cliënt dat de
ander doet zoals die doet. Welk verhaal gaat
er schuil achter de partner of ouder? Wellicht
heeft de dierbare schuld aan het onrecht van
de cliënt. Toch vermindert de schuld misschien
als de dierbare zelf gebukt ging onder onrechtvaardigheid. Leven is een keten van mensen
over eeuwen heen. Iedereen is verantwoordelijk voor anderen. Maar voordat men verantwoordelijk werd, waren anderen verantwoordelijk voor hen. Begrip hiervoor maakt je cliënt en
diens systeem vrijer.

Je kunt de dialoog verder stimuleren via ‘meerzijdig valideren’ en ‘ontschuldigen’.

Meerzijdig valideren: de balans
opmaken
Maak als psycholoog met het systeem de
balans op. Bespreek samen welk gedrag gegeven is en welke last dat gedrag kostte. Het is
belangrijk om te begrijpen dat jouw erkenning
veel minder zwaar weegt dan de erkenning
van de dierbaren van je cliënt. Vraag dus waar
mogelijk naar erkenning van het systeem. Focus
in je gesprekken op passend ontvangen dat
aanwezig is. Heb ook aandacht voor intenties
en het droevige onhandige falen dat mensen
zo vaak in relaties doen. Geef je vertrouwen en
oprechte interesse aan alle betrokkenen. Ook
tijdens individuele gesprekken kun je de ander
betrekken.

Doorvragen op ontschuldiging: ‘Ik hoor je
vertellen dat je moeder voor je oma zorgde en
dat ze daarover gekweld sprak. Kun je me meer
vertellen over de situatie tussen je moeder en je
oma?’.

Validatie van de psycholoog en het systeem
bevragen: ‘Wat je nu hier vertelt over je ouders
en jou, en de gelijkenis met je man en jou, dat
raakt me. Alsof jouw geschiedenis zich herhaald,
zo lijkt het mij. Stel, je partner zou hier vandaag
aanwezig zijn, en je horen vertellen wat je net
tegen mij vertelde. En ik zou dan aan hem vragen; wat betekent je lief voor jou? Wat denk jij
dat hij dan zou antwoorden?’

Je maakte in dit artikel kennis met een paar
begrippen uit het contextueel werk. Daarnaast
las je hoe je die begrippen in de praktijk kunt
brengen. Nu je geraakt bent door het contextueel gedachtengoed kun je dat meteen
uitdragen in de praktijk. Je kunt meteen meer
nieuwsgierig worden naar gezinnen en patronen. Toch is contextueel werk vrij ingewikkeld.
Wil je meer weten, dan is bijscholen mogelijk.
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Je kunt met een hbo-diploma Toegepaste
Psychologie prima verschillende kortdurende
cursussen en vierjarige opleidingen volgen in
Nederland en België.

Literatuur

Contextuele therapie

•

•

De grondlegger van contextuele therapie is
de Hongaarse Ivan Boszormenyi-Nagy. Zijn
denkwijze wordt voornamelijk beoefend in
Nederland, Vlaams en Waals België, Hongarije,
Scandinavië en Amerika. Meer informatie over
contextueel werk vind je op www.contextueelwerkers.eu en www.contextueleactievlaanderen.be. █

•

•

Mirella Brok schreef dit artikel vanuit haar
deskundigheid als relatietherapeut met een
eigen praktijk (www.relatietherpeutmirellabrok.nl). Na het afronden van haar opleiding Toegepaste Psychologie aan Fontys te
Eindhoven, studeerde zij 4 jaar contextuele
therapie in Antwerpen. Daar leerde ze contextueel en systemisch denken. Het raakte
haar welke mooie resultaten contextueel
werken haar cliënten gaf. Vandaar dat ze dit
met een warm hart uitdraagt.
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De identiteit:
waar hebben we
het over?
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Waarom is het eigenlijk zo belangrijk, een identiteit hebben? En is iemand
met een stevige identiteit bijvoorbeeld per definitie een prettig mens?
Mijns inziens niet, want de identiteit is niet per se positief of negatief.
Wanneer we naar iemand als Donald Trump kijken heeft hij op een bepaald
niveau een stevige identiteit; hij is herkenbaar, uniek, voorspelbaar en
heeft een eigen gezicht. Je kunt je echter afvragen of dit zijn ware, dan
wel authentieke zelf is. En zo zijn er meer mensen die zich goed kunnen
profileren, neerzetten, terwijl je er de kriebels van kunt krijgen.
█

Auteur: Hilde Bolt

De definitie van identiteit

Er zit zowel een letterlijke, beschrijvende
component in (je behoort tot bevolking X)
als ook een gevoelsmatige, ervaringsgerichte component (je voelt je verbonden met…).
Daarnaast verwijst het naar de groep waartoe
je behoort (bijvoorbeeld je familie, vrienden,
milieu, nationaliteit, etnische achtergrond of
beroepsgroep), maar ook naar datgene wat jou
jou maakt.

Het begrip identiteit is een van de begrippen
in de psychologie waar veel verschillende
definities over bestaan. Identiteit wordt onder
andere beschreven als (Encyclo, z.d.):
• De eenheid van wezen, volkomen overeenstemming;
• Eigen karakter, het individuele kenmerk;
• Eenzelvigheid;
• Overeenkomst;
• Gezicht;
• Persoonlijkheid;
• Geheel van persoonsgegevens; wie je officieel bent, van naam en geboorte;
• De persoonlijke, genetische, sociale, culturele en nationale identiteit.

De natuurlijke identiteit
Waarom zijn we zo druk bezig met het thema
identiteit? Hier raken we aan een onderliggende behoefte in onze westerse samenleving:
om te kunnen bevatten, begrijpen, doorgronden en om houvast te hebben aan iets in een
onzekere wereld en de kwetsbaarheid van
het leven. Door onze westerse gerichtheid op
het hoofd vermijden we de confrontatie met
fundamentele angsten, waaronder de angst
voor de dood, onze sterfelijkheid. Deze tijd
met het corona-virus heeft dit nog meer op
scherp gezet.

Van het begrip identiteit
zijn veel verschillende
definities

Wanneer we kijken naar de dierenwereld, dan
zijn dieren niet bezig met hun sterfelijkheid,
hun identiteit, die zijn gewoon wie ze zijn
tot ze doodgaan. Misschien zit hierin wel de
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meest stevige identiteit: de ware, natuurlijke
identiteit, het volledig zijn wie je bent en niet
bezig zijn met wie je zou willen zijn. In onze
westerse leefwereld zijn we afgeraakt van
onze natuurlijke staat van zijn. We weten niet
meer wie of wat we zijn omdat we de connectie met de natuur en met onze eigen natuur
verloren zijn. De natuur is de zuiverste spiegel
van wat natuurlijk is en het meest dichtbij
voor ieder mens is ons eigen lichaam.

heeft het voor een optimale groei diezelfde
dingen nodig: bodem (= veiligheid, bedding en
omhulling), voeding (= moedermelk, zorg, liefde
en responsiviteit van de ouders) en veilige omstandigheden (rust, bedding, liefde, bescherming), om volwaardig op te groeien tot een
emotioneel volwassen mens. Dit is nodig voor
een gezonde neurologische, psychologische,
emotionele en fysieke ontwikkeling.
In Zweden is deze visie maatschappelijk meer
geïntegreerd doordat ouders per kind een jaar
zwangerschapsverlof hebben. Maar in veel
westerse landen, zoals ook in ons land, wordt
werken de regels tegen de biologie in. Moeders
(en vaders) willen of moeten werken om rond
te komen, waardoor kinderen vaak naar de
kinderopvang moeten en al vanaf jonge leeftijd
onbewust overvraagd worden. We rationaliseren een hoop weg; ‘Het is goed voor het kind’.

Wie we zijn, wordt bepaald
door onze omgeving
Omdat we leven in een hoofd-, controlegestuurde en geldgerichte maatschappij, zijn
we ons niet bewust hoe we hier al vanaf onze
geboorte van vervreemd raken. Ook Paul
Verhaeghe zegt: “Wie we zijn, wordt bepaald
door onze omgeving. Bovendien zijn we in
staat om onze omgeving op maat te maken
van wie we willen zijn, bij voorkeur op mensenmaat dus. Met dat laatste loopt het helaas
flink mis: door de ontwrichting van onze samenleving zijn we onze identiteit kwijtgeraakt
en nu voelen we ons verweesd, verward en
leeg. De maatschappij maakt de mensen ziek,
en omgekeerd.” (Verhaeghe, 2012)

Randvoorwaarden voor optimale
groei

Scan deze QR-code met je telefoon om het
filmpje te bekijken

Neem een zaadje en vraag je af wat het nodig
heeft om op te groeien, tot de meest volledige
potentie. Dan spelen hierin een belangrijke
rol: de randvoorwaarden, condities tot groei.
Dit wil zeggen de bodem, de voeding en de
weersomstandigheden. Voor mensen is dit niet
anders. Door de ogen van een baby bekeken

Maar is dat werkelijk zo? Gabor Mate benoemt
in een YouTube-filmpje (zie QR-code) hoeveel ‘stressed parenting’ er is in onze westerse
samenleving, met als gevolg dat onze kinderen
onbewust gewond raken, in de zin van dat ze
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de connectie met het lichaam, met zichzelf
kwijtraken, omdat ze zich steeds moeten
aanpassen. Hij verwijst naar onderzoeksgegevens waaruit blijkt dat opgroeiende kinderen
het beste gedijen in gemeenschappen die
leefden zoals de jagers-verzamelaars. Dan zijn
de ouders (moeder) altijd in de buurt en zijn
er meerdere volwassen hechtingsfiguren (zoals
bijvoorbeeld ook de grootouders) beschikbaar, waardoor de moeder (de ouders) minder
stress ervaren en er minder alleen voor staan
(Mate, 2019).
Zonder dat we het door hebben, hebben de
meeste mensen deze bedding niet gehad; niet
in hun gezin van herkomst en niet in onze
maatschappij. Dit heeft tot resultaat dat we
collectief aan het zoeken zijn naar onze identiteit en dat uit zich in bijvoorbeeld:
• Op zoek zijn naar een diagnose of etiketje
voor onszelf of onze kinderen, zodat er
een erkenning lijkt te zijn voor hoe we ons
voelen (ADD, ADHD, HSP, ME, depressie,
burn-out);
• Erkenning willen hebben door titels,
banen, functies, opleidingsniveau, maatschappelijke status of geloof;
• Het leven op likes en aandacht via de
sociale media.

Fully functioning person
Carl Rogers heeft lang geleden ook de parallel
gelegd tussen de natuurlijke groei van gewassen en dieren en de natuurlijke groei van een
mens. Hij wilde mensen ondersteunen om een
volledig functionerende persoon te worden
(fully functioning person):
• Een volledig functionerende persoon beweegt in de richting van autonomie, kiest
zelf zijn doeleinden, neemt besluiten en
aanvaardt de verantwoordelijkheid van de

•

•

consequenties hiervan;
Een volledig functionerende persoon kan
tegenstrijdigheden ten aanzien van gevoelens en relaties bij zichzelf aanvaarden en
onder ogen zien;
Een volledig functionerende persoon kan
anderen aanvaarden.

In zijn werk heeft Rogers het ook over ‘de
bereidheid om een proces te zijn’. Hierin zit
ook het aanvaarden dat het leven en dus ook
ieder mens continu aan verandering onderhevig is. “Hierbij hoort ook het genieten van het
avontuurlijke gevoel dat je krijgt wanneer je
jezelf aanvaardt als een proces, zonder steeds
bezig te zijn met wat je zou moeten worden,
met het einddoel.” (Rogers, 1976)
Zoals ik ook met het thema identiteit een
zoekende houding heb, zo heb ik dat ook met
het woord profileren. Ik denk dan terug aan
een interview dat ik had met Tulku Lobsang
Rinpoche, een Tibetaanse boeddhistische
arts die de hele wereld over reist. Toen ik
hem vroeg over de oorzaken van stress in de
westerse wereld vertelde hij dat mensen in
het westen altijd zo bezig lijken te zijn met
‘trying to be someone’, druk zijn met proberen
iemand te zijn. Daarnaast beschreef hij ook
dat wij niet lijken te weten wat ontspanning
is: dat we alles willen omzetten in doen, met
inspanning, terwijl ontspanning juist niet gaat
over je inspannen (Bolt, 2019). En juist wanneer we ons te veel gaan profileren, bestaat
het risico dat we weggaan van onze natuurlijke, authentieke identiteit. Profileren gaat
over doelbewust naar buiten brengen, jezelf
kenschetsen, terwijl je de natuurlijke, authentieke identiteit alleen maar kunt zijn, zonder
inspanning en zonder bezig te zijn met hoe je
wilt overkomen.
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De paradox is dus: wanneer je actief bezig
bent met proberen iemand te zijn dan ben je
niemand. De mensen met de meeste positieve
impact zijn juist niet bezig met iemand te zijn.
Ze zijn ‘zichzelf’ en dat maakt dat de omgeving
kan ademen.

rechtstreeks naar onze herrijzenis willen zonder
ons eerst te laten kruisigen. Zonder strijd geen
overwinning. “
Vanuit mijn praktijk heb ik ook gezien dat deze
‘moeilijke’ weg voor veel mensen uiteindelijk
de meeste voldoening geeft, omdat er dan een
innerlijk conflict is opgelost. Zo heb ik, voor
mijn boek Get your Guts – Je instinct als kompas (Bolt, 2016) en in vijfentwintig jaar praktijk,
honderden mensen over dit thema gesproken.
Ondanks de pijn en consequenties die horen
bij het werkelijk trouw zijn aan je eigen natuur,
houden mensen er toch een goed gevoel aan
over. Voor de een betekende dit een relatiebreuk, voor een ander het opgeven van een
langgekoesterde droom of het verlies van een
riant salaris, en zogenaamde zekerheid.

De best mogelijke versie van
jezelf
Deze tijd laat zien waar het echt om gaat in het
leven. De wereld is al complex genoeg, mede
omdat we het als mensheid complex hebben
gemaakt. Misschien is het wijsheid om ons
wat minder druk te maken over wie of wat we
(willen) zijn en is het logischer om terug te gaan
naar ons natuurlijke gedrag en zó goed voor
onszelf te zorgen dat we de best mogelijke
versie van onszelf worden: een fully functioning
person.

Reacties waren bijvoorbeeld:
• “Als je de waarheid in jezelf ziet en ervaart,
niet meer nadenken of twijfelen. Gaan en
de gevolgen komen pas daarna. Maak het
eenvoudig en realiseer je dat het soms echt
heel moeilijk kan zijn en dat juìst dat moeilijke je heel veel gaat opleveren”
• “Een switch maken heeft zeker z’n ups en
downs en zal niet altijd het zaligmakende
gevoel geven wat je ervan had verwacht.
Maar terugkijkend op je verleden zal je je
realiseren dat de grote verandering toch
een positieve wending aan je eigen ik-gevoel heeft gegeven”

Dit raakt ook aan de bovengenoemde definitie
van Franz Ruppert ten aanzien van het hebben
van een gezonde identiteit (Ruppert, 2020).
Een fully functioning person hoeft zichzelf
immers niet op te delen.
Dit is overigens niet de makkelijkste weg.
Groeien gaat immers niet zonder pijn en er
is lef voor nodig, zoals ook Glennon Doyle
beschrijft in haar succesvolle boek Ongetemd
leven (Doyle, 2020). “Het lijden ontstaat als we

De ‘moeilijke’ weg geeft
veel mensen uiteindelijk de
meeste voldoening

Voor de hulpverleners ligt er een mooie taak
om de optimale groeicondities voor de gesprekken te faciliteren, zodat de mensen waar
ze mee werken (volledig) tot bloei kunnen
komen in wie ze in wezen zijn. █

21

Praktijk
Literatuur
•

•
•
•

•
•

•

•

Ruppert, F. & Banzhaf, H. (2020). Mijn
lichaam, mijn trauma, mijn ik – Identiteitsgeoriënteerde psychotraumatheorie en
– therapie – De invloed van psychotrauma
op de gezondheid, Eeserveen: Uitgeverij
Mens.
https://www.encyclo.nl/begrip/identiteit
Verhaeghe, P. (2012). Identiteit, Amsterdam: De bezige Bij.
Mate, G. (2019). Consequences of stressed
parenting, Lezing TVO parenting – Youtube
Rogers, C. R. (1976). Mens worden,
Utrecht: Uitgeverij Bijleveld.
Bolt, H.A.J. (2020). Stress door andere
ogen bekeken – Interview met Tulku Lobsang Rinpoche, Tijdschrift voor Coaching,
27 januari 2020.
Doyle, G. (2020). Ongetemd leven – Vind
het lef om helemaal jezelf te zijn, Utrecht:
Kosmos Uitgevers.
Bolt, H.A.J. (2016). Get your Guts - Je
instinct als kompas (2016), Amstelveen:
Leporello Uitgevers.
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De identiteit
van de positieve
psychologie
Identiteit is een beetje een politieke
term geworden, waarbij de identiteit van
een bepaalde groep sterk wordt aangezet.
In dat overtrokken denken over identiteit zit
wel een lesje. Namelijk dat je de identiteit van
iets of iemand niet al te stevig moet vasttimmeren. Een
mens of een begrip heeft wezenskenmerken die bepalend zijn. Maar in
veel gevallen zijn die kenmerken niet onveranderlijk. Door royale marges
te nemen ontstaat de ruimte voor ontwikkeling of aanpassing. Dat geldt
voor de identiteit van een begrip en van een mens.
█

Auteur: Jan Auke Walburg

Positieve psychologie

mensen functioneren goed. Hoe doen ze dat?
Is dat erfelijk? Het karakter? De omgeving? Een
vaardigheid? Zo kwam in de eerste generatie
van de positieve psychologie het onderzoek
en denken op gang over positieve emoties.
De kernvraag daarbij was: wat gebeurt er als
mensen positieve emoties ervaren? Wat is de
functie daarvan? Wat zijn de gevolgen voor iemand? Al snel bleek dat positieve emoties niet
op zichzelf staan maar dat ze positief inwerken
op lichaam en geest. Positieve emoties kregen
een plaats in de schijf van vijf als het gaat om

In de identiteit van de positieve psychologie
ligt ook een opvatting over de mens besloten.
De positieve psychologie is zo’n begrip waarvan
de identiteit en de betekenis verschuift. In de
negentiger jaren van de vorige eeuw realiseerde een aantal psychologen onder leiding van
Martin Seligman zich, dat er al wel heel veel
kennis beschikbaar was over psychologische
problemen en ziektes zoals verslaving, angst en
depressie, maar dat we eigenlijk nog vrij weinig
weten over positieve condities. De meeste
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de mentale conditie. Dat bracht een tweede
generatie denkers op gang die de ervaring van
voldoende positieve emoties als welbevinden
of geluk benoemden. Dus verschoof het onderzoek naar de condities voor en de gevolgen van
geluk. Ook hier bleek dat geluk, meer nog dan
geïsoleerde positieve emoties, positief samenhangt met andere factoren zoals gezondheid,
prestaties op school en op het werk, in relaties
en bij sport. Die kennis sloeg maatschappelijk
onmiddellijk aan. Overal ging men geluk meten
en geluk bevorderen. Er kwamen wereldwijde
monitors uit, zoals recent nog het World happiness Report 2021, die rapporteerden over het
geluk in diverse landen. Het paste ook in een
tijdgeest waarin niet zozeer geld de dominante
waarde was, maar geluk, je goed voelen, goed
in je vel zitten. Dat leverde ook wel kritische
vragen op. Was dat nu het doel van de mens:
gelukkig zijn? Dat klonk wel heel egocentrisch.
En waar passen gevoelens van verdriet, rouw,
pijn en angst? Als je die emoties ervaart is je
streven naar geluk dan mislukt?

De mens wil zich ontwikkelen en tot bloei
komen. Wil zijn of haar sterke kanten of talenten uitbouwen. Dat aspect van de menselijke
identiteit is tegenwoordig het belangrijkste
object van studie voor de positieve psychologie. Dus: de positieve psychologie gaat over de
ontwikkeling en toepassing van kennis van de
condities waaronder mensen en hun netwerken
tot ontwikkeling en bloei komen. De toevoeging
van het begrip netwerken geeft aan dat het
niet alleen maar gaat om de individuele ontwikkeling van talenten en vaardigheden maar
ook om de bloei van relaties, gezinnen, families,
groepen, gemeenschappen zoals wijken, op
school en op het werk. Geluk en bloei lijken
twee kanten van dezelfde munt. Iemand die
ruimte ziet voor een ontwikkeling van zichzelf
en die een idee heeft hoe die ontwikkeling in
te gaan, ervaart daarbij positieve emoties. Mensen die zich vrij voelen om voor henzelf belangrijke talenten te ontwikkelen ervaren een hoog
welbevinden en zijn daardoor ook in staat om
daar offers voor te brengen in tijd en aandacht.
Dat verhoogt de kans op geluk en, daarmee
samenhangend, op een betere gezondheid,
betere relaties en betere prestaties op school
en op het werk. Het klinkt misschien wel erg
mooi allemaal, maar veel wetenschappelijk
onderzoek ondersteunt deze pretenties. Zie
voor een prachtig overzicht het Oxford Handbook of happiness. Geluk krijgt zo de plaats die
het toekomt als een begrip dat een motortje is
achter menselijke ontwikkeling en bloei. In de
wereld is nog heel veel ongeluk. Het kale streven naar geluk voor iedereen lost daarbij weinig
op. Vraag het maar aan iemand die erg arm is.
Of die vluchteling is. Maar iedereen kan zich,
bijna ongeacht de omstandigheden, richten op
een ontwikkeling, hoe beperkt die in eerste
instantie soms ook is.

De derde generatie kwam vanuit die vragen
tot de conclusie dat er plaats en ruimte is voor
alle emoties, ook zogenaamd negatieve, omdat
die ook hun bijdrage leveren aan een gezonde ontwikkeling. De kern van het onderzoek
verschoof van geluk naar bloei of floreren. Het
idee over de identiteit van de mens is in die
visie dat de wens en de innerlijke behoefte om
je te ontwikkelen en tot bloei te komen een
belangrijke basale drijfveer is van het menselijke
gedrag. In feite van alles in de natuur. Dat die
behoefte er is doet ons begrijpen waarom kinderen van jongs af aan zo gretig leren, waarom
volwassenen na hun werk cultuur opsnuiven
of het nieuws volgen, een moestuin onderhouden, cursussen volgen of tijdschriften lezen
die gaan over de toepassing van psychologie.
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Wat betekent deze visie op de
identiteit van de mens?

van veerkracht en spiritueel in het nastreven
van immateriële waarden zoals cultuur, muziek
of meditatie, economisch in het voorkomen
van armoede en in het bevorderen van financiële onafhankelijkheid. We hanteren dus ook
een meerdimensionale blik op de mens als het
gaat om toepassingen.
De onmiddellijke consequentie van die uitgangspunten is dat er veel partijen betrokken
zijn bij bloei en de ontwikkeling. Dat gaat niet
alleen om het individu. Daarvoor is medewerking nodig van school, gemeente, werkgevers,
de kerk, de moskee, de sportvereniging, de
woningbouwvereniging, de zorg en het sociaal
werk.
De levensloop aanpak, de meerdimensionale
visie op de mens en het besef dat bij toepassing vaak meerdere partijen betrokken zijn om
tot een effectieve interventie te komen, bepaalt de praktijk van de positieve psychologie.

We weten nu voorlopig genoeg van de geschiedenis en de inhoud om een blik te werpen op de praktijk. Maar eerst kijken we naar
de gevolgen van de visie op de identiteit van
de mens en de samenleving. Ziekte en problemen krijgen de aandacht van deskundigen op
het moment dat de ziekte zich aandient, of als
iemand een risico loopt op een ziekte of een
maatschappelijk probleem. Bloei en ontwikkeling daarentegen spelen een rol gedurende
de gehele levensloop. Al vanaf de geboorte of
zelfs al daarvoor spelen omstandigheden een
rol die bepalend kunnen zijn voor de mate
waarin iemand zich kan ontwikkelen. Het
bevorderen van de ontwikkeling en bloei van
de mens begint dus al vroeg: bij de ouders èn
bij de kraamzorg, het consultatiebureau en
andere betrokkenen. Daarna speelt de kinderopvang een rol, de school, het werk en dan de
invulling van de periode na het werk, tijdens
het pensioen. We hanteren daarvoor een
levensloop aanpak als het gaat om de toepassing van de positieve psychologie.

Positieve psychologie in de
praktijk
We zijn nu echt toe aan de praktijk en we
noemen enkele praktijksettings om aan te
geven wat de huidige stand en het potentieel
is van de positieve psychologie.

Op school kan het niet
alleen gaan om het streven
naar hoge CITO scores

School
We beginnen met school en zien onmiddellijk
toepassingen en mogelijkheden. Twee daarvan springen er echt uit. Dat is ten eerste de
verkenning van sterke kanten van kinderen en
jongeren om na te gaan hoe de ontwikkeling
daarvan bevorderd kan worden. Op school
kan het niet alleen gaan om het streven naar
hoge CITO scores maar ook om inzicht in het
eigen talent en hoe je dat kunt uitbouwen. Er
zijn lijsten om sterke kanten te meten en er
zijn methodes om aandacht aan te geven aan
de ontwikkeling daarvan.

Een tweede aspect is dat bloei en ontwikkeling gaat over meerdere dimensies van het leven: fysiek bij het bevorderen van gezondheid,
sociaal in het opbouwen van verbindingen
met anderen, psychologisch in het versterken
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Coaching

Een tweede onderwerp is het versterken van
veerkracht of mentale weerbaarheid. Dat is
voor iedereen op school een punt van aandacht: te leren omgaan met tegenslag en om
door te kunnen zetten bij het uitvoeren van
jouw eigen plannen. Dat kan klassikaal en
ook daar zijn voorbeelden van beschikbaar.
Wetenschappers konden vaststellen dat het
bevorderen van veerkracht ertoe leidt dat
jongeren beter met hun gevoelens kunnen
omgaan, met elkaar en met hun ouders en dat
hun schoolprestaties verbeteren.
Dit werkt het beste in het verband van wat
wel the whole school approach of ook wel
De gezonde school genoemd wordt waarbij
interventies, beleid, vroege signalering en omgeving (met name ouders) op elkaar worden
afgestemd.

Dit hangt vaak samen met het werk maar niet
per sé. Positieve coaching zoekt en analyseert
niet zozeer problemen en belemmeringen om
de coachee te helpen die op te lossen, maar
veel meer de kansen en sterke kanten. Wat wil
je doen met je leven, wat zijn je sterke kanten en hoe zet je die in om je levensdoelen te
realiseren?

Werk is ook een plek
voor ontplooiing
Gezondheidszorg
De meeste patiënten in de zorg hebben een
chronische ziekte. Dat vergt veel aandacht voor
de medische zorg en behandeling. Zo’n ziekte is
evenzeer een aanslag op de mentale en sociale
gezondheid. Het is nogal wat als je perspectief
mede bepaald wordt door het beloop van je
ziekte. Maar een mens is niet gelijk aan zijn of
haar ziekte. Die is veel meer. Omdat de positieve psychologie een multidimensionale blik op
de mens heeft is de eerste verkenning gericht
op wat wél goed gaat om dat als uitgangspunt
te nemen voor een nieuw toekomstperspectief.
Het ondersteunen van iemand om dat nieuwe perspectief na te streven is minstens zo
belangrijk als het bestrijden van de symptomen
van de ziekte.

Werk
Op het werk worden we beoordeeld op onze
prestaties die we moeten leveren gezien onze
functieomschrijving. Dat is een kale visie op
werk. Werk is ook een plek voor ontplooiing.
Gebleken is dat het voordelen heeft om tijdens functioneringsgesprekken ook aandacht
te besteden aan de talenten en sterke kanten
van iemand, om vervolgens na te gaan of dat
binnen de werkzaamheden te realiseren is.
Dat is bijna altijd mogelijk door wat taken te
verschuiven, zodat iemand meer ruimte krijgt
voor het inzetten van diens sterke kanten.
Het voordeel is helder. De werknemer ontwikkelt zichzelf op het werk en doet dat werk
daardoor met meer plezier. Voor de werkgever
is het voordeel een meer tevreden en meer
betrokken werknemer, die door het inzetten
van zijn of haar talent op het werk ook beter
presteert. Net als bij de scholen werken deze
instrumenten het best in een geïntegreerd
kader.

Ontwikkelingsondersteuning
Positieve psychologie is geen luxeartikel. Dat
is gebleken is bij een training van honderden
jonge vrouwen uit de onderste kaste in India.
De training was erop gericht hen te ondersteunen bij het vinden van een toekomstperspec-
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tief en het benutten van hun sterke kanten om
dat perspectief binnen hun bereik te brengen.
Velen van hen wisten daardoor de prostitutie
of het werken in een textielfabriek te vermijden, door bijvoorbeeld samen een bedrijfje op
te bouwen.

Ik hoor je nu denken: “En ik dan? Hoe kan ik
zorgen voor mijn eigen bloei, ontwikkeling en
geluk?” Daar zijn boeken over geschreven voor
als je de diepte in wilt. Maar we weten uit het
positieve psychologie onderzoek dat er een
paar heldere aanknopingspunten voor je eigen
bloei zijn:
1. Stel vast in welke richting je je wilt ontwikkelen. Dat helpt je bij het floreren omdat mensen niet zozeer gedreven worden
vanuit het verleden maar zich bewegen in
de richting van hun eigen toekomstperspectief;
2. Stel vast wat je daarvoor nodig hebt en
vooral: welke sterke kanten van jezelf je
daarbij kunt inzetten. Zijn het voor jou
vooral je sociale vaardigheden? Je doorzettingsvermogen? Je optimisme? Heb je
een bijzonder talent? Het helpt als je je
toekomst daaruit op kunt bouwen;
3. Ga met geloof in jezelf met hart en ziel de
kant op die jij belangrijk vindt, spaar daarbij jezelf niet en geniet onderweg;
4. Onderhoud integer en zorgvuldig je relaties. Vergeef het waar je dat kunt anderen
als zij je kwetsen, wat soms ook eerder
gebeurt uit onbeholpenheid dan vanuit
bewuste vijandigheid;
5. Onderhoud je fysieke gezondheid. Niet te
overspannen maar wel gedisciplineerd;
6. Wees genereus. Voor jezelf en zeker ook
voor anderen. Help en steun waar je kunt.
Zet je talenten in voor anderen.

Onderhoud je fysieke
gezondheid.

Dit zijn een paar domeinen waar de positieve psychologie nu al toepassingen gevonden
heeft. Voor jullie, als TP’ers, zou het een uitdaging kunnen zijn om commerciële of niet commerciële toepassingen in andere sectoren uit te
proberen. Bijvoorbeeld in gemeentes waar de
vraagstelling zou kunnen zijn hoe je in een wijk
of gemeente gezondheid en geluk bevordert.
Wie zijn daarbij betrokken, kan je die partijen
bij elkaar brengen in een gezamenlijk plan en
uitvoering?
Of in de woningbouw omdat we weten dat
een plezierig huis een goede start in het leven
geeft. De vraag is dan hoe je ook in de sociale
woningbouw het welbevinden van de bewoners mee laat wegen bij nieuwbouw of renovatie.
Of bij justitie. Zou het werken als je in gevangenissen mensen helpt bij het vinden van
een reëel perspectief en welke sterke kanten,
kennis of vaardigheden ze daarvoor kunnen
ontwikkelen zonder terug te vallen op criminele vaardigheden?

Het toepassen van kennis uit de psychologie
is belangrijk en leuk. Wat is belangrijker en
meer bevredigend dan het leveren van een
bijdrage aan de ontwikkeling en bloei van
anderen? Ik wens jullie veel succes en plezier
met dit tijdschrift dat hopelijk inspiratie biedt
voor toepassingen in de praktijk. █
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Verder lezen?
Als je belangstelling hebt voor een wat
verdere uitwerking van dit verhaal kun je dit
boek lezen:
Walburg, J.A. (2015). Positieve gezondheid.
Naar een bloeiende samenleving. Amsterdam:
Boom.
Voor een toepassing voor jezelf kan je denken aan de klassieker:
Covey, S. (1989). De zeven eigenschappen van
effectief leiderschap. Amsterdam: Business
bibliotheek.
Toepassing in het werk:
Bergsma, A., Hamburger, O. & Klappe, E.
(2020). Handboek werkgeluk. Amsterdam:
Boom.

Jan Walburg was een van de pioniers van
de positieve psychologie in Nederland.
In 2008 bracht hij het boek Mentaal
Vermogen: Investeren in Geluk uit. Als
voorzitter van de raad van bestuur van het
Trimbos-instituut heeft hij zich ingezet
voor een eerste Nederlands congres over
positieve psychologie in 2009 en in 2014
heeft hij de Europese Conferentie Positieve Psychologie naar Amsterdam gehaald.
Hij stond aan de wieg van het blad TPP en
vervulde een bijzonder hoogleraarschap
positieve psychologie aan de Universiteit
Twente.

Toepassing in de gezondheidszorg:
Bannink, F. (2016) Positieve psychologie. De
toepassingen. Amsterdam: Boom.
Zelfhulp:
Bolier, L. e.a. (2010). Mental fitness-verbeter je
mentale conditie. Amsterdam: Boom.
En als je echt de diepte in wilt:
Bohlmeijer, E. e.a. (2021). Handboek Positieve
psychologie. Theorie, onderzoek en interventies. Amsterdam: Boom.
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Identiteit
=
werk
Als toegepast psycholoog heb je ongetwijfeld met enige regelmaat te
maken met identiteitsvraagstukken van je cliënten (vraagstukken over
wie ze echt willen zijn in hun werk, waar ze het gevoel hebben onder
druk te staan, vraagstukken over een volgende stap en dergelijke). Maar
als we de volkswijsheid volgen dat het bij de loodgieter thuis vaak lekt,
dan zou het zomaar kunnen zijn dat je eigen identiteitsvragen er vaak bij
inschieten. In dit artikel willen we je daarom wat houvast geven in het
denken over je eigen professionele identiteit en het begrippenkader dat
daarbij hoort. We raken achtereenvolgens aan vijf aan elkaar gerelateerde
perspectieven: zelfkennis en identiteit, identiteitswerk, professionele
identiteit en beroepsidentiteit.
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█

Auteurs: Manon Ruijters & Gerritjan van Luin

Of we willen of niet, we worden door vraagstukken in onze maatschappij, veranderingen
in organisaties, ontwikkelingen in het vak, maar
ook veranderingen in manier van werken voortdurend uitgedaagd om ons af te vragen wie we
(willen) zijn en wat we willen toevoegen. Vaak
zijn die uitdagingen stimulerend, maar ze kunnen ook flink schuren. Toch zijn dit de processen waardoor we onze identiteit steeds verder
uitkristalliseren. We worden er krachtiger door
als mens en als professional. Deze uitdagingen
helpen ons te worden wie we willen zijn, het is
ons ‘identiteitswerk’. Er zit echter wel een grens
aan de hoeveelheid identiteitswerk die goed
voor ons is: te veel leidt tot burn-out en te
weinig tot stilstand of bore-out. Dat is ongetwijfeld iets dat je vaker hebt zien gebeuren bij
je cliënten, maar hoe sta je daar zelf in?

titeit. Voor de een is z’n auto een stuk van z’n
identiteit, voor de ander een bezit (en dus een
deel van het zelf).

Hoe goed ken jij jezelf?

Kijk nog eens naar de lijst die je gemaakt hebt
en kort deze eens in tot die zaken die je echt
tot je identiteit vindt behoren.

Stevig staan vraagt om weten wie je bent, zicht
hebben op je identiteit. Dat begint bij zelfkennis. Je zelf kennen staat al sinds de oudheid
en in veel culturen in hoog aanzien. Het krijgt
ruime aandacht in persoonlijke ontwikkel- en
leiderschapstrajecten. Hoe goed ken jij jezelf
eigenlijk?
Hoe goed ken jij jezelf?
Maak eens een lijst van zaken (dingen, kwaliteiten, waarden, activiteiten, mensen, enz.) die bij
je opkomen als je denkt aan jezelf.
Zelf-kennis is echter nog geen identiteit. Na het
leren kennen van onszelf komt de stap naar het
definiëren van onszelf. Identiteit is namelijk een
deelverzameling van het zelf (Baumeister 1999,
2011), het is de definitie die je van jezelf maakt.
Niet alles van je zelf behoort ook tot je iden-

Door ontwikkelingen,
dynamiek, veranderingen
in onze maatschappij,
&#'(

!"#$%!%#!%

Is er een steeds grotere
noodzaak aan
consistentie, coherentie,
en een veilige thuishaven
in jezelf.

Figuur 1. Verhouding van zelf en identiteit

Figuur 1. Verhouding van zelf en identiteit.

Kernvraag is: hoe belangrijk is iets voor mij?
Geeft het mij mijn specifieke kleur, maakt het
mij tot wie ik ben? Kan ik het missen, zonder
mezelf kwijt te raken?
Komt dit in de knel, dan heb je er echt last
van! Naarmate je er meer zicht op hebt, kun je
het gemakkelijker inzetten, zichtbaar maken,
beschermen. Identiteit is een keuze: wie wil
je zijn, wat wil je van jezelf beschermen. Wat
wil je niet kwijt? Je identiteit is de wolk van
kenmerken en kwaliteiten waaraan jij (h)erkent
wil worden.

Identiteitswerk
Nu we wat meer zicht hebben op wat identiteit
is, is het goed om nog even terug te gaan naar
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het identiteitswerk waar we eerder over spraken, naar het proces dat die identiteit vormt,
maar ook repareert, onderhoudt, versterkt of
herziet (Alvesson, 2010; Alvesson & Willmott,
2002; Caza et al., 2018).
Er wordt wel eens gezegd: daar waar de voorschriften ophouden, begint het echte werk
van de professional. Hoe ziet dat er in jouw
werk als toegepast psycholoog uit? Wat zijn
daar de situaties waarin geen voor de hand
liggende regels meer zijn en geen voorschriften die je kunnen helpen? Situaties waarin jij
je afvraagt: wat is hier goed om te doen, wat
wil ik toevoegen, hoe laat ik me zien zoals ik
ben?
Wat zijn de situaties en gesprekken waarin
je ook echt bezig bent met het bevestigen of
bevechten van je identiteit. Wat doe jij dan?
Stem je in, weer je af, kruip je in je schulp of
laat je juist merken dat jij echt wel iemand
bent om rekening mee te houden? Waar en
wanneer is wie jij bent en wilt zijn als toegepast psycholoog niet vanzelfsprekend?

Identiteitswerk is er in veel soorten en maten.
We schreven al dat het een ‘gewoon’ onderdeel van ons professionele bestaan is.
Figuur 2 helpt je om nog wat meer zicht te
krijgen op verschillende soorten identiteitswerk. Verticaal zien we de formele component
van sociale situaties (de hoeveelheid regels,
afspraken, gewoonten), horizontaal de informele component (je mate van vrij voelen). Als
je de vlakken bestudeert, zie je dat het niet
altijd regels zijn die ons aan banden leggen.
Het kunnen even goed verwachtingen zijn die
(je denkt dat) anderen (over jou) hebben. Zo
zijn er situaties waarin je totaal jezelf kunt zijn,
maar ook situaties waarin je je vaak vanzelf,
zonder spanning te ervaren, aanpast (denk aan
deelnemen aan ceremoniële activiteiten).
Interessant zijn de vormen van identiteitswerk
die meer spanning met zich meebrengen:
• Herken je bijvoorbeeld de situaties waar
je denkt weinig keuze te hebben, terwijl er
geen expliciete beperkingen zijn? (positie 2)

④

Je kunt volledig zijn wie je bent en
wordt daarin ook herkend

Vrij van
verplichtingen
Sociaal systeem
(Hoeveelheid regels,
afspraken e.d.)

(confirmatory identity work)

Geleid door
verplichtingen

②

③Je weet dat je alle vrijheid hebt,

Je hebt het idee vast te zitten,
terwijl er eigenlijk wel keuze is

maar bent zelf zoekende; wat wil ik
hier?
(Negotiating identity work)

(controling identity work

①Je voelt geen ruimte, je past
je automatisch aan

(Performative identity work)
Ervaren
beperkingen

Geen ervaren
beperkingen

Onderlinge verhoudingen

Naar McInnes and Corlett, 2012

Figuur 2. De verschillende posities van identiteitswerk (McInnes & Corlett, 2012)
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•

Of de situatie waarin je wel keuzevrijheid
hebt, maar je niet weet hoe die te benutten: wie ben ik eigenlijk en wie mag ik hier
zijn? (positie 3)

sionele identiteit (Ruijters et al., 2018; 2015).
We schetsen deze kort.
Identiteit bestaat in de basis uit twee delen:
elk mens heeft kenmerken die horen bij de
behoefte aan identificatie (Waar wil je graag bij
horen? In welke groepen herken je je?). En elk
mens heeft ook kenmerken die horen bij separatie (Waarin wil ik me onderscheiden? Waaruit
bestaat mijn uniciteit?)

Met deze indeling op je netvlies (en je eigen
voorbeelden erbij), kun je je waarschijnlijk
ook voorstellen dat wat voor de één stevig
identiteitswerk oplevert, een ander nauwelijks
energie kost.
Een heldere kijk op je eigen identiteitswerk
helpt je zicht te krijgen op situaties die te
weinig uitdaging of te veel spanning meebrengen. Het helpt je te anticiperen op het potentiële te veel of te weinig en heel gericht kritieke situaties te onderzoeken en aan te pakken.
Loop eens door je afgelopen week heen: hoe
was het gesteld met je identiteitswerk? Was
de balans oké voor jou? Waar kwam de spanning vandaan? Wie wilde je zijn in die situaties
waarin het moeilijk was?

Identificatie:
Waar hoor ik bij?
Waarin ben ik hetzelfde?

Teveel identificatie leidt tot
angst om samen te vallen,
om autonomie te verliezen

WIJ

Door ontwikkelingen,
dynamiek, veranderingen
in onze maatschappij,
identiteit

Is er een steeds grotere
noodzaak aan
consistentie, coherentie,
en een veilige thuishaven
in jezelf. IK
Separatie:
Waarin ben ik anders?
Wat kenmerkt mij?

Van identiteitswerk naar het
werken aan je professionele
identiteit

Teveel separatie leidt tot angst
voor eenzaamheid, er buiten
vallen, verlies van verbinding

Figuur 3. Onderscheid tussen ik en wij.
Met dit als basis van je identiteit, kun je inzoomen op allerlei aspecten.
Wij zoomen hier in op het zijn van professional.
Maar je kunt natuurlijk ook inzoomen op het
zijn van ‘ouder’ of ‘Nederlander’. We lopen later
in dit artikel nog een aantal identificatiepunten
op die belangrijk zijn in het werk.

Het resultaat van al het ‘geworstel’ is, zolang
het je niet over de rand duwt, een steeds
‘sterkere’ professionele identiteit. Maar je kunt
het ook gerichter oppakken en bewust iets
opruimen of aspecten van jezelf onderzoeken
die je dwars zitten. Dat is een moment om
actief je professionele identiteit ter hand te
nemen.

Het resultaat van al dat
‘geworstel’ is een steeds
‘sterkere’ professionele
identiteit

Gericht werken aan je professionele identiteit
betekent gericht uitzoeken welke elementen
jou bepalen, jou je kleur geven als toegepast
psycholoog in je eigen werkcontext. Om die
elementen op te sporen helpt het om iets
meer te weten over de structuur van profes-

32

Professionalisering
Laten we de velden nog eens langslopen. Wat
zijn dan vragen die je die zelfkennis geven die
je nodig hebt om te kunnen bepalen wat je
identiteit is:
• Wij als organisatie. Wat maakt dat jij je in
jouw organisatie thuis voelt? Wat zijn de
momenten dat je van je organisatie vervreemd voelt? Immers, de organisatie ligt
niet buiten jou, maar maakt onderdeel uit
van je ‘zelf’.
• Ik als persoon. Wat heb je van huis uit
meegekregen? Wat heeft je gevormd? Je
professionele identiteit is niet gescheiden
van wie jij bent als privépersoon. Wie je
bent, neem je mee naar je werk als je impliciete cv.
• Wij als groep professionals. Met welke
groep professionals werk je direct samen?
Hoe kun je jezelf in deze groep kwijt? Wat
is jouw bijdrage? Wat neem je mee van
deze groep in je beelden van wat goed
werk is? Je maakt deel uit van verschillende
groepen collega’s met wie je samen werkt.
Elke groep waar je onderdeel van uitmaakt
heeft informatie in zich over je professionele identiteit.
• Ik als professional. Wie ben jij als professional? Wat wil jij toevoegen met jouw vak?
Wat vind jij goed werk?

Wij-deel van het ‘zelf’, de
collectieve kant (organisatie,
beroep, institutie)

Professioneel deel van
het ‘zelf’

Door ontwikkelingen,
dynamiek, veranderingen
in onze maatschappij,
id
en
titeit

Is er een steeds grotere
noodzaak aan
consistentie, coherentie,
en een veilige thuishaven
in jezelf.
Ik-deel van het ’zelf’,
de persoonlijke kant

Figuur 4. Je professie als onderdeel van je ‘zelf’
Door in te zoomen (er een cirkel overheen te
tekenen) ontstaan twee nieuwe velden: het
wij-deel van het professionele veld (Wie zijn de
professionals waar ik bij wil horen?) en het ikdeel van het professionele veld (Hoe wil ik me
als professional onderscheiden?).
Uiteindelijk zijn er dus vier velden, die je op
het spoor kunnen brengen van je professionele
identiteit.
Wij als
organisatie/ instituut

Wij als
groep professionals

Al deze vragen leveren kennis over het zelf.
Ze laten rode lijnen zien, elementen die in al
die vier gebieden telkens weer terugkomen.
Hierdoor worden patronen zichtbaar, die iets
vertellen over wie je bent. Uiteindelijk gaat het
om die rode lijn en dan specifiek die punten
waarvan jij denkt: dit bepaalt wie ik wil zijn als
toegepast psycholoog binnen het vak dat ik
uitoefen (loopbaancoach bijvoorbeeld) en de
context waarin ik werk. Jouw professionele
identiteit is immers jouw keuze!

&'()#**!($#+#
!"#$%!%#!%

Ik als
professional

Ik als
persoon

Figuur 5. De vier velden van professionele
identiteit
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Inzoomen

Deze drie omvatten de kern van professionele
identiteit (zie figuur 6).

Dit was een eerste kennismaking met je professionele identiteit. Om je professionele identiteit scherper te krijgen kun je inzoomen op
allerlei identificatiepunten. Bijvoorbeeld, wat
weet je al van jezelf en wil je verder onderzoeken? Ben je een verbinder, maar hoe doe je dat
dan precies? Ben je rebel, maar hoe rebels wil je
zijn? Deze identificatiepunten zijn heel persoonlijk. Wij noemen het ‘kiemen’ die je verder
kunt onderzoeken.

Laten we ter afronding nog kort een ervan
onder loep nemen. We hebben het tot nu toe
over de professionele identiteit van jou als de
toegepaste psycholoog gehad, maar hoe zit het
met jouw beroepsidentiteit?
Beroepsidentiteit is meestal de ‘voorloper’ van
professionele identiteit: je moet je eerst identificeren (wil ik docent, verzorgende, secretaresse zijn?) alvorens je je kunt separeren (en welke
kleur wil ik dan hebben, hoe onderscheid ik me
ten opzichte van andere docenten, verzorgenden, secretaressen?). In je beroepsidentiteit
heeft de ‘wij-kant’ een accent. Een stevige beroepsidentiteit heeft houvast in een beroepsframe dat je samen met beroepsgenoten maakt
en waaraan jij je vervolgens kunt spiegelen.
Zo’n frame bevat vaak een beroepsorganisatie,
een beroepsprofiel, vakstandaarden, een body
of knowledge and skills, een ethische code,
symbolen, maar ook bijvoorbeeld beelden van
buitenstaanders.

Er zijn ook identificatiepunten die voor elke
professional spelen: We onderscheiden er in elk
geval drie:
• je beroepsidentiteit, waarmee je uitdrukking geeft aan de wijze waarop je je tot je
beroep verhoudt;
• je ontwikkelidentiteit, waarmee zichtbaar
wordt hoe je je verhoudt tot leren en ontwikkelen;
• je leiderschapsidentiteit, waarmee je
uitdrukking geeft aan de wijze waarop je
je tot anderen verhoudt en tot de plekken
die je kiest in de groepen waar je deel van
uitmaakt.

Ontwikkelidentiteit

Beroepsidentiteit
Professionele
identiteit

Leiderschapsidentiteit

Figuur 6. Verhoudingen tussen zelf en diverse identificatiepunten in de professionele identiteit
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Wat ons aanzette om dit onderwerp hier aan
de orde te brengen is het feit dat ‘psycholoog’
wel een beroep is met een beroepsorganisatie, standaarden en wat dies meer zij, maar
dat je als toegepaste psycholoog niet tot die
beroepsgroep behoort. Eigenlijk is toegepaste
psychologie eerder een ‘vak’ dan een beroep.
Een vak dat draait om het analyseren en beïnvloeden van gedrag. Je moet er vervolgens nog
een beroep bij vinden, zoals loopbaancoach
of trainer. Maar dat betekent ook dat je als
beginnend practitioner minder houvast hebt in
je ontwikkeling dan wanneer je meteen al voor
een beroep opgeleid bent.
Anders gezegd, de velden ‘wij als beroepsgroep’
en ‘wij als vakgenoten’ zijn in eerste instantie
minder eenduidig. En blijven dat misschien tot
op zekere hoogte ook, wanneer je je zowel
identificeert met je beroepsgenoten (loopbaancoaches of trainers) als met je vakgenoten
(toegepaste psychologen). Hopelijk geven de
onderstaande vragen je een steuntje in de rug
bij het onderzoeken van die beroepsidentiteit
(analoog dus aan het werken met professionele
identiteit).

vroeg aantrekkingskracht voor jou? Met welke
beroepen en beroepsbeelden ben je opgevoed?
Als er spanning zit op de vraag ‘waar hoor ik
eigenlijk bij?’, is er werk te doen: onderzoek
hoe je beroep (de invulling die je kiest) zich
verhoudt tot het vak toegepaste psychologie.
Een andere optie is natuurlijk om samen met
collega’s in de toegepast psychologie dit vak
verder op te tillen en samen bij te dragen aan
de versterking van een beroepsframe (of beter:
vakframe?) voor de toegepaste psycholoog en
zo ook vakgenoten meer houvast te geven.

Besluit
Wat je niet hebt, kun je niet geven, leert een
andere wijsheid ons. Zeker voor een beroepsgroep als toegepaste psychologen lijkt het ons
van belang om voldoende aandacht te besteden aan het eigen identiteitswerk om stevig
genoeg te staan om anderen te helpen bij het
versterken van hun professionele identiteit. We
hebben je een handreiking willen bieden om je
eigen identiteitswerk onder de loep te nemen.
Uit nieuwsgierigheid, uit overtuiging of om stevig identiteitswerk te verlichten. Met een hoop
vragen. Nu jouw antwoorden nog. █

De onderstaande vragen kunnen helpen om je
beroepsidentiteit te verkennen:
Wij als beroepsgroep: Hoe is de beroepsgroep
georganiseerd? Wat zijn de centrale waarden in
het beroep? En hoe past dat bij mij?
Wij als vakgenoten die direct samenwerken:
Wat is voor ons de kern van ons vak in deze
context? Hoe hebben we de kwaliteit van het
vak georganiseerd?
Ik als beroepsbeoefenaar: Wat trekt je aan in
dit beroep? Hoe verhoudt dit zich tot toegepaste psychologie? Wat is jouw manier om dit
beroep in te vullen, welke kwaliteiten breng jij
in die iets aanvullen op je beroepsgenoten?
Ik als persoon: Welke beroepen hadden al
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Een beroep
op
professionaliteit
█

Auteur: Fenneke Woertman

Omdat jezelf en de toekomst blijven veranderen, is het belangrijk dat je voortdurend je
kennis en vaardigheden ontwikkelt. Doorlopende professionalisering is een beslissende
factor voor duurzame inzet.
Hoewel de begrippen professionalisering en
professionaliteit veelvuldig gebruikt worden
roept de inhoud vaak vragen op. Wat houden
ze eigenlijk in? Waarom zijn ze belangrijk?
Welke professionaliseringsmethodieken zijn
er? Wanneer werkt professionalisering goed?
Het is niet zo eenvoudig om een definitie van
professionaliteit te vinden. In het woordenboek wordt professionaliteit gedefinieerd als
‘het op een professionele manier zijn werk
doen’. Veel verduidelijking geeft dit nog niet.
Voldoende aanleiding dus voor een nadere
beschouwing.

waaruit gehandeld wordt. Ook vragen ze om
praktische wijsheid in het beoordelingsvermogen van specifieke beroepssituaties. Daarom
is het van belang bij te blijven bij de ontwikkelingen in de maatschappij en vakinhoud:
professionaliseren. Maar waar gaat het nu
eigenlijk om bij professionaliteit?
‘Professionaliteit’ stamt van het Latijnse profiteor. De eerste betekenis daarvan is ‘openlijk
verklaren’, de tweede ‘zich voor iets uitgeven, van iets zijn beroep maken’ en de derde
‘beloven, zich tot iets verbinden’. Het betreft
dus de openlijke belofte zich beroepsmatig
te houden aan bepaalde normen en waarden.
Ons concept ‘professionaliteit’ is hiervan
afgeleid.

Belang van professionaliteit
Het belang van professionaliteit kan aan de
hand van vier perspectieven weergegeven
worden.

Werken als TP’er vraagt om een leven lang
leren. De complexiteit en dynamiek van de
beroepscontext is immers groot. Ook binnen
de NBTP is professionalisering een essentiële pijler. In het werk van de TP’er doen zich
regelmatig kwesties en dilemma’s voor waar
niet zomaar één beste antwoord voor bestaat. Keuzes vragen om vakbekwaamheid en
bewustwording van waarden en doelen van

1. De cliënt
Om de hulp- en dienstverlening zo effectief
en kwalitatief mogelijk te maken is het van belang dat professionals voldoen aan bekwaamheidseisen en beschikken over gevalideerde
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kennis. Zo weet de cliënt zich verzekerd van
deskundige en betrouwbare hulp.

uitvoering van het werk. Daarnaast bevordert
dit de motivatie en blijven professionals langer
hun vak uitoefenen.

2. De professional

4. Het beroep

Professionaliteit van de professional is een belangrijke factor bij de uitvoering van het werk.
De kwaliteit van de professional (en het werk)
verbetert door:
• een goede opleiding, die aansluit bij de
benodigde competenties voor het beroep
en continu wordt bijgehouden met bij- en
nascholing;
• frequente intervisie en supervisie;
• cliëntgericht werken;
• gestructureerd werken, bijvoorbeeld
met programma’s die heldere doelen en
een begin-, veranderings- en nazorgfase
hebben;
• gebruikmaken van valide en betrouwbare
instrumenten;
• gebruikmaken van kennis over effectieve
interventies (richtlijnen & protocollen)
en het opbouwen en gebruikmaken van
ervaringskennis;
• adequaat omgaan met nieuwe aspecten
die zich in de complexiteit en onvoorspelbaarheid van de praktijk aandienen, en
• een ethische beroepshouding.

Een beroep kan niet bestaan zonder verankering in de samenleving. Hoe meer een
beroep voldoet aan de kenmerken van een
geprofessionaliseerd beroep, des te meer is er
sprake van een eigen deskundigheidsdomein
en beroepsidentiteit die door anderen wordt
herkend.
Als de samenleving het algemeen belang van
de professionele beroepsuitoefening erkent
en waardeert, kan het beroep zijn missie optimaal realiseren.

Oriëntaties op professionaliteit
De afgelopen eeuw is in de wetenschap veel
geschreven over professionaliteit, waarbij
doorgaans drie niveaus worden onderscheiden: de beroepsbeoefenaar, de beroepsgroep
en het beroep. Sinds begin van de 20e eeuw
zijn er verschillende oriëntaties op professionaliteit ontwikkeld. Hieronder worden de
belangrijkste kort genoemd.

Kenmerkbenadering
Aan het begin van de 20ste eeuw overheerst
de kenmerkbenadering volgens het uitgangspunt dat een professie moet voldoen aan een
aantal vaststaande criteria die zijn ontleend
aan de zogenoemde klassieke professies. Hierin zijn kennis, autonomie en maatschappelijke
waardering centrale thema’s. Volgens de kenmerkbenadering zijn professies beroepen die
een aantal beroepskenmerken bezitten zoals
een dienstbaarheidsideaal, een gedragscode,
tuchtrecht, een wetenschappelijke kennisbasis, een beroepsvereniging, een grote mate
van beslissingsruimte en handelingsvrijheid,

3. De kwaliteit van het werk
Professionals zijn tevreden over hun werk
als ze beschikken over een integere beroepsethiek, goed opleidingsniveau en permanente
educatie; beroepsbekwaam zijn en waardevol
werk doen vanuit goede werkomstandigheden. Arbeidssatisfactie verhoogt de kwaliteit en effectiviteit van het werk. Hoe beter
professionals zijn toegerust, adequaat ondersteund worden en zich kunnen richten op het
primaire proces van hulp-/dienstverlening, des
te hoger de kwaliteit van het verloop en de
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een beroepsopleiding en een wettelijk beschermde titel.

pen en zij vervullen een functie in de samenleving. De nadruk ligt evenwel op de strijd om
erkenning en autonomie van de beroepsgroep
(strategy of oocupational control) en op concurrentie tussen en binnen beroepsgroepen.

Functionalistische benadering
Halverwege de 20ste eeuw ontstaat de functionalistische benadering, die meer oog heeft
voor de sociaal-maatschappelijke inbedding.
Professies vervullen bepaalde functies waaraan behoefte bestaat in de maatschappij.
Professies vervullen een wezenlijke functie in
de sociale structuur. De beroepskenmerken
blijven in beeld, zij het dat de focus vooral
gericht is op die kenmerken die een toegevoegde waarde hebben voor het functioneren
van (onderdelen van) de samenleving.

Ideaaltypische benadering
Begin 21ste eeuw komt de ideaaltypische
benadering op. Ideaaltypisch is een professie niet alleen een waardevol maar ook een
gewaardeerd beroep.
In 2001 verscheen van de beroepensocioloog
Eliot Freidson een spraakmakend boek: Professionalism. The third logic. Hierin analyseert
Freidson de ontwikkeling van professies als
een niet te isoleren proces zonder een eenduidig eindpunt. Hij wijst vooral op de invloed
van externe (f)actoren en het appèl dat ieder
tijdsgewricht op beroepsgroepen doet om
zich verder te ontwikkelen. Freidson tracht te
achterhalen hoe markt, bureaucratie en professionalisme op elkaar inwerken. Het daarbij
werkzame krachtenveld is bepalend voor de
positie van professionals, voor hun autonomie
en (on)afhankelijkheid.

De machts- of beheersingsbenadering
Eind 20e eeuw verschuift het perspectief
geleidelijk naar ‘kennis als sociale constructie’.
Hierbij gaat het niet zozeer om kennis an sich,
maar om de wijze waarop beroepsgroepen a)
kennis aanwenden om problemen dusdanig te
definiëren dat het oplossen ervan past binnen
het eigen taakveld en b) de samenleving proberen te overtuigen van de hoogwaardigheid
van hun kennis en beroepsuitoefening.
Het perspectief is niet totaal anders dan beide
andere. Beroepen hebben een aantal kenmerken die hen onderscheiden van andere beroe-

Het perspectief in de ideaaltypische benadering is vanuit twee categorieën: de kenmerken van professies en de eigenschappen
van professionals. Professionaliteit maakt de
persoonsgebonden en in de praktijk-verankerde expertise, optimaal zichtbaar.

De omgevingen waarin
professionals opereren,
zijn veranderlijk en
dynamisch

Tegenover de klassieke opvatting tekenen zich
modernere benaderingen af waarbij professionalisering steeds meer een ‘hybride’ fenomeen
wordt. De omgevingen waarin professionals
opereren, zijn veranderlijk en dynamisch. De
betekenis van professionalisering ligt daardoor
niet vast. Niet zelden is er onduidelijkheid
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over de doelen en de uitvoering van het werk
en is er sprake van tegenstrijdige interpretaties. Professionals ontwikkelen daardoor
in hun werk vaak meerdere loyaliteiten: aan
hun cliënten, aan collega’s, maar ook aan hun
leidinggevenden/opdrachtgevers. Het concept
professionaliteit heeft daarmee tegenwoordig steeds vaker te maken met verschillende
vormen van (her)onderhandeling. De professional van vandaag de dag werkt in een ambigu
veld, waarin politiek-bestuurlijke sensitiviteit,
complexe contexten, toenemende mediadruk
en heronderhandeling over taken aan de orde
van de dag is.
Noordegraaf en Schinkel (2011) houden een
pleidooi om professioneel handelen niet
langer te zien als een statisch, neutraal concept maar als dynamisch. De professional zelf
speelt hierin een belangrijke rol. Dat brengt
ons op een drietal praktijkbenaderingen:
Schön – de reflectieve professional - benadrukt dat, vanwege de complexiteit en onvoorspelbaarheid, professioneel werk wezenlijk iets anders is dan slechts het toepassen
van theorie op praktijk. Het professioneel
handelen zelf produceert ook kennis: ervaringskennis.
Baart - de presentie professional – wil cliënten niet opdelen in deelproblemen. Hij benadrukt de integrale kwaliteit van leven. Belangrijker dan het inzetten van losse interventies
is daarom dat professionals er echt voor hun
cliënten zijn (presentie).
Kunneman – de normatieve professional –
wijst erop dat bij professioneel handelen naast
het technisch-rationele handelen, normen
en waarden altijd een rol spelen. Hij roept op

tot bewustwording van morele aspecten bij
professionele keuzes: je moet er niet alleen
voor zorgen dingen goed te doen, je moet er
ook op letten de goede dingen te doen. Het
is daarom nodig dat de professional zijn eigen
normen en waarden en van zijn omgeving
durft te bevragen.

Kijkkader op professionalisering
Alle besproken benaderingen kunnen we nu
meenemen om een kijkkader voor TP’ers op
professionalisering te introduceren.
Toegepaste psychologie vertoont kenmerken
van een professie, zoals het bestaan van een
beroepsorganisatie en beroepsprofiel, maar
streeft er niet per se naar om occupational
control te verwerven. Dat heeft met verschillende factoren te maken, zoals bijvoorbeeld
het moeilijk af te bakenen beroepsdomein. Dit
vraagt om een meervoudig perspectief. Hieronder schets ik een kijkkader daarvoor.

Binnen- en buitenperspectief
Bij professionalisering kan een binnenperspectief en een buitenperspectief worden onderscheiden. Bij het binnenperspectief wordt
professionalisering bekeken vanuit de blik
van professionals. Het draait dan vooral om
de verhouding tussen beroep en individuele
beroepsbeoefenaar. Bij het buitenperspectief
komen de verwachtingen in beeld die politici, beleidsmakers en burgers hebben. Hierbij
staat de verhouding tussen beroep en samenleving centraal. Professionalisering kenmerkt
zich door een wisselwerking tussen binnenen buitenperspectief.

Beroep – individuele beroepsbeoefenaar
Vanuit het binnenperspectief staat bij professionalisering de ontwikkeling van (subjectieve
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Samenleving – beroep

aspecten van) vakmanschap centraal. Dat
betreft de normen, standaarden en regels
die vakgenoten hanteren om te bepalen of
er sprake is van ‘goed werk’. De ontwikkeling
van vakmanschap veronderstelt persoonlijke
ontwikkeling van de individuele beroepsbeoefenaar met een permanent streven naar kwaliteit. Dat vraagt om veel (individuele) reflectie,
maar ook om uitwisseling en wisselwerking
met vakgenoten.

Mede als gevolg van toenemende politieke afhankelijkheid en bestuurlijke veranderingen is
het buitenperspectief bij de mensgerichte beroepen in het afgelopen decennium dwingender geworden. Hoe reageren de professionals
en de beroepsgroep op deze omstandigheden? Alleen het vakmanschap en de ambachtelijkheid van professionals in hun dagelijkse
contact met cliënten, volstaan niet om hun
verhouding tot de buitenwereld op adequate
wijze vorm te geven. Dat vraagt bijvoorbeeld
een politieke antenne of de vaardigheid om in
te schatten welke strategische ruimte er is en
hoe die benut kan worden.

Vanuit het binnenperspectief
staat bij professionalisering
de ontwikkeling van
(subjectieveaspecten van)
vakmanschap centraal

Het onderstaande schema (gebaseerd op Hargreaves, 2012) ontstaat wanneer de professionaliteitsdimensies van individueel-collectief
en van binnenkant-buitenkant elkaar kruisen.
Het schema bestaat uit vier kwadranten (met

Figuur 1. Kijkkader professionalisering TP
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voorbeelden van onderwerpen), die elk een
onderdeel van professionaliteit vertegenwoordigen en die in de interactie vorm krijgen.
Deze manier van kijken leidt tot een verbindende benadering.

•

Verbindende professionalisering
Verbindende professionalisering vormt een
eigentijdse, passende benadering van professionalisering voor TP die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen. Vergeleken met
verplichtende professionalisering kiest een
benadering van verbindende professionalisering niet de klassieke professies als ijkpunt. In
deze strategie wordt minder waarde gehecht
aan occupational control. De (h)erkenning van
het beroep en de beroepsgroepvorming wordt
niet gezien als een geïsoleerd doel, maar
eerder als een gevolg van de samenhangende
ontwikkeling van ambachtelijkheid, vakmanschap, ethiek en professionaliteit bij (groepen
van) professionals.

en samenwerking tussen professionals.
Werken vanuit een gedeelde missie en
visie, met een gezamenlijke focus op leren.
Besluitvormingskapitaal gaat over het
goede doen op het juiste moment waardoor doelen optimaal kunnen worden
gerealiseerd. We hebben het dan over het
ontwikkelen van het beoordelingsvermogen. Het gaat ook over het mogen maken
van fouten, het leren van ‘best practices’
en het uitproberen van ‘next practices’.

Van TP’ers wordt steeds meer verwacht dat zij
alledaagse en niet-alledaagse problemen in hun
beroepspraktijk systematisch en methodisch
verantwoord op kunnen lossen, vanuit een
kritisch-onderzoekende houding: persoonlijke
professionaliteit. Dit houdt in dat TP’ers hun
werkwijze en keuzes regelmatig tegen het licht
houden en kritisch reflecteren of dit wel juiste,
verantwoorde keuzes waren. Handelen in de
praktijk wordt dus niet als een vast gegeven
beschouwd, maar steeds wordt kritisch bekeken hoe het anders en beter zou kunnen.

Duurzaam verbeteren van de beroepskwaliteit
vergt professioneel kapitaal. Professioneel
kapitaal realiseren is mogelijk door te investeren in (de verbinding van) menselijk, sociaal en
besluitvormingskapitaal.
• Menselijke kapitaal komt voort uit de
kwaliteit van professionals. We hebben
het dan over het persoonlijk meesterschap en het professioneel handelen van
elke individuele professional. Het gaat
over persoonlijke kennis – vaardigheden –
talenten –tact – reflectie op eigen gedrag,
opvattingen, waarden en normen. Het
gaat ook over het hebben van betrokkenheid om er voor alle cliënten te zijn en de
wil om je voortdurend te verbeteren.
• Sociaal kapitaal bestaat vooral uit de
kwaliteit en frequentie van de interactie

Methodieken: reflectie, intervisie, supervisie
Als je aan (een studie voor) een beroep begint,
heb je een beeld van dat beroep. Meestal heb
je een beeld van wat je gaat doen en waar je
deskundig in wilt worden. Maar aan het werk
blijkt ook een andere kant van het beroep te
zitten, namelijk jezelf. In het proces van een
zichzelf ontwikkelende professional gaat het
niet alleen om het doen, het uitvoeren van
je beroepsmatige werk, maar ook om wat je
denkt, vindt en voelt.
Als professional maak je niet alleen keuzes
vanuit een technisch-vakinhoudelijk per-
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spectief, maar ook vanuit afstemming op de
context waarin je professioneel handelen
plaatsvindt. Daarover communiceren met vakgenoten, collega’s en cliënten is een belangrijk aspect van professioneel handelen. Niet
alleen het wat, maar ook het hoe, waarom en
waartoe spelen daarbij een rol. Daarvoor is
het nodig dat je leert je eigen handelen onder
woorden te brengen en te analyseren: reflectie.

Wat heb ik hiervan te leren? In problematiseren wil je iets van jezelf veranderen of ontwikkelen en is niet direct gericht op verbetering
van de werkuitvoering.

Intervisie
Intervisie is een vorm van overleg en samenwerking tussen collega’s, waarbij vooral reflecties op eigen werkervaringen als basis voor het
leren centrale uitgangspunten zijn. Intervisie
heeft de volgende kenmerken:
• onderlinge advisering bij werkproblemen
• in een leergroep bestaande uit gelijken
(drie tot zes leden)
• die binnen een gezamenlijk vastgestelde
structuur
• tot inzichten en oplossingen trachten te
komen
• in een zelfsturend en op reflectiegericht
leerproces.

Reflectie
Volgens Korthagen is reflectie een weloverwogen en bewust proces van denken over en
interpreteren van ervaringen met als doel het
eigen handelen beter te leren doorgronden en
hiervan te leren. De inhoud van de betekenisgeving vloeit voort uit je eigen invalshoek en
context (beroepsrol en concrete werksituatie)
van waaruit je de situatie en dus de beleving
waarneemt. De professional zal vervolgens
ook vanuit een persoonlijk kader betekenis
geven. Je zal in staat moeten zijn een onderscheid te maken tussen betekenisgeving als
professional en als persoon. Deze dubbele
reflectie kan je vervolgens gebruiken om de
betekenisgeving als persoon weer in dienst
te stellen van je professioneel handelen. Het
nieuwe verhaal wordt de afspiegeling van je
persoonlijke - en professionele ontwikkeling.

Er zijn twee vormen van intervisie mogelijk,
namelijk intervisie of collegiale consultatie.
Collegiale consultatie heeft als kern het ondersteunen van de professional in de werkuitvoering. Intervisie heeft een ander doel,
namelijk het leren van de werkuitvoering met
het oog op deskundigheidsbevordering. Of
een intervisie groep kiest voor ondersteunen
(collegiale consultatie) of voor leren (intervisie) is afhankelijk van wensen en behoeften
van de groepsleden.

Een professional kan ook bewust en doelgericht op zijn werkervaringen reflecteren vanuit
een ander kader dan dat van de werkuitvoering. Dit soort reflecteren wordt problematiseren genoemd. Problematiseren is iets tot een
probleem, een vraag of een opgave maken.
Hierbij gaat het niet om de werkuitvoering op
zich. Problematiseren van werkervaringen is
gericht op het maken van leermateriaal. Je bevraagt de werkervaring met het oog op jezelf.

Supervisie
Siegers werkt supervisie uit in een model
waarbinnen het persoonlijke en professionele
leren worden geïntegreerd. Het leerproces
gaat uit van ervaringsleren en systematische
reflectie daarop. Het betreft twee niveaus van
leren die wel onderscheiden kunnen worden
maar in de praktijk niet gescheiden zijn en

43

Professionalisering

Figuur 2. Integratieve supervisie
waarbij beide niveaus in supervisie gelijkwaardig zijn.
Het eerste niveau is het persoonlijke functioneren, waarin voelen, denken, overwegen en
handelen met elkaar in overeenstemming zijn.
Het tweede niveau betreft de integratie van
deze persoonlijke aspecten met de eisen die
vanuit het beroep gesteld worden. Het gaat
dan om het functioneren volgens de beroepscode en volgens de kwaliteitsnormen van de
beroepsgroep, en om het verwerven van de
beroepscompetenties. Het heeft een gelaagdheid: een dubbele integratie, zoals hieronder
schematisch weergegeven.

Wanneer werkt professionalisering goed?
Wanneer heeft professionalisering een positieve impact op kennis, vaardigheden en gedrag en stijgt bovendien de kans dat de hulpen dienstverlening positief wordt beïnvloed?
Door de formulering van een theory of improvement is door onderzoekers van Universiteit
Gent een negental effectieve kenmerken van

professionalisering gevonden. Als deze kenmerken samen aanwezig zijn, stijgt de kans op
positieve effecten:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
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Focus op zowel technisch-rationeel als
normatief;
Focus op (vak)manschap en goede afstemming op de cliënt;
Gebaseerd op onderzoek maar coherent
met de doelen van professionals en de
context van het werk;
Eigenaarschap van inhoud en proces:
professionele ruimte (betrokkenheid en
motivatie);
Substantiële duur van de professionaliseringsactiviteit;
Collectieve participatie met interne en
externe collega’s (stimuleer en organiseer
samenwerking, uitwisseling en kennisdeling);
Ingebed in de dagelijkse werkomgeving en
praktijk van de professional (praktijknabijheid, gebruikswaarde);
Actief leren, experimenteren en co-creatie

Professionalisering
op basis van onderzoek en daarover actief
reflecteren;
9. Kwaliteit van de intervisie/supervisie
(supervisor).
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Professionalisering
TP’er in beeld

Cristel van Helvoort
Waar werk je?

Ik werk bij de politie als een teamchef van de politievrijwilligers. Dit betekent dat ik het team
vrijwilligers binnen Oost-Brabant aanstuur. We hebben 190 vrijwilligers die overal in de eenheid
gestationeerd zijn. Hierin ben ik een soort makelaar die vraag en aanbod binnen de organisatie
probeert te matchen.

Hoe ziet een dag voor jou eruit?

Mijn dag bestaat een beetje uit twee delen. Enerzijds heb ik veel sollicitatiegesprekken. Ik kijk
dan naar de open sollicitaties die veel vrijwilligers bij ons doen. Hierin geven ze aan wat hun
kennis en kunde is en waarom ze graag deel uit zouden maken van de organisatie als vrijwilliger.
Anderzijds heb ik gesprekken met de teamchefs die een behoefte hebben. Dit kan bijvoorbeeld
de behoefte zijn aan iemand met specifieke kennis of kunde in een vakgebied, die wij niet binnen de politie voor handen hebben. In deze situatie kan ik dan een vrijwilliger matchen met de
behoefte van de teamchef.
Verder ben ik verantwoordelijk voor de personeelszorg van de vrijwilligers die bij ons werkzaam
zijn. Ik ga dan over alle zaken die niet-operationeel zijn, zoals ontslag. Ze worden dus door personeel aangestuurd in de operatie daar waar ze werken, maar alles wat er beleidsmatig is of wat
complexer wordt daar zorg ik voor.

Op welke manier pas je dan psychologie toe?

De psychologie die wij op school geleerd hebben wordt vooral toegepast in de communicatieve vaardigheden. Daar ben je eigenlijk de hele dag mee bezig. Ik heb veel contact met nieuwe
gegadigden waarvan ik moet weten of ze voldoen aan de competenties, normen en waarden die
we binnen de organisatie nastreven. Adviseren is ook iets wat ik meegenomen heb van de opleiding. Zo kan ik adviseren welke vrijwilligers ze zouden kunnen gebruiken bijvoorbeeld. Volgens
mij is toegepaste psychologie aanwezig en bruikbaar in elk werkveld.

Aan wie geef jij dit stokje door?

Farley Matagora, trajectbegeleider bij Politie Nederland en toegepast psycholoog.
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Wie is de

Toegepast

psycholoog?
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De TP’er is een praktijkoplosser en een goed opgeleid expert. Er zijn
knelpunten wat betreft ‘doen’ en ‘kunnen’ als het gaat om bekendheid, om
concurrentie van hoger en anders-opgeleiden en om declareerbaarheid.
Ook mist in de opleiding kennis over de sociale kaart, intensieve toetsing
van kennis, en één op één begeleiding bij leren van vaardigheden. Als het
gaat om de poortfunctie van de TP’er op de arbeidsmarkt dan zou een
TP’er nog kunnen gaan werken als praktijkondersteuner huisartsenzorg,
als WMO-consulent, en vanuit een ondernemende houding als persoonlijk
begeleider in multidisciplinaire maatschappijen die focussen op één
problematiek. Maar wie is de toegepast psycholoog nou eigenlijk?
█

Auteur: Laurens F. Ekkel

Profiel, definitie en werkveld
TP’er
Doen versus kunnen, is het beeld dat opdoemt
bij vergelijking van het beroepsprofiel (2018) en
opleidingsprofiel (2013) van de TP’er. In beroepscontext gaat het erom wat de TP’er doet en
waar hij verantwoordelijk voor is: hij lost praktijkproblemen op met behulp van psychologische kennis. In de context van opleiding wordt
het profiel juist gedefinieerd door ‘weten en
kunnen’. Dus wat heeft iedere afgestudeerde
TP’er minimaal in zijn mars, ongeacht de hogeschool waar hij is opgeleid?
Het werkveld van de TP’er omvat in termen
van het beroepsprofiel en het opleidingsprofiel
een professional die zelfstandig en multi- en
interdisciplinair werkt en aansluit bij zowel de
bestaande praktijk als bij nieuwe ‘niches’ in die
praktijk. Vanuit het beroep bestaat dat werkveld
meer concreet uit een brede range van doelgroepen, bijvoorbeeld gehandicapten, kinderen,
jongeren, ouderen, scholieren, werkzoekenden
en werknemers. De TP’er is primair verantwoordelijk voor zijn beroepsuitoefening op de
deskundigheidsomschrijving zoals dat staat in
de beroepscode en kwaliteitscriteria van de

beroepsgroep toegepaste psychologie. Er is een
opleidingsrelatie met nieuwe collega’s, studenten/leerlingen en stagiaires. Voor belangstellenden zoals cliënten- en patiëntverenigingen,
aanpalende beroepsgroepen en studenten staat
de relatie in het teken van voorlichting. Een deel
van de werkomstandigheden van de TP’er in het
werkveld wordt beïnvloed door wetgeving en
andere regelgeving, zoals de ARBO wet en de
arbeidstijdenwet (ATW) en het arbeidstijdenbesluit (ATB). Zij bevatten onder andere regels
over werkbelasting en werkdruk. Psychische
belasting treedt op door de confrontatie met
cliënten met psychische en psychiatrische problematiek en het werken in crisissituaties. Vanuit
opleidingsperspectief bestaat het werkveld uit
snel oppakken van maatschappelijke nieuwe
vraagstukken met een stevig competentieprofiel, ondersteund door een degelijke kennisbasis.
En: werken in multi- en interdisciplinaire teams
gebeurt door middel van een analytische basis
samen met een ondernemende en verbindende
attitude. En ook: ondersteuning in de talenten
van mensen zichtbaar maken en daarmee hun
duurzame inzetbaarheid in een veranderende
wereld vergroten.
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Vaardigheden van de TP’er

Functies van de TP’er

De vaardigheden van de TP’er omvatten
volgens het opleidingsprofiel internationaal
bachelor-eindniveau (Dublin Descriptoren)
opleidingskennis, landelijke competenties én
de volgende vier beroepsrollen:
1. Beoordelen van gedrag;
2. Beïnvloeden van gedrag;
3. Praktijkgericht onderzoek;
4. Professioneel werken. `

In het opleidingsprofiel staan - naast uitwerkingen van de zes functies psychodiagnostisch
werker, studiebegeleider/coach, de wijkcoach,
re-integratieconsulent, consultant Security
awareness en de wijk Marshall - alleen generieke functies van een TP’er, namelijk:
1. Beoordelen gedrag: assessor, gedragsbeoordelaar, psychodiagnosticus;
2. Beïnvloeden gedrag: gedragsadviseur;
-trainer, -begeleider /-coach, psychologisch hulpverlener, counselor, voorlichter,
mediator, preventiemedewerker;
3. Praktijkgericht onderzoek: ‘alle’;
4. Professioneel werken: geen specifieke
functies, is ‘generiek’.

In het opleidingsprofiel
staan alleen generieke
functies van een TP’er

In het beroepsprofiel staan met gedeeltelijke
overlap met het opleidingsprofiel juist een
twintigtal specifieke functies van een TP’er
in de vier vakgebieden Gezondheid en zorg,
Arbeid en organisatie, Maatschappij, consument en veiligheid, en Ontwikkeling, jeugd en
onderwijs. De specifieke functies zijn:
• Uitvoerder van een gedeeltelijke behandeling bij GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychiater;
• Gezondheidsvoorlichter;
• Hulpverlener verslavingszorg;
• Medewerker bij een centrum voor psychiatrische begeleiding;
• Psychodiagnostisch werker van testafname bij GGD, ziekenhuizen en het RIAGG;
• Trainer in communicatievaardigheden;
• Loopbaanadviseur voor mensen die moeten re-integreren;
• Medewerker in een werving- en selectiebureau;
• Medewerker personeelszaken bij trainingsbureaus, re-integratiebureaus, Arbodiensten en werving- en selectiebureaus,

Het beroepsprofiel sluit hierop aan wat betreft de aspecten analyse/beoordelen, sociaal
en persoonlijk/professioneel, maar is veel
uitgebreider in de beschrijving van de competenties. Bij analytische competenties zien
we: problemen verhelderen en diagnosticeren,
analyseren van bedrijfsculturen en structuren, analyseren van persoonlijke structuren
en psychische problematiek, analyseren van
sociale systemen, en interactie.
Sociale competenties zijn coachen, onderhandelen, begeleiden van veranderingsprocessen
-individueel, in groepen of in organisaties,
begeleiden van levens- en loopbaanvraagstukken, en casemanagement. Persoonlijke
competenties bestaan uit conflictbemiddeling,
communicatieve effectiviteit, profileren van/
met eigen competenties, stressmanagement,
netwerken, en zelfreflectie.
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en afdelingen Personeel en Organisatie of
Human Resources;
Marktonderzoeker, consumentenvoorlichter en adviseur bij gemeentelijke instellingen en andere overheidsinstellingen of
adviesorganisaties;
Jeugdhulpverlener, maatschappelijk begeleider, docent, onderwijsassistent, schooladviseur, ouderenconsulent, trainer, opleidingsadviseur bij schooladviesbureaus en
de maatschappelijke dienstverlening.

Kennis van de TP’er
In het beroepsprofiel ontbreekt een beschrijving van de kennis uit de psychologie die de
TP’er moet beheersen, maar in het opleidingsprofiel is een zeer gedetailleerde beschrijving
daarvan te vinden. Op hoofdlijnen betreft het
Cognitieve psychologie, Ontwikkelingspsychologie, Arbeid- en organisatiepsychologie,
Cross-culturele psychologie, Testpsychologie,
Psychobiologie, Neuropsychologie, Psychopathologie, Onderzoek en onderzoeksethiek.

aantrekkingskracht op kandidaat-studenten.
En het opleidingsprofiel zal vooral in lijn zijn
met stakeholders als curriculumcommissie,
examencommissie, visitatiecommissie, bekostigende instituties en aantrekkingskracht op
de overheid voor bekostiging onderwijsgelden.
Dat verklaart ook waarom in het opleidingsprofiel het ‘kennis van de psychologie’-aspect
uitvoerig is uitgewerkt ter bevordering van het
‘weten en kunnen’ en in mindere mate van het
‘doen’.
Vaardigheden in beide profielen vertonen wel
een sterke overeenkomst met benoeming van
competenties op de analytische, sociale en
persoonlijke/professionele gebieden. In de
vaardigheden komen beroep en hoger onderwijs bij elkaar in wat de TP’er doet, weet en
kan.

De vraag wie de TP’er is kan
op verschillende manieren
beantwoord worden

Conclusie
De vraag ‘Wie is de Toegepast psycholoog?’
kan op verschillende manieren beantwoord
worden, en dat heeft te maken met de domeinen die er zijn. Het domein genoemd in
het beroepsprofiel is geënt op de praktijk en
richt zich vooral op het functieprofiel en de
functiecriteria –dus, wat doét de TP’er. De
domeinen vanuit HBO en TP-opleidingen zijn
vooral geënt op kennis en certificeringscriteria
–dus wat weet en kan de TP’er. Met het verschil van domeinen borgt het beroepsprofiel
vooral de ‘B’ van HBO en het opleidingsprofiel
vooral de ‘H’ van HBO. Het beroepsprofiel
moet immers aansluiten bij de stakeholders als
het gaat om professionaliteit, beroepenveld,
stage- en afstudeerorganisaties, studenten en

Nog een overeenkomst tussen de profielen
is dat in beide profielen met functiecriteria
wordt gewerkt, maar het verschil is dat die
in het beroep draaien om beoordeling van
ontwikkeling, en in het onderwijs om certificering door middel van een diploma. In het
opleidingsprofiel zijn naast generieke beroepsrollen zes functies specifiek uitgewerkt. Het
beroepsprofiel voegt hier nog maar liefst 19
specifieke functies aan toe in de vakgebieden
Gezondheid en zorg, Arbeid en organisatie,
Maatschappij, consument en veiligheid, en
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Ontwikkeling, jeugd en onderwijs. Ook hier
is het verschil tussen ‘doen’ versus ‘weten en
kunnen’ hier debet aan.

neuropsychologie aan Saxion Hogescholen.
Daniel vertelt dat hij voor het eerst in aanraking kwam met de functie van poh-ggz tijdens zijn stage: “Ik liep stage bij Altrecht, wat
gevestigd was in een gezondheidscentrum.
Destijds werkte mijn collega ook als poh-ggz in
de huisartsenpraktijk die daar ook was gevestigd. Eerder was ik onbekend met wat/wie een
poh-ggz was/deed. Uit interesse heb ik een
dag met haar meegekeken en daarna was ik
verkocht. Wat mij aansprak wat het takenpakket en de doelgroep. Ik zag een kans om met
mijn kennis en kwaliteiten aan de slag te gaan
in de huisartsenpraktijk. Dat heeft me veel
gebracht.”
Poh-ggz is een functie die door verschillende
beroepsgroepen kan worden verricht. Een
vereiste is dat men een eenjarige post-hbo
leergang tot poh-ggz heeft gevolgd. Daniel
volgde deze leergang aan Saxion Hogeschool
Deventer. Zijn lichting bestond voornamelijk
uit professionals met een achtergrond als sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV).
“Ik was de enige persoon met een achtergrond
in de psychologie. Mijn ervaring is dat het
mij een enorme voorsprong gaf op de lesstof
(voornamelijk psychopathologie) op de rest,
ondanks dat de rest veel meer werkervaring
had opgebouwd dan ikzelf. Vooral de competenties op het gebied van methodologisch
handelen, psychodiagnostiek en cognitieve gedragstherapie heb ik als meerwaarde ervaren.”
In de dagelijkse praktijk behandelt Daniel
mensen met lichte tot matige psychische
klachten. Hij ervaart dat het competentieprofiel van TP goed aansluit op het functieprofiel
van poh-ggz.

Er zijn in Nederland particuliere en zes bekostigde opleidingen TP. Kernwoorden van
specialismen waar deze opleidingen zich op
focussen zijn breed: marketing, technologie,
participatie, intermenselijke relaties, organisaties, onderwijs, consument, arbeid, re-integratie, geestelijke gezondheid, zorg, welzijn,
ziekenhuizen, klinieken, coaching, jeugd,
ontwikkeling, gezond oud worden, veiligheid,
interventies en neuropsychologie.
Het blijkt dus dat in beide profielen in mindere of meerdere mate functies voor de
TP’er zijn benoemd en uitgewerkt en dat is
ook terug te zien in de kernwoorden van de
opleidingen, maar het aspect van een poortfunctie ‘bij nieuwe vraagstukken in multi- en
interdisciplinaire teams’ dat in zowel het beroepsprofiel als in het opleidingsprofiel wordt
genoemd, zou benoeming van de functie van
praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz) logisch maken.
Sinds 2014 lijkt de TP’er zijn weg te hebben
gevonden naar deze functie, hoewel bij dergelijke vacatures wordt gevraagd om een aanvullende opleiding POH en enige jaren ervaring.
Ook gaat het vaak om aanstellingen voor een
beperkt aantal uren per week (de Haan, 2014).
Daniel Cakici is TP’er en werkt al in de functie
van poh-ggz bij een aantal huisartsenpraktijken in Apeldoorn. In het onderstaand interview vertelt hij daarover en hij geeft zijn visie
op poortfuncties voor de TP’er.

Interview Daniel Cakici

Daniel ziet in zijn werkveld dat Toegepaste
Psychologie nog steeds relatief onbekend is
en dat de TP’er vaak vastloopt op de arbeids-

Daniel Cakici studeerde Toegepaste Psychologie in de richting van klinische psychologie en
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markt vanwege geen declareerbaarheid zoals
die wel geldt voor bijvoorbeeld GZ-agogen.
“Nadat ik was afgestudeerd heb ik zeer
intensief gesolliciteerd. Het kwam steeds uit
op een afwijzing, al dan niet na een sollicitatiegesprek. Voor de ene vacature werd ik
afgewezen omdat ik onvoldoende praktisch
was opgeleid, voor de andere vacature omdat
ik dan onvoldoende theoretisch was opgeleid.
Het is alsof je tussen wal en schip beland. Ook
lijkt het werkveld weinig van het bestaan van
hbo-psychologie af te weten.”
Daniel voelt zich tevreden in zijn functie pohggz: “Ik behandel mensen met lichte tot matige psychische klachten. Soms zijn dit mensen
die al bekend zijn met een ziektebeeld, vaker
zijn het mensen met enkelvoudige trans diagnostische klachten zoals slaapproblemen, problemen met het zelfbeeld, angst, stemmingen.
Alles wat daarbovenuit stijgt verwijs ik door
naar de basis ggz of gespecialiseerde ggz. Omdat patiënten een vaste huisarts hebben - en
dus ook een vaste poh-ggz - is het belangrijk
om de stap naar een poh-ggz zo laagdrempelig
als mogelijk te houden. Jij bent dan namelijk
het eerste aanspreekpunt als het gaat om
psychische klachten en dat bekent ook dat
je veel zal moeten investeren in de werkrelatie om patiënten een zo vertrouwd mogelijk
gevoel te geven. Dus belangrijk is dat je weet
hoe je een werkrelatie opbouwt, onderhoudt
en repareert.”

sen en diagnoses kunnen omgaan, omdat ze
hebben geleerd dat de mens zich gedurende
zijn leven kan ontwikkelen. De TP’er kan daarin nog meer ondernemend zijn. Ook zou in dit
soort functies inbreng van eigen levenservaring van de TP’er een plek kunnen hebben.”

Laurens Ekkel is hoofddocent Toegepaste
psychologie aan hogeschool Saxion en
schrijver van een drietal TP-boeken over
Persoonlijkheid en onderzoek voor Toegepast psychologen. █
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Andere poortfuncties voor de TP’er dan
de poh-ggz ziet Daniel weggelegd voor de
WMO-consulent en voor begeleiding binnen
maatschappen met verschillende professionals
die focussen op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld cliënten uit het autisme-spectrum.
“Voordelen van de TP’er daarbij zijn dat TP’ers
diagnostiek snappen en flexibel met stoornis-
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Interview met: Liesbeth Woertman

Bespiegelingen
over identiteit

Professionalisering is een van de 3 pijlers
in het vakblad Toegepaste Psychologie.
Deze keer gaan we in op het thema
Identiteit. En wie kan hier mooier over
vertellen dan emeritus hoogleraar psychologie
Liesbeth Woertman? Hieronder de weergave van
de bespiegelingen van Liesbeth Woertman op het
thema ‘identiteit’, ontwikkelingen in de maatschappij, de
rol van de professionele begeleider, en de identiteitsfase van de nieuwe loot
aan de ‘psychologenboom’: Toegepaste Psychologie.
█

Auteur: Rian van Son

Om een begin te kunnen maken met de
bespiegelingen, licht Liesbeth het begrip
identiteit eerst toe. Het is een centraal begrip
binnen de psychologie. En tegelijkertijd is het
een heel moeilijk begrip is, omdat het zo vaag
is. In het psychologische woordenboek van
Reber (2011) staat dat identiteit een gevoel is
van eenheid en consistentie, ongeveer dezelfde te zijn, ongeacht tijd en plaats. Het is dus
en gevoel, geen feit. Het heeft, onder andere,
te maken met je geheugen, dat je moet onthouden wat je gisteren hebt gedaan, en ook
daarvoor, dat er continuïteit van gedrag is. De
dingen die je doet, maken wie je bent. Je kunt
het goed zien bij mensen die dement worden, die niet meer op hun geheugen kunnen

vertrouwen. Hun identiteit brokkelt af. Tijd en
plaats zijn structurerende assen waarop we
onszelf plaatsen en benoemen.
Identiteit heeft ook te maken met de sociale rollen die we vervullen. Iedereen vervult
diverse rollen. Als je iemand niet kent weet je
niet welke rollen voor iemand belangrijk zijn
ten aanzien van zijn of haar identiteit. Je kunt
ook in overgangsperiodes zitten in belangrijkheid van rollen. Er kan een ‘knip’ komen
in de continuïteit van een rol, bijvoorbeeld
omdat je met pensioen gaat. Een cesuur in de
tijd: je verandert van plaats, in geval van een
pensioen ook letterlijk, want je gaat niet meer
naar je werk. Bij zo’n overgangsfase passen
gevoelens van onzekerheid, je bent zoeken-
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Van ‘nee’ naar ‘ja’
Neem bijvoorbeeld de huidige pandemie. Bij
dit soort grote, ingrijpende gebeurtenissen
(je kunt het ook vraagstukken noemen) zijn
we geneigd om het weg te houden, het niet
te willen. Terwijl ze vanuit psychologisch
oogpunt ons juist in staat stellen om iets te
(be)leven wat al wel in ons zit, maar wat we
nog niet wisten van onszelf. Het is een bijzonder, menselijk fenomeen, dat als er iets
groots aankomt, dat dan ons hele wezen in de
‘nee!’-stand gaat. We lijden in het leven het
meest aan de dingen die we niet toe durven
laten, terwijl het er allang is. Je kunt je ertegen
verzetten, maar daar kom je geen millimeter
verder mee. Angst is een slechte raadgever. De
uitdaging voor de gedragsprofessionals is om
de ‘ja’-knop te vinden. Alleen al het onderkennen van dit mechanisme zou mensen kunnen
helpen om wat moediger te zijn. Om toch
ja te kunnen zeggen, ook al is dat wat op je
afkomt ongewenst. Dit betekent niet dat je al
je vroegere trauma’s (bijvoorbeeld gepest zijn,
vernederd of miskend) weer helemaal opnieuw
door moet voelen en verwerken. Erkenning
van wat er is, brengt al veel.

In 1994 promoveerde Liesbeth Woertman
op het onderwerp lichaamsbeeld. In 2003
verscheen ‘Moeders Mooiste, de schone
schijn van het uiterlijk’. In 2013 haar boek
‘Psychologie van het uiterlijk .Tevreden
met het uiterlijk, maar de perfectie lokt’. In
2019 ‘Je bent al mooi. De schoonheid van
imperfectie’. En recent, in 2020, verscheen
‘Psychologie van het uiterlijk. Hoe het
lichaamsbeeld ontstaat.’ Website:
www.psychologievanhetuiterlijk.nl.

de. Hetzelfde gebeurt aan het begin van je
carrière of als je aan een opleiding begint.
Dit zijn grote sociale veranderingen, die niet
alleen buiten jezelf plaatsvinden, maar ook
‘dat wat je dacht te zijn’ in beweging zetten.
Er komt iets nieuws bij, maar het zet ook dat
wat oud was in beweging. In de loop van je
leven gebeuren er dingen waardoor je weer
moet heroverwegen, soms ook afscheid moet
nemen van bepaalde rollen, ruimte moet
maken voor iets nieuws. Dit is belangrijk,
omdat mensen geneigd zijn om te denken
dat je identiteit vaststaand is. Mensen vinden
het moeilijk om zichzelf als stromend te zien.
Problemen kunnen leiden tot onzekerheid
of een lage zelfwaardering. Grote chaos kan
ontstaan van binnen, omdat je niet weet wie
je bent en waar je staat. Je hebt wel een bepaalde vastigheid nodig. Dat zie je aan mensen
die bijvoorbeeld een auto ongeluk krijgen, of
een ander trauma. Dan zie je hoe ongelooflijk
moeilijk het is om dit te incorporeren in wie ze
zijn. Het is een voortdurend zoeken naar eenheid, naar stabiliteit. En tegelijkertijd dwingt
het leven ons om dat op gezette tijden weer
los te laten.

Problemen kunnen leiden
tot onzekerheid of een
lage zelfwaardering
Wat in dit verband ook belangrijk is om onder
de loep te nemen is de huidige mensopvatting, dat jouw ‘ik’ het centrum is van
het universum. Daar moet flink aan gewrikt
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worden, volgens Liesbeth. Het leven heeft
haar eigen wetten en dynamieken, of je er
bent of niet. Het zou beter zijn (te leren om)
mee te bewegen, in plaats van uit hoogmoed,
of vanuit ‘het dikke ik’ te reageren. Heel veel
mensen hebben een opgeblazen ego, waardoor ze de gewone dingen van het leven niet
meer in de juiste proporties zien. Dit gaat zelfs
zover dat ze net doen alsof het (in dit geval de
pandemie) niet gebeurt, of complottheorieën
ontwikkelen.

de vele invloeden die erbij kwamen in de ‘60
en ’70: de massaproductie van consumptiegoederen, de invloed van reclame, het ontstaan van vrije tijd, recreatie, op vakantie gaan.
Dat ontwikkelde ook het idee van ‘recht hebben op’. Die tendensen hebben zich steeds
verder uitvergroot. We zijn waanzinnig rijk
geworden. Die generatie heeft dus zelf meegemaakt, dat als je goed je best doet, dat het
dan ook echt beter wordt. Deze boodschap
is doorgegeven aan de volgende generatie
zonder te kijken wat het eigenlijk kost, wat
verloren raakt, of wat kapot wordt gemaakt.
Die rekening krijgen we nu gepresenteerd. Het
is ontroerend om te zien dat jongeren van nu,
waarvan Greta Thunberg een mooi voorbeeld
is, ons die spiegel voorhouden, ons ter verantwoording roepen. Dat is geen gemakkelijke
boodschap, maar het is wel zo. De kunst is nu
om over generaties heen, zonder polarisatie,
een mensbeeld, identiteit, te ontwikkelen die
ruimte geeft aan alle generaties en groepen.
Vanuit mededogen en compassie. Dit vraagt
om een grote omwenteling. Een mens is een
relationeel wezen. We bestaan in de ogen van
anderen en door die anderen en in samenhang
met de omgeving. Dat mogen we ons meer
realiseren. Op dit moment is de polarisatie
groot. Kijk maar naar de grote verschillen
tussen arm en rijk, en (tijdens de pandemie)
naar de mening dat de ouderen dan maar
afgesloten worden van de maatschappij om de
jongeren hun vrijheid terug te geven.

Liesbeth verwijst hier voor geïnteresseerde
lezers naar een artikel van Bas Heijnen in het
NRC, waarin hij een heldere analyse geeft van
hoe denkbeelden van ‘opgeblazen ego’s’ kunnen leiden tot vergaande consequenties.

Narcisme door opvoeding
Je zou dit gedrag ook meer vanuit de narcistische hoek kunnen bekijken. E. Brummelman
(2019) heeft een prachtig boek geschreven
over de ontwikkeling van narcisme bij kinderen. Wij (als huidige generatie opvoeders)
draven ontzettend door in het prijzen van de
prestaties van (kleine) kinderen. Daarmee voeden we dit soort ego’s. We zijn doorgeschoten
in ‘prinsen- en prinsessengedrag’. Daarbij gaan
we voorbij aan dat we onderdeel zijn van de
mensenwereld, van cultuur, en we zijn zeker
ook onderdeel van de natuur. Ons egoïstische
gedrag heeft grote consequenties, die helemaal niet nodig zijn. Kijk maar naar de klimaatcrisis, of naar de armoede in de wereld. Hier is
erg veel over te zeggen. Het is natuurlijk een
interessante vraag hoe het gekomen is, dat
wij (de huidige generatie opvoeders) dit met
elkaar zo veroorzaakt hebben. Deze generatie
is opgegroeid na de oorlog en opgevoed vanuit de hoop dat als je maar genoeg je best zou
doen, dat het dan beter wordt. Voeg daarbij

Heel in gebrokenheid
Je zou kunnen zeggen dat onze identiteit als
‘collectief’ een bepaalde kant op is geëvolueerd. Hoe zou de beweging eruit zien, om
weer meer ‘heel’ te worden? Dat is een hele
grote vraag. In haar boek ‘Je bent al mooi’
(2019) gebruikt Liesbeth het mensbeeld ‘Heel
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in Gebrokenheid’. Alle mensen willen natuurlijk graag gaaf zijn, heel zijn, een mens uit een
stuk, niet beschadigd. Maar wij zijn biologische en sociale wezens, dus per definitie niet
perfect. We zijn voortdurend aan verandering
onderhevig. Het gaat erom te leren verdragen
dat we heel kunnen zijn zonder dat we perfect zijn. Verandering is de constante; verdriet,
pijn, je celdeling, dingen die niet goed gaan,
dit alles opnemen in wie je wil zijn, het hoort
er allemaal bij. De strategie is om (weer) beter
te leren voelen wat er in ons leeft, in plaats
van de hele dag in ons hoofd te wonen. Wat
heb jij nodig en wat heb jij te geven? Je kunt
alleen geven als je wat hebt. Dit geldt voor
materiële zaken, maar ook voor het geven van
warmte, aandacht en zorg. Je moet dus goed
voor jezelf zorgen. Niet zozeer in de zin van
perfectie, maar door te luisteren naar wat je
nodig hebt. Als je dat goed kan, kun je ook
veel beter voelen wat een ander nodig heeft.
Het verschil tussen jou en de ander blijkt dan
niet zo groot. Het zou ook goed zijn als we
een stap kunnen doen richting waarachtigheid. Er voor uit durven komen dat je niet verder komt. Als je er woorden aan kunt geven,
zodat een ander naar je kan luisteren, dan gaat
het alweer stromen. Het hoeft niet perse fijn
te zijn waar je woorden aan geeft, maar geef er
woorden aan! Dat is belangrijk.

Dat je met openheid en empathie wil luisteren
naar wat een ander zegt. Daarmee alleen al
kan een ander weer verder komen. De hoop
bewaren voor je cliënten; zij zien het niet
meer, maar jij wel! Daar is volgens Liesbeth
momenteel weinig aandacht voor in opleidingen. Je moet het voorleven. Alleen dan ben je
waarachtig.

Maar wij zijn biologische
en sociale wezens, dus per
definitie niet perfect
Als professioneel begeleider hoef je niet perfect te zijn, maar je moet wel je eigen verdriet
en je eigen angsten aan durven te kijken. Het
kan dus voorkomen, dat je je begeleiding
tijdelijk moet stoppen, om gebeurtenissen in
je eigen leven te incorporeren, een plek te geven, voordat je weer kunt geven en luisteren
naar de ander. Het mooie van therapie is dat
je alles wat je ziet en voelt in de ruimte kunt
plaatsen om dan te checken bij de ander of
die het kan plaatsen en of het klopt. Iemand
opent zich al door in therapie te gaan. Er is al
een beweging in gang gezet. Twee identiteiten
die op dat moment in tijd en plaats samenkomen. Het is goed voor iedere therapeut als
hij/zij zelf ook client kan zijn. Het is goed voor
iedere docent als hij/zij ook student kan zijn.
En omgekeerd. Alleen dan stroomt het goed.

De rol van de professional
Professionals kunnen hierin een belangrijke
rol spelen. Zij zijn zeker geen beter ‘soort’
mensen, maar wel diegenen die proberen een
hoofdstuk verder te zijn dan de client waar
ze mee werken. Je moet wel wat te bieden
hebben, maar je hoeft er niet ver boven te
staan. Een bepaalde nabijheid kan juist heel
troostend zijn. Je moet als professional kennis
hebben, maar toch vooral mens durven te zijn.

Tot slot hebben we het gehad over de identiteit van de HBO psycholoog, beter bekend
als de Toegepast Psycholoog. Deze is op dit
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moment zo’n 12 jaar en staat aan het begin
van de adolescentie. Die begint zich wat los
te wrikken van zijn academische ouders, die
het allemaal zo goed weten. Het lijkt er af en
toe op dat de academische ouders zich nog
niet willen realiseren dat ze volwassen wordende kinderen hebben. Dat ze deze nieuwe
generatie Toegepast Psychologen (nog) niet
de ruimte willen bieden om hun professionele
identiteit te ontwikkelen.
Liesbeth nodigt deze ‘adolescent’ uit om een
hele leuke adolescent te zijn: pak de handschoen op! Wees slim en creatief en beuk de
boel open! Gebruik deze adolescentie fase van
6 à 7 jaar ten faveure van het echt weer helpen
en helen van mensen, in gebrokenheid. Haal
de mens weer naar voren en laat de diagnoses
en classificaties los en bekijk met deze nieuwe
generatie psychologen hoe we weer de ziel in
ons vak kunnen krijgen. Heerlijk, zo’n nieuwe
praktische, toegepaste kijk op het vak! █

Rian van Son is verbonden als hoofddocent aan de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Han in Nijmegen. Na ruim 25
jaar ervaring als psycholoog in de praktijk
van arbeid gerelateerde problematiek
(individuele coaching, team trainingen,
management advies) maakte zij de overstap naar het Hoger Beroeps Onderwijs.
Met veel plezier werkt zij dagelijks aan het
optimaal startklaar maken van de huidige
TP professionals.
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Marian de
Landmeter
Advertentie
Kloosterhof
Waar werk je en wat is jouw functie?

Ik werk bij het Leger des Heils en mijn functie is trajectmanager. Dit houdt in dat ik deel uitmaak van het trajectmanagement. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor het behandelen van de
aanmeldingen die gedaan worden, het doen van intakes en de procesbewaking van de trajecten.

Hoe vind je dit om te doen?

Heel leuk. Ik ben echt heel blij met deze baan. Ook de organisatie is erg leuk om voor te werken. Ik doe het nu sinds juli van vorig jaar.

Hoe ziet jouw dag eruit?

Ik werk in twee teams: team Zeeland en team Dordrecht. In de week is dat twee dagen Zeeland en twee dagen Dordrecht. Momenteel werk ik natuurlijk veel thuis, maar intakes doe ik wel
op locatie. Het doen van intakes op kantoor of bij mensen thuis is dus een deel van mijn dag.
Daar komt ook administratief werk bij, zoals verslaglegging en die verslaglegging via het systeem
voorleggen aan collega’s voor wie dit van toepassing is. Daarnaast ben ik ook veel bezig met het
aanvragen van indicaties bij gemeenten, zoals WMO-indicaties. Ook staat er weleens een evaluatie gepland. Vaak komen er veel dingen telefonisch tussendoor. Zo kan een begeleider opbellen
met vragen. Het is dus ook veel inspelen op wat zich aandient.

Op welke manier pas je dan psychologie toe?

Sowieso gebruik ik tijdens de intakegesprekken veel coaching vaardigheden die ik heb geleerd
tijdens mijn studie. Verder helpt het mij om te kunnen inschatten wat iemands vraag is of wat
er achter zo’n vraag zit. Daarin heb ik veel aan de psychologische achtergrond van mijn studie.
Daarnaast helpen ook mensenkennis en het interpreteren van gedrag. Ook in het contact met
de begeleiders komen de coaching- en adviserende vaardigheden veel terug.

Aan wie geef jij het stokje door?

Ik wil het stokje doorgeven aan Luuk Elshout.
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‘Bijna alles
gebeurt
van binnen’
Over de rol die Bildung kan spelen in het
versterken van de identiteit
In ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy
(2020) wordt het mooi beschreven: ‘Raar eigenlijk, wij zien alleen onze
buitenkant, maar bijna alles gebeurt van binnen’. Op de schitterende
tekening die erbij staat zien we het jongetje dat voorover buigt naar het
water, waarbij hij zichzelf ziet in de weerspiegeling van het water. In dit
artikel schets ik een perspectief waar onderwijs bijdraagt aan de verdere
ontwikkeling van Bildung, persoons- of karaktervorming, bij uitstek een
discipline voor toegepast psychologen.
In 2015 sprak de toenmalige minister van OCW, Jet Bussemaker, bij de
universiteit Utrecht over Bildung. Ze benadrukte dat de ontwikkeling van
empathie, een moreel kompas, nieuwsgierigheid en kritisch denken een
essentiële plek in het onderwijs zouden moeten innemen (NRC, 2015).
Juist nu, in coronatijd, lijkt de sense of urgency er te zijn dat er behoefte
is aan verbinding tussen mensen (Volkskrant, 2020). Zonder begrip en
kennis van elkaars belevingswereld groeit het risico van spanningen
tussen bevolkingsgroepen. Mensen die elkaar niet kennen hebben eerder
een karikaturaal beeld van elkaar en van elkaars opvattingen. Recht op
onderwijs kan niet worden afgezonderd van socialisatie, je inleven in de
ander en burgerschapsvorming.
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De ontwikkeling van Bildung
Al veel eerder in de tijd was er aandacht voor
Bildung. De oude denker Humboldt (1767 –
1835), een van de belangrijkste grondleggers
van het begrip Bildung, wilde graag dat niet
alleen de verwerving van kennis onderdeel
was van scholing, maar ook het ontwikkelen
van vermogens als moreel oordelen en de ontplooiing van alle menselijke kwaliteiten. Emma
Cohen schetste in haar artikel “The case of
the Netherlands” (2017), de ontwikkeling de
afgelopen eeuw van Bildung in Nederland in
het onderwijs. Ze schreef dat de oorspronkelijke idealen van o.a. Humboldt werden
ondergesneeuwd door vooral wetenschappelijke ambities:
“Bildung or the formation of character was
increasingly understood to be the result of
engagement less with ethics, rhetoric and philosophy and more with the scientific method
of conducting research. Scientific neutrality
was considered as the way towards objective,
empirically verifiable knowledge and thinking.
The student was to learn to observe facts and
to infer principles from the facts. This image
(Bild) after which the university was meant
to shape (bilden) the student became increasingly more scientific and left increasingly
less room for Humboldt’s emphasis on creativity, eloquence and cultural reflection”.
De ontwikkeling naar die wat meer wetenschappelijke richting leek wat af te drijven van
de idealen van Humboldt, waar het eigenlijk
gaat om wat voor mens je het liefste wilt zijn.
In de afgelopen decennia is, mede door de
invloed van Biesta’s werk, Bildung opnieuw
onder de aandacht gebracht. Fontys Hoge-

scholen heeft in een expertisegroep Inclusie
en Bildung het begrip Bildung opnieuw gedefinieerd als: de voortdurende algemene en geïntegreerde cultivering van je identiteit, in een
omgeving waarin je je in vrijheid verhoudt tot
bronnen van waarde, en daaraan een bijdrage
levert, om daarmee een goed leven te leiden,
als mens, burger en professional. Onderaan
dit artikel staat het beeld met bouwstenen
daarvoor (opgeleverd door het vroegere
lectoraat Beroepsethiek van de leraar, Wouter
Sanderse).

Soft skills
Juist die richting van Humboldt, waarbij de
nadruk lag op creativiteit, menselijke kwaliteiten en soft skills, lijken nu meer dan ooit
actueel door de sterke opkomst van artificiële
intelligentie. Niet voor niets is er meer behoefte aan sociale intelligentie, ondanks of
juist te meer dankzij technologisering. Voor
de arbeidsmarkt lezen we dit onder meer in
de publicatie van het World Economic Forum:
“Fast-paced technological innovations mean
that most of us will soon share our workplaces
with artificial intelligence and robots, which
means that social intelligence is becoming
more important. A machine can’t easily replace
a human’s ability to connect with another
human being, so those who have high EQs will
be in demand.” Ook in het project The future of education and skills, 2030, van OECD
(voorheen OESO), staat het ontwikkelen
van soft skills, en vooral sociale intellligentie
bovenaan in te behalen skills in 2030. Maar
in welke richting bewegen die menselijke
kwaliteiten zich? Het talentdenken staat al
langer centraal in onderwijs en organisaties,
wat is dan het nieuwe daaraan? Al eerder
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constateerden we veranderingen in de maatschappij, zeker ook door de corona epidemie.
Waar de nadruk afgelopen decennia lag op
het neoliberalistische gedachtegoed lijkt het
tij voorzichtig te keren naar meer nadruk op
gemeenschapszin. We stuiten op het begrip
purpose. Purpose is meer een gedachtegoed
waarbij de vraag centraal staat wat je vanuit
jezelf in de wereld wil zetten. De vraag gaat
niet zozeer meer om competenties of talenten, maar meer om: zet je je talenten ook in,
daar waar je in gelooft? Zeer passend daarbij
is het theoretisch kader van Theory U. Theory
U biedt een procesmodel voor vernieuwing
en transformatie van mens en organisatie. Het
omvat een diepgaande beweging, zoals in de
letter U, vandaar de naam. Met Theory U buig
je complexe vraagstukken van deze tijd om
naar een wezenlijke verandering, vanuit verbinding met jezelf, anderen en alle aspecten
die met de vraag samenhangen. Het proces
omvat een verdieping van het bewustzijn van
de betrokkenen, het benutten van de wijsheid
uit het onbewuste. Het U-proces maakt leren
vanuit de toekomst mogelijk, in plaats van
leren vanuit het verleden.

menselijker perspectief in de zin dat “toegepast psychologen open staan voor mensen in
het algemeen, andere meningen en visies, een
meer open blik naar de wereld én voor mensen met een andere achtergrond, meer specifiek. Die sensitiviteit is een voorwaarde om als
toegepast psycholoog goed werk te kunnen
leveren. Verschillen in onder meer sociale,
culturele, politieke of religieuze achtergrond
maken bovendien deel uit van vrijwel alle
actuele maatschappelijke vraagstukken”. Het
lijkt alsof de blik van de sociaal psycholoog,
waarbij groepsdynamica en sociale perceptie,
inter-groepsprocessen en sociale beïnvloeding
(macht, invloed van meerderheid en minderheid) van groter belang lijken in de toekomst.
De opleidingen HRM en Toegepaste Psychologie (sinds 2007) van Fontys Hogescholen
ontwikkelen op dit moment een lectoraat
met de werktitel Moreel Kompas. Basisidee
van dit lectoraat is dat mensen weliswaar
uitgerust zijn met een innerlijk kompas, maar
dat er te weinig aandacht (in het onderwijs en
opvoeding) aan wordt besteed, waardoor het
volgen van het kompas in de praktijk lastig is.
De onderzoekers willen zich o.a. richten op
het ontwikkelen van instrumenten waarmee
dit kompas aangewend kan worden, opdat
dit kompas ook het doelbewust professioneel handelen stuurt. Ze laten zich hierbij
inspireren door een veelvoud aan theorie en
bestaande instrumenten als dialoog en moreel
beraad, maar willen zelf ook graag nieuwe
instrumenten of gesprekstechnieken ontwikkelen. Een van de bronnen van inspiratie op
dit moment zijn inzichten van Moore en Gino,
maar ook een heel praktisch instrument als
innerlijke kompaskaarten, waarbij op speelse manier inzichten en handvatten gegeven
worden om het gesprek te voeren over in

Een van de bronnen van
inspiratie op dit moment zijn
inzichten van Moore en Gino
Bildung toegepast psycholoog
Toegepast psychologen richten zich op gedrag
en beleving van de gezonde mens. In de
herijkte beroepscompetenties (2018) lezen we
bij speerpunten voor de toekomst ook een
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je eigen kracht te blijven staan. Het nog op
te richten lectoraat draagt bij aan een handelingsrepertoire van mensen om in lijn met
eigen waarden/kompas te bewegen in sociale
contexten (werk/maatschappij) en zal naar alle
waarschijnlijkheid starten in het nieuwe studiejaar na de zomer (september 2021). Binnen
de opleiding Toegepaste Psychologie zal de
lijn van het morele kompas vorm en inhoud
krijgen via het curriculum. Niet alleen wordt
er aandacht aan besteed in de studieloopbaanbegeleidingslijn, maar ook zal veel meer
de verankering bij andere vakken gelegd gaan
worden.

en handelen als ze zien dat er dingen niet
goed gaan in een organisatie, of het ter sprake
brengen als er bijvoorbeeld op een rare manier
met privacy wordt omgegaan. Het bieden van
tegenspraak dus. Of kleiner, als samenwerking met anderen niet loopt omdat ze het
gevoel hebben dat er iets speelt. Sensitiviteit
en responsiviteit zijn belangrijke kwaliteiten
dus voor de toegepast psycholoog van de
toekomst. Dijksterhuis schetste dat inzicht
overigens al in 2013 in het slimme onbewuste:
“Ons onbewuste stuurt met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo groot
is als die van het bewustzijn ons gedrag, ons
denken en onze gevoelens.” Juist in een tijd
waar het maatschappelijk onrustig is en met
de opkomst van artificiële intelligentie lijkt
een sterk ontwikkeld en toegankelijk moreel
kompas van groot belang voor de Toegepast
Psycholoog van de toekomst. Waarbij bijna
alles van binnen gebeurt, maar wat we zien is
uiteraard de buitenkant. █

Idealiter zal de toegepast psycholoog mensen
kunnen begeleiden in onderwijs, organisaties
en maatschappij om (opnieuw) verbinding te
maken met het morele kompas, om van daaruit tot handelen over te gaan. Voor studenten
zou dit kunnen betekenen dat ze beter naar
hun gevoel luisteren, kritisch kunnen denken

Figuur 1. Bouwstenen
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Eveline Kersten is projectleider lectoraatsaanvraag Moreel Kompas bij Fontys
HRM en Toegepaste Psychologie. Het artikel is van feedback voorzien door Mariska
Baauw, mindfulnesstrainer bij ASML.
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Niets is wat het lijkt … of toch?
Wat heb ik weer ontzettend genoten van het tv programma ‘Wie is de
Mol’! Voor wie het spel niet kent of het is ontgaan (wat ik me bijna
niet kan voorstellen): de Mol is de saboteur die probeert om zo weinig
mogelijk geld in de pot te brengen. De medekandidaten hebben de
moeilijke opdracht om de ‘ware identiteit’ van de Mol te onthullen – en
dat blijkt niet zo eenvoudig.
Maar wat is onze ‘ware’ identiteit? Onze identiteit heeft te maken met ons Zijn, onze kern, onze
‘essentie’. Essentie is afgeleid van het Latijnse werkwoord ‘essere’, dat Zijn betekent. Identiteit heeft
dus te maken met ons gevoel of besef van wie we zijn. Zelfbesef is ook iets dat zich in de loop
van je leven ontwikkelt. Pasgeboren baby’s hebben al een Zelf, echter ze zijn zich er nog niet van
bewust. Al voordat zij veel van hun omgeving hebben waargenomen, hun gedrag hebben gecoördineerd, mentale ‘kaarten’ hebben gemaakt of bepaalde overtuigingen en waarden hebben vastgesteld, hebben zij een identiteit en hun eigen bijzondere manier om in de wereld aanwezig te zijn.
Als volwassenen herleiden wij onze identiteit aan de verschillende rollen die we vervullen in het
leven, of aan hoe anderen ons ‘zien’. Zo ben je (groot)ouder, kind, partner, werknemer, vriend etc.
Iedere rolidentiteit spreekt een ander deel van ons Zelf in meer of mindere mate aan. Volgens het
systeem van de z.g. ‘logische niveaus (Bateson/Dilts)’ is onze identiteit gebaseerd op onze overtuigingen, normen en waarden, die op hun beurt onze vermogens en ons gedrag in een bepaalde context beïnvloeden. Op spiritueel niveau heeft ons gevoel van identiteit te maken met onze perceptie
van onszelf in relatie tot de grotere systemen waarvan we deel uitmaken. De vraag ‘wie ben ik?’ is
een vraag naar de essentie, naar de kern van onszelf, en dat wisselt dus met de rol die wij vervullen
of het doel dat wij nastreven.
Sommige mensen zijn het contact met hun ‘essentie’ kwijtgeraakt door bepaalde moeilijke ervaringen in hun leven. In ons werk als coach, counsellor of psycholoog begeleiden wij cliënten om de
verbinding met hun essentie weer terug te vinden. Als je weet waartoe je behoort, weet wie je bent
en gelooft in jezelf, kun je dat vormgeven in de buitenwereld. Congruent zijn met je essentie is een
bewustzijnstoestand die je energie geeft, en van waaruit je bewust handelt.
Inmiddels is de ware identiteit van de Mol onthuld: Renée Fokker was dit keer de Mol. De opluchting die de Mol ervaart om niet meer ‘te doen alsof’ is tekenend: het kost immers veel energie om
je ‘ware ik’ te verbergen en niet jezelf te kunnen of mogen zijn. Je leven inkleuren door te zijn wie
je werkelijk bent, zorgt voor innerlijke rust en geeft voldoening en levensvreugde. En is dat niet
waarnaar we allemaal op zoek zijn?
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De TP’er als
wijkcoach
Weg van je bureau, werken in de wijk,
te gast bij je cliënt
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Door de vermaatschappelijking van de (psychische) zorg groeit de
vraag naar laagdrempelige psychosociale hulp. Deze tendens vraagt
om innovatie. Hier liggen kansen voor de TP’er om in het psychosociale
domein aan de slag te gaan. Nodig is een profiel van de TP’er als niet alleen
een spreekkamerspecialist, maar als een generalist in het psychosociaal
domein, die effectief kan samenwerken en actief naar cliënten toe gaat.
Nieuwe wijkgerichte organisatievormen vanuit gemeenten ondersteunen
deze tendens. Wat kunnen deze ontwikkelingen betekenen voor het
werkveld van de toegepast psycholoog?
█

Auteur: Fenneke Woertman

Wijkteams

Maatschappelijke ontwikkelingen werken op
veel manieren door in ons vakgebied. Politieke beslissingen beïnvloeden de organisatie
van de beroepspraktijk in het psychologische
domein en het gezondheidsdomein. Er worden stappen gezet op het gebied van integrale
zorg in de wijk en technologische innovaties.
Inhoudelijk is er een verschuiving gaande naar
herstel-ondersteunde zorg, waarbinnen de eigen regie en de ondersteuningsbehoeften van
cliënten en hun naasten veel meer centraal
staan. Psychologische hulpverlening richt zich
niet zozeer uitsluitend meer op de ‘hulpbehoevende cliënt’ in een behandelrelatie, maar
steeds meer op de mens in een bepaalde context als ouder, werkende, burger of inwoner.

Ondersteuningsbehoeften van mensen met
psychische klachten strekken zich vaak over
diverse levensgebieden uit. Rond elk van die
levensgebieden bestaan verschillende maatschappelijke instanties en sectoren, elk met
eigen wettelijke kaders, bekostigings- en
verantwoordingssystemen en toegangscriteria. Schotten tussen deelsectoren en tussen
financiers maken samenwerking vaak gefragmenteerd, onoverzichtelijk en inefficiënt.
Tegelijkertijd zijn in veel gevallen voorzieningen voor burgers (te) ingewikkeld geworden.
Als iemand een beroep wil doen op ondersteuning/hulp belandt hij binnen de kortste
keren in een woud van verschillende wettelijke kaders, indicatieprotocollen, methoden van
vraagverheldering, diagnostische instrumenten en registratie- en rapportagesystemen. En
er is te veel een praktijk gegroeid van eenrichtingsverkeer waarbij cliënten geacht worden
uit hun eigen omgeving te komen en waarbij
de professionals ontvangen in hun spreekkamers. Wie met een vraag zit dient zich aan de
poort van de systeemwereld te melden en het
geduld op te brengen om de gangen en de
trappen van het systeem te doorlopen om in

Ondersteuningsbehoeften
van mensen met
psychische klachten
strekken zich vaak over
diverse levensgebieden uit
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het juiste traject te belanden. Buiten de systeemwereld bestaat er een samenleving waar
mensen leven in complexe wijken en in soms
lastige omstandigheden. De systeem- en leefwereld blijken geen interactief geheel meer.

Wat nodig is zijn streetwise professionals die
kunnen opereren in de alledaagse werkelijkheid zoals die zich achter de voordeuren van
woningen en in buurten afspeelt. Deze professionals zoeken contact, gaan op huisbezoek,
proberen oorzaken in kaart te brengen en actie
te ondernemen. Dat is een andere benadering
dan waarbij mensen zich keurig aan de balie
melden; professionals moeten nu immers zelf
in beweging komen. Als wijkteamprofessional
ga je erop af en kom je achter de voordeur. Je
belt aan en je bent binnen. Niemand weet van
tevoren wat er dan moet gebeuren, hoe het
precies verloopt, wat de situatie is en welke
stappen nodig zijn. Hoe zorg je er als hulpverlener voor dat je, met voorafgaand beperkte
informatie, doorziet wat er gaande is bij de bewoner? Hoe zorg je dat je contact mag maken
in een gevoelige situatie? Hoe kom en blijf je in
contact over de daadwerkelijke situatie? Wat
wil iemand aan zijn situatie of gedrag veranderen? Wat is de motivatie? Wat zijn iemands
kwaliteiten om iets aan zijn situatie te doen?

Hoe zorg je dat je contact
mag maken in een gevoelige
situatie?
Een nieuwe manier van werken is hard nodig
en daarom hebben verschillende gemeenten
besloten professionele krachten te bundelen
en een sterke eerstelijn te organiseren. Een
eerstelijn die georiënteerd is op een overzichtelijk gebied waarvan ze de sociale verhoudingen kent; die alle deelinterventies kan
overkoepelen, die zelf veel kan oplossen of op
gang kan brengen. Het gaat dan onder meer
om een betere samenwerking tussen eerste- en tweedelijns professionals, een betere
doorverwijzing en vormen van ‘co-productie’
met buurtbewoners. Zo is in Nederland in een
kort tijdsbestek het fenomeen ‘wijkteams’
opgekomen. Hoewel de variëteit van deze
teams groot is hebben ze als gemeenschappelijke kenmerken dat ze interdisciplinair en
integraal zijn. In een wijkteam werken bijvoorbeeld uitvoerende professionals op het terrein
van (geestelijke) gezondheid, welzijn, jeugdzorg
en verwante beleidsterreinen samen in één
team. De manier waarop een wijkteam invulling
krijgt kan verschillen, maar de aanleidingen zijn
hetzelfde: de veranderingen in de ggz, in het
sociaal domein, en de behoefte aan een beter
op elkaar afgestemde dienstverlening aan burgers die het even niet alleen redden.

Situaties die in de spreekkamer spelen, krijgen
in de thuissituatie een andere dimensie omdat
jij -als professional- er te gast bent en de cliënt
in zijn eigen leefomgeving ontmoet. Het is niet
gemakkelijk, er wordt een groot beroep gedaan
op je eigen bekwaamheid, je eigen oordeelsvermogen en het actief interveniëren in probleemsituaties. Verbinden als professionele kunde
is een kwestie van in oplossingen denken en
doen. Bij uitstek iets waarin toegepast psychologen zijn opgeleid en getraind.
Voor alle duidelijkheid, dit betekent niet dat
dat elke vorm van spreekkamerhulpverlening
minderwaardig is. Zeker niet! Waar het om gaat
is dat professionals hun cliënten ook actief
kunnen opzoeken en hun oriëntaties, kennis
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en vaardigheden koppelen aan wat zich in de
praktijk voordoet.

De toegepast psycholoog als
wijkcoach
Hulpverleners, instellingen en gemeenten zijn
dus volop bezig de zorg in wijkteams inhoudelijk vorm te geven. Daarbij is in de eerste
plaats kennisdeling een vereiste om brede
generalistische hulp en begeleiding te kunnen
bieden. Psychosociale professionals worden
niet alleen in de diepte, maar ook in de breedte uitgedaagd de juiste hulp te bieden. De
huidige ontwikkelingen laten zien dat vraagstukken in toenemende mate domeingrenzen
overstijgen. Het gezamenlijk werken binnen
een interdisciplinair team betekent niet dat
iedereen hetzelfde doet. Integendeel: juist de
diversiteit en de verschillen in deskundigheid
binnen het team zijn essentieel. Door een mix
aan verschillende disciplines ontstaat complementariteit. Professionals vullen elkaar aan,
maar wel vanuit een gezamenlijk startpunt. Ze
hebben een gedeelde visie en (h)erkennen elkaars deskundigheid. Zo ontstaat een team dat
daadwerkelijk meerwaarde heeft. Dit vraagt
om afstemming, organisatie en samenwerking
over domeinen heen. Hier liggen kansen voor
toegepast psychologen.
Kenmerkend voor het beroep van toegepast
psycholoog is dat deze in zijn beroepsuitoefening uitgaat van het gebruiken van psychologische principes en theorieën om problemen
op verschillende gebieden op te lossen. Een
toegepast psycholoog is een deskundige op
het gebied van onderzoeken, evalueren en
beïnvloeden van gedrag van (groepen) mensen
in hun sociale context. Toegepast psychologen bewegen zich tussen verschillende professionals en werkvelden. Hun meerwaarde

in dit brede veld zit in hun grote kennis en
vaardigheden op het gebied van gedragsverandering, veranderkunde en implementatiekunde. Ze beschikken over brede kennis van
psychologische theorie, die ze combineren
met verdiepende kennis van een specifiek
thema of werkveld. Ze kenmerken zich door
een onderzoekende en analytische benadering van praktijkvraagstukken. Daardoor zijn
toegepast psychologen breed inzetbaar. Zij
overzien hoe zij optimaal kunnen samenwerken met professionals uit andere disciplines
en zetten zich daarvoor in. Dit maakt hen
tot een echte ‘T-shaped professional’. Dat is
iemand met basiskennis (de ligger op de T)
en een diepteprofiel met specifieke expertise
(de staander van de T) vanuit een lerende en
onderzoekende houding. Een T-shaped professional kijkt dus niet alleen vanuit het eigen
referentiekader naar de situatie, maar kan dit
ook benaderen vanuit het referentiekader van
andere disciplines. T-shaped professionals hebben het vermogen om theoretische en praktische kennis te combineren en kunnen zien
waar hun vakgebied overlap heeft met andere
kennisgebieden. Ze kunnen hun competenties uitbreiden over verschillende functionele
disciplines en daardoor nieuwe kennis creëren.
Innovatie vindt altijd plaats op het grensvlak
van disciplines. De TP’er is in staat om interdisciplinair samen te werken en innovatief
problemen op te lossen. Daarmee sluit het
profiel van de toegepast psycholoog prima aan
op de maatschappelijke ontwikkelingen van
vermaatschappelijking van de zorg en de ontwikkelingen in de ggz. Een werkplek waar de
meerwaarde goed naar voren kan komen is het
wijkteam. De eerste toegepast psychologen
hebben hun weg al gevonden in wijkteams.
Wat doe je als toegepast psycholoog in een
wijkteam? Een korte analyse van een aantal
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Werkwijze

vacatureteksten voor toegepast psychologen
in een wijkteam laat het volgende zien:
In de functie van wijkcoach ben je werkzaam
in een wijkteam. Je verstrekt en verzamelt informatie over de werkwijze van de gemeente.
Je gaat op huisbezoek bij de mensen om de
behoefte te inventariseren. Op basis van een
persoonlijke benadering breng je de hulpvraag
in kaart, stel je een plan van aanpak op en
bied je eerstelijns ondersteuning. Je activeert,
coacht, begeleidt, adviseert en motiveert
bewoners. Richten op preventie hoort ook
bij je functie. Je werkt aan het versterken van
zelfredzaamheid van je cliënten door in te zetten op eigen kracht en gezamenlijke kracht. Is
de ondersteuning niet genoeg? Dan schakel
je tweedelijns, specialistische ondersteuning
in en blijf je als aanspreekpunt betrokken bij
het proces. Tevens fungeert de wijkcoach als
casemanager waarbij je de hulpverlening leidt
wanneer dit nodig is. Wanneer een interventie
niet door de wijkcoach kan worden ingezet en
afgerond, verwijs je de cliënt door naar specialistische hulpverlening, de backoffice. Breed
kijken en generalistisch werken is een voorwaarde om te kunnen slagen in een wijkteam.

De wijkcoach probeert cliënten op weg te helpen. Mensen met alle vragen moeten op één
en dezelfde plek terecht kunnen en ze blijven
regisseur over hun eigen leven. In het wijkteam kunnen mensen zelf binnenkomen met
hulpvragen, maar in sommige gevallen worden zij ook door anderen naar het wijkteam
verwezen. Binnen het wijkteam wordt gezocht
naar een laagdrempelige en passende oplossing om op die manier mensen te ondersteunen of op weg te helpen. Er wordt gestreefd
naar een zo kort mogelijk traject om zo het
laagdrempelige aspect het best te kunnen
bewaken en om de stap naar het wijkteam zo
klein mogelijk te maken. Daarbij wordt er een
steeds groter beroep gedaan op mogelijkheden die de maatschappij biedt, zodat de cliënt
kan participeren als burger.
Van wijkteamcoaches wordt dus gevraagd dat
ze oplossingsgericht en behoeftengestuurd
(samen)werken; ondersteuning bieden waar
nodig, aan mensen die ze werkelijk hebben
leren kennen. Blijf dus niet standaard zitten
achter je bureau maar ga er op af.
Deze aanpak kan niet slagen zonder passende
werkwijzen en methodieken. Bij deze manier
van werken is het belangrijk dat de psychosociale professionals de sociale netwerken
van hun cliënten betrekken in de begeleiding.
Er zijn verschillende methodieken om deze
netwerken op te bouwen, uit te breiden en
actief te houden. Voor studenten die als wijkcoach aan het werk willen gaan, zou tijdens de
opleiding Toegepaste Psychologie wellicht wat
meer aandacht besteed kunnen worden aan
kennis van de sociale kaart en aan methoden
van Sociale Netwerk Versterking (SNV).

Blijf dus niet standaard
zitten achter je bureau,
maar ga er op af
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Veel wijkcoaches werken vanuit de presentiebenadering (van Andries Baart), streven
naar ‘er zijn met’ en ook ‘er zijn voor’ de ander
die aangewezen is op (professionele) hulp en
steun. Dat gebeurt in de eerste plaats door
het aansluiten bij en afstemmen op de leefwereld en levensloop van de ander. Presentie
biedt hulp, steun en zorg in de vorm van een
werkzame, effectieve aandacht die het verhaal
en leven van de ander helpt te verstaan en
verder te brengen. Het geeft de hulpzoekende daarbij de erkenning en steun dat hij of
zij, hoe anders ook, er mag zijn en een maatschappelijke positie mag innemen. Wijkcoaches zijn present door de tijd en ruimte te
nemen die nodig is om een gesprek te voeren,
het verhaal van een inwoner te horen. Daarbij werken de wijkcoaches zoveel mogelijk
oplossingsgericht en maken ze gebruik van
motiverende gespreksvoering, dat uitgaat
van de autonomie van de cliënt, zijn of haar
beslissingen zijn leidend. De actie zit in de
interactie, de samenwerking tussen mensen
en in het gedrag.

en care (het verzorgen) ontstaat een domein
van psychosociale hulp- en dienstverlening.
Samenwerking tussen cure, care en (psychisch)
welzijn is noodzakelijk om deze samenhangende zorg dichtbij en in huis te verlenen. Georganiseerd in kleinschalige teams van professionals, die midden in wijken werken, herkenbaar,
laagdrempelig en activerend zijn.

Zo werken werkcoaches
outreachend en zoeken ze
de inwoners actief op
Met deze ambulantisering kan een nieuw soort
professionaliteit tot ontwikkeling komen die
ruimte biedt aan de psychosociale professional
die kennis heeft van psychologische theorie en
beschikt over vaardigheden op het gebied van
ondersteuning en gedragsverandering. Professionals die het overzicht kunnen bewaren en
verbindingen kunnen maken met een mix van
kunde en kennis, persoonlijkheid en (levens)
ervaring. Hun professionele kwaliteit bestaat
eruit dat zij naar mensen toe gaan om hun
vaardigheden en veranderperspectieven aan
te bieden. Deze professionals hebben veel in
hun mars. Ze moeten snel en adequaat kunnen
inventariseren, ze moeten kunnen interveniëren waar niet al te specialistische kennis vereist
is, ze verzorgen een ‘warme’ toeleiding naar
(tweedelijns) deskundigen als dat nodig is en
ze hebben de vaardigheid om op een prettige
en pittige wijze vinger aan de pols te houden.
Dat vraagt om T-shaped Professionals: TP’ers.
Vertrouwenwekkende professionals, dichtbij,
toegankelijk en deskundig. █

Zo fungeren de wijkcoaches als frontoffice: ze
werken outreachend en zoeken de inwoners
actief op. Zij zorgen voor het eerste daadwerkelijke contact. Achter de voordeur komen,
een actieve aanpak om mensen te bereiken
die zelf niet snel om hulp vragen, is een echte
professionele uitdaging. Toegepast psychologen zijn toegerust om hiermee te werken.

Tot slot
Met de beweging die met de Wet maatschappelijke ondersteuning op gang is gekomen verschuift het zwaartepunt van de (psychische)
zorg in de instituties meer naar het sociaal
domein in de gemeente. Tussen de grote institutionele domeinen van cure (het behandelen)
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Yrenee Koen

Waar werk je en wat is jouw functie?

Ik ben eigenaar van Talent College. Dus mijn functie is eigenlijk alles wat daaruit voorkomt, want
ik werk alleen.

Hoe ziet een dag eruit?

Het verschilt heel erg. Vandaag heb ik bijvoorbeeld dit interview en ik heb wel vaker dat ik met
stagiaires, afstudeerders of andere studentengroepen gesprekken gepland heb. Ik vind het leuk
om betrokken te blijven bij het onderwijs. Daarna heb ik vaak een gesprek met een geïnteresseerde voor de opleiding die in september van start gaat. Dan ga ik het een en ander uitwerken,
zoals een draaiboek schrijven voor een training die ik binnenkort ga geven. En verder geef ik ook
les, want er is op dit moment ook een lesronde bezig. Vandaag ziet er dan al weer heel anders
uit dan morgen, want morgen heb ik geen afspraken, dus dan kan ik de hele dag bezig zijn met
dingen uitwerken. Wel vind ik het leuk om in ieder geval een gesprek per dag gepland te hebben. Soms heb ik ook wel eens 3 of 4 gesprekken op een dag. Dat is intensief en het is dan lastig
om nog aan iets anders toe te komen. Mijn planning verschilt ook per week, want de opleiding
start bijvoorbeeld in september. Je kunt er vanuit gaan dat ik in augustus en begin september
de hele dag bezig ben met gesprekken voeren. In deze gesprekken informeer ik mensen die nog
meer info willen voordat ze zich inschrijven.

Op welke manier pas je dan psychologie toe?

Op allerlei manieren. Ik heb zelf de specialisatie arbeids- en organisatiepsychologie gedaan. Ik
houd mij ook bezig met medewerkers in organisaties. Hierbij komt de vergroting van positieve toestanden zoals bevlogenheid, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid. Ik maak vooral veel
gebruik van positieve psychologie. Verder ben ik veel bezig met gedragsbeïnvloeding. Dit is een
van de competenties van de opleiding waar ik elke dag mee te maken heb. Ook is het commercieel. Ik moet anderen overtuigen om mijn opleiding te gaan volgen zonder dat ik echt aan het
verkopen ben. Je hebt geleerd hoe mensen reageren, wat ze interessant vinden en hoe je een
connectie kan maken met anderen. Dit zijn dan ook de handvatten die ik inzet. Dit is helaas
digitaal wat lastiger.

Aan wie geef jij het stokje door?

Ik geef het stokje door aan Seline van Keulen.
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prof. dr. Joop Schippers

De
veranderende
arbeidsmarkt
voor toegepast
psychologen
█

Auteur: Vera Motzheim

Hoe zit het nu precies met de veranderende
arbeidsmarkt voor toegepast psychologen?
Prof. Dr. Joop Schippers vertelt je er tijdens
het NBTP-congres op 29 mei 2021 alles over.
Joop Schippers is als hoogleraar Arbeidseconomie verbonden aan het departement
Economie van de Faculteit Recht, Economie
en Bestuur van de Universiteit van Utrecht.
Hij onderzoekt onder andere de positie van
oudere werknemers op de arbeidsmarkt,
duurzame inzetbaarheid, gender verschillen op
de arbeidsmarkt, flexibele arbeid, ZZP’ers en
menselijk kapitaal. Begrijpelijk dat hij keynote
speaker is op het congres!

Op uw online profiel staan veel onderzoeken
die ook voor Toegepast Psychologen interessant zouden kunnen zijn. Wat is in uw ogen
interessant voor Toegepast Psychologen in
opleiding?
‘Ik houd mij nu ongeveer 40 jaar bezig met de
veranderende arbeidsmarkt. Zo bekijk ik de
transitie van verschillende opleidingen, zoals
mbo en universiteit. Ook ben ik toezichthouder
en econoom. Ik zie dat we steeds meer richting
een flexibeler arbeidsmarkt toegaan. Dat is
echt één van de belangrijkste trends voor startende toegepast psychologen. Daarnaast zien
we steeds minder banen in loondienst en een
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verschuiving naar de flexibele arbeidsmarkt en
ZZP’ers. Het kan om die reden dus handig zijn
om bijvoorbeeld te leren hoe je een begroting
kunt opstellen, of wat de tijd kost die je ergens
in stopt.’

‘Opleidingen doen in toenemende mate al
veel. Het is goed om toegepast psychologen
bewust te maken van flexibel werk (ook in
andere beroepsgroepen zien we dit steeds
meer). We zien wel dat de ene school dit
beter aanpakt dan de andere. De universiteit
van Utrecht, waar ik werkzaam ben, heeft bijvoorbeeld ‘career-offices’, waar programma’s
worden aangeboden waarin mensen kunnen
leren te solliciteren. Of er wordt bijvoorbeeld feedback gegeven op je sollicitatiebrief.
Daarnaast kan je ook meer inzicht krijgen in je
persoonlijkheid. Deze programma’s zijn overigens niet verplicht, maar kunnen wel net het
verschil maken. Kennis delen is heel belangrijk. Binnen hogescholen heb je bijvoorbeeld
de HRM-opleiding. Deze studenten zouden
cursussen kunnen geven aan andere studenten over hoe je moet solliciteren. Dan kan je
met relatief weinig budget kennis delen, je
hoeft niet perse een nieuwe docent aan te
nemen en je schept ook nog eens bijbanen
voor andere studenten. Zo kun je studenten
uit andere disciplines laten samenwerken en
kennis laten delen.’

Hoe kunnen Toegepast Psychologen en
Toegepast psychologen in opleiding rekening
mee houden met flexibelere arbeid?
‘Aan TP’ers die nu nog studeren zou ik willen
meegeven: denk goed na over wat je wil als
je straks klaar bent. Stel jezelf de volgende
vragen:
1. Wat is dan het meest waarschijnlijke wat ik
kan gaan doen?
2. Wat lijkt mij het allerleukste om te gaan
doen? - Dit hoeft niet altijd hetzelfde te
zijn als het antwoord op vraag 1, maar je
kan kijken of het lukt om deze twee zo
dicht mogelijk bij elkaar te brengen3. Wat heb ik er allemaal voor nodig om daar
te komen én in hoeverre voorziet mijn
studie daar op dit moment al in?
Misschien kom je tot de conclusie dat je nog
een extra vak of cursus wil volgen. Het is goed
om je daarin te oriënteren, om je daarmee te
kunnen onderscheiden van andere studenten.’

Een ander punt waar de NBTP nu op focust,
zijn de verschillende TP-uitstroomprofielen
door heel Nederland. In België hebben ze bijvoorbeeld alleen klinische, arbeid- en jeugdpsychologie. In Nederland krijgen we steeds
meer uitstroom profielen. De vraag is nu of
we dit willen, omdat de zorgverzekeraar niet
echt weet wat er wordt ‘gekocht’, omdat het
zo uiteenloopt per hogeschool. Wat vindt u
hiervan?
‘Ja, het is heel Nederlands om alles in hokjes
te willen opdelen. Wat we nu zien is steeds
meer versnippering. Dit zie je niet alleen bij
hogescholen, maar ook bij kerken en politieke
partijen. Dat maakt de markt heel ondoorzich-

Wat kan er belangrijk zijn als je besluit te
starten als ZZP’er? 		
‘Niet iedereen staat er bij stil, maar een pensioensregeling is erg belangrijk. In loondienst
regelt vaak je baas dat je pensioen krijgt. Als
ZZP’er moet je wel nadenken of je misschien
zelf een pensioensregeling wil afsluiten. Daar
zijn verschillende opties voor.’
Wat voor rol vindt u dat de opleidingen
kunnen innemen bij het voorbereiden op de
arbeidsmarkt voor toegepast psychologen?
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tig. België is daarin wel eenduidig. Vroeger hadden we gewoon alleen de (arbeid)psycholoog
en dan wist je precies wat je had.’

commerciële kant lag, -dus zo veel mogelijk
opdrachten en orders binnen halen-, ligt de
focus van het aankomende kwart van de 21e
eeuw veel meer op het vraagstuk: ‘Hoe kom
ik aan de goede mensen?’. Het menselijke
kapitaal is de belangrijkste grondstof voor de
Nederlandse economie. Door de krapte van
menselijk kapitaal, zal er zorgvuldiger mee
om gegaan moeten worden. Dit vereist meer
management, en dan niet qua productiviteitsmanagement, maar meer in de psychologische
zin. In de beantwoording van dit vraagstuk
kunnen toegepast psychologen zeker een rol
bij spelen. Dus als ze daarbij willen helpen,
is het zeker goed om meer te weten over
de trends: vergrijzing, ontgroening en het
langer inzetten en überhaupt inzetten van
oudere medewerkers. Deze zullen tijdens
het NBTP-congres verder besproken worden.
Vaak zijn ouderen langdurig werkloos, terwijl
ze dolgraag aan de slag willen. Dit komt mede
door onvoldoende of slechte begeleiding. Het
is goed om te kijken wat iemand wel/niet kan
en waar kansen liggen. Toegepast psychologen
zouden hier goed bij kunnen helpen.’

Hoe zouden we het dan overzichtelijker kunnen maken met alle hogescholen?
‘Is dat de juiste vraag? Of is de vraag misschien
of de zorgverzekeraar het lastig vindt om te
kijken in hoeverre de toegepast psycholoog
‘overlapt’ met de universitaire psycholoog?
Want de naam roept wel iets van verwarring
op. Daar komt het woord psycholoog in voor.
Met de naam ‘toegepast psycholoog’ bouw je
namelijk naar mijn idee al in dat dit een soort
‘tweederangs’ psycholoog is. De vraag is of dat
wel de goede marketing is. Misschien is het
beter om het dan een nieuwe naam te geven.
Een aantal jaren geleden had je bijvoorbeeld
de Academie Mens en Arbeid. Die heeft wel
duidelijk een eigen profiel. Het kan goed zijn
om over de herkenbaarheid na te denken.’

Vaak zijn ouderen langdurig
werkloos, terwijl ze
dolgraag aan de slag willen

Wat is het verschil tussen ouderen en
jongere medewerkers?
		
‘Als je een jaar of 60 bent, heb je al een
bepaalde levensloop achter de rug. Dan krijg
je van 10 verschillende mensen, 10 compleet
verschillende verhalen. Het kan dan extra
lastig zijn om de juiste persoon dan op de
juiste plek te krijgen. Werkgevers hebben vaak
een standaardbeeld van oudere medewerkers,
bijvoorbeeld dat ze niet kunnen omgaan
met ICT en minder productief zijn. Terwijl
ze juist heel erg verschillen in specialismes
en dat wel tot zijn recht kan komen op de
juiste plek. Jongeren hebben nog niet zo’n
enorme variatie. Die levenservaring van

Wat ziet u voor trends op de arbeidsmarkt
en waar kansen liggen voor Toegepast
Psychologen?
‘In het algemeen is het goed om de focus
van de goede mensen op de goede plek te
krijgen en daar te houden. Dat vraagt om
meer aandacht voor het welzijn van medewerkers binnen de organisatie. Waar de focus
het laatste kwart van de vorige eeuw op de
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oudere medewerkers is echt een pluspunt.
Werkgevers zeggen zelf ook wel: ‘Ouderen zijn
betrouwbaarder dan jongeren. En ze bellen
niet zo maar af om iets kleins, zoals een zere
teen.’ Ze zijn vaak wat rustiger en hebben ook
niet zo veel haast. Verder kunnen ze meestal
goed samenwerken. Maar het is goed om te
benoemen dat ook dit maar een ‘stereotype
beeld’ is.’

groep uit alleen maar vrouwen bestaat. Dan
straal je misschien een verkeerd beeld uit.
Waarschijnlijk zijn er ook genoeg mannen in
het vakgebied, dus dan is een diverser bestuur
aan te raden. Je wil gebruik van diversiteit en
de diversiteit van talenten die dat met zich
meebrengt. Maar stel dat er nou toevallig
wel geschikte vrouwen beschikbaar zijn en
geen mannen, dan hoeft het ook niet per se
een reden te zijn om het te veroordelen.’

Dus u bent voor diversiteit binnen
teams?
‘Ja, diverse teams zijn wel het allerbeste, maar
het hangt ook af van de klantgroep. Stel;
je loopt in een elektronicazaak en 50% van
de klanten is boven de 35. Dan is het heel
praktisch om ook een verkoper te hebben die
wat ouder is. Als iemand van 55 een elektronicazaak binnenloopt en alleen maar verkopers van 20 ziet, dan kan diegene (onbewust)
denken: ‘Misschien heb ik hier toch niet zo
veel te zoeken.’ Inspelen op de doelgroep is
echt belangrijk! Dus wanneer je een psychologenpraktijk of coachingsbedrijf wilt opzetten,
is het slim om te kijken naar je doelgroep en
dan coaches en psychologen uit dezelfde leeftijdscategorie te kiezen. Verschil in leeftijd kan
soms zorgen voor een extra onnodige barrière
qua effectiviteit.’

Verschil in leeftijd kan
soms zorgen voor een extra
onnodige barrière qua
effectiviteit
Nee, maar als er alleen maar mannen in het
bestuur zaten was het waarschijnlijk ‘not
done’?
‘Ja, dus eigenlijk moet je wel toe naar een
gelijke situatie. Dus permanent alleen maar
vrouwen is ook niet goed. Daarom is in 2013
ook een wet ingevoerd, met daarin een streefcijfer voor de raden van bestuur en raden van
commissarissen van tenminste 30% vrouwen,
maar ook van tenminste 30% mannen. Want
je wil niet dat het tegenovergestelde effect
bereikt wordt.’

U doet ook onderzoek naar de positie van
mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. In
het bestuur van de NBTP hebben wij momenteel alleen vrouwen. Wat vindt u daarvan?
‘Ik denk dat het ooit ook wel anders is geweest bij de NBTP, dat er ook wel eens een
bestuur is geweest met alleen mannen. En
alleen maar vrouwen is in principe niet zo erg.
Alhoewel het er wel toe zou kunnen leiden
dat het beeld ontstaat dat de hele beroeps-

Welk advies wilt u nog meegeven?
‘Probeer een goed beeld te vormen, wat je na
je studie wil gaan doen. Regelmatig spreken
met mensen die in de beroepspraktijk kan
heel handig zijn. Zoals jij nu dit interview doet,
blijf dat ook doen. Voor je het weet loop je
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rond met een beeld van de toekomst, dat in
de praktijk niet waar blijkt te zijn. Dus probeer
als vakvereniging ook TP’ers te koppelen aan
het werkveld. Een ander belangrijk punt is het
organiseren van netwerkactiviteiten tussen
studenten en werkgevers. Dan kunnen werkgevers in contact komen met goede TP’ers en
creëer je weer baankansen.’
Wat voor rol heeft de opleiding bij het leggen van connecties? 		
‘Een opleiding zou falen als men daar niet
mee bezig is. Opdrachten bij opdrachtgevers,
netwerk activiteiten en zorgen voor een realistisch beeld van mogelijke banen zijn belangrijke zaken. Maar een beroepsvereniging heeft
veel makkelijker toegang tot de beroepsgroep
dan bijvoorbeeld docenten, daarom is het
goed dat de NBTP dit zelf ook gaat organiseren. Dat is de toegevoegde waarde van een
beroepsgroep.’

Vera Motzheim is na haar studie Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool
Groningen (richting Arbeid & Organisatie)
doorgestoomd naar MSc. Work- Organizational and Personnel Psychology aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel
houdt ze zich bezig met haar afstudeeronderzoek: Vermeende integriteitsschendingen van politiek leiders. Daarnaast is ze via
het ondernemersprogramma VentureLab
North bezig met het opzetten van een
eigen onderneming gericht op het verminderen van burn-outs in zorginstellingen.

Wil je meer weten over de trends en kansen
voor toegepast psychologen, meer over flexibele arbeid en ZZP, langer doorwerken of prof.
dr. Joop Schippers zelf een vraag stellen? Kom
dan naar ons congres op 29 mei 2021! Je boekt
je ticket via www.nbtp.nl. █
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Helga Evora Morais
Waar werk je?

Ik ben trainer, coach en founder van The Confidence Journey. Bij The Confidence Journey help ik
jongeren en jongvolwassenen bij het versterken van hun veerkracht en zelfvertrouwen.
Tijdens mijn studie werkte ik als coach. Daarin heb ik me gespecialiseerd in veerkracht en zelfvertrouwen. Dit gaf zeer goede resultaten. Naast de gesprekken wilde ik ook een fysieke tool aanbieden
zodat mijn coachees ook buiten de coaching om iets van houvast hadden. Deze tool bestond nog
niet. Ik besloot toen dat ik voor het afstuderen onderzoek wilde doen naar een tool die anderen
zelfstandig konden inzetten om hun veerkracht en zelfvertrouwen te versterken. Uit de resultaten
van dit onderzoek heb ik de ‘The Confidence Journal’ ontworpen. Deze tool zet ik nu in voor trainingen en coaching en verkoop ik ook online.

Hoe ziet een dag voor jou eruit?

Elke dag is voor mij anders. Gemiddeld genomen geef ik in de ochtend trainingen. Deze zijn online of
fysiek. Wanneer ik erheen reis met de trein beantwoord ik vaak nog een paar mailtjes. Wanneer ik bij
een training aankom heb ik eerst nog een half uurtje tijd om alles klaar te zetten. Dan geef ik 2 tot 3
uur training. Daarna is er nog tijd nodig om alles weer op te ruimen. Dan reis ik terug naar huis en heb
ik in de middag veel intakes. Daarnaast heb ik ook nog een webshop waar ik ‘The Confidence Journal’ verkoop, dus dan heb ik ook wat tijd om nieuwe orders klaar te maken en op de post te doen.

Op welke manier pas je dan psychologie toe?

Naast toegepaste psychologie pas ik ook veel positieve psychologie toe. Dit doe ik door in mijn
trainingen en coaching veel praktische handvaten aan te bieden en oefeningen te doen. Ik geloof
dat hier heel veel kracht in zit, omdat je kijkt naar de sterke kanten van mensen. Ik pas dit toe in mijn
trainingen door vooral veel praktische handvatten aan te bieden en veel oefeningen te doen. Verder
geloof ik dat iedereen anders is en iedereen een andere mix van tools nodig heeft om zich te ontwikkelen. Door de verschillende tools aan te bieden kunnen ze zelf beslissen wat fijn voelt en wat bij
hun past.
In mijn eigen bedrijf zet ik het in voor sales. Zo benader ik anderen vaak op dinsdag en donderdag
ochtenden, omdat er (psychologisch) bewezen is dat iedereen dan de meeste energie heeft in vergelijking met de rest van de werkweek.

Aan wie geef jij dit stokje door?

Ik geef het stokje door aan Laura Struijk!
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TP’er met impact:
Tijmen Sissing
Zijn persoonlijke opruimactie ging onbedoeld viraal en daarmee stond hij
aan de wieg van de inmiddels wereldwijde beweging van Trashpackers.
Een portret van toegepast psycholoog Tijmen Sissing, het creatieve brein
achter de organisatie die in het eerste jaar van bestaan al meer dan 10.000
deelnemers uit 49 verschillende landen verzamelde.
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Auteur: Johan van der Burgh

Burn-out
Na zijn opleiding Toegepaste Psychologie ruikt
Tijmen even aan de Open Universiteit (‘In je
eentje met je neus in de boeken, dat is mijn recept voor depressie’). Dus Tijmen begint al snel
met zijn eigen onderneming: ‘Give to receive’.
Net als veel andere studenten denkt Tijmen
dat hij met een hbo-diploma op zak makkelijk
werk of een baan kan vinden. Hij komt erachter hoe belangrijk een organisch momentum is
voor het succes van een idee of onderneming.
Tijmen moet keihard werken om hier en daar
een training te kunnen verkopen, werkt er nog
bij in de psychiatrie (vanuit zijn SPW achtergrond), geeft trainingen voor de CNV en ongeveer driekwart jaar na het afronden van zijn TP
opleiding is hij compleet opgebrand. Burn-out.
Hij moet alles aan de kant gooien. De leegte in zijn agenda is de weerspiegeling van de
leegte in hemzelf. Dat is het moment waarop
Tijmen besluit op reis te gaan, naar Azië. Om
de puinhoop in zichzelf op te ruimen, om rust
te vinden; ‘Je kan wel blijven doorgaan met
proberen en forceren, maar het leven dwingt
je om pas op de plaats te maken’. Uiteindelijk
reist hij twee jaar lang de wereld over, gelukkiger dan ooit. Niet meer forceren, maar loslaten
en nieuwe energie vinden.

Van opruimen in jezelf naar
opruimen om je heen
Vanuit die rust ontstaat nieuwe inspiratie. Na
een jaar reizen groeit de behoefte aan complexiteit, aan intellectuele uitdaging. Omdat
Tijmen fanatiek duiker is raakt het hem dat
hij overal zoveel afval tegenkomt. In zijn
hoofd groeit het idee om wereldwijd hostels
te activeren om ‘beach clean ups’ te gaan
doen. Om op een leuke manier ontmoeting

te organiseren. Met een barbecue erbij… Voor
dat idee neemt Tijmen zijn eerste video op.
Hij zoekt een strand op, met een plan om daar
een timelapse te maken waarin hij het strand
opruimt. Om er dan later een tekst aan toe
te voegen: ‘One man can make a difference,
together we can make a change’. Wat hij niet
verwacht is dat hij, terwijl hij aan het opruimen
is, ook wordt gefilmd door anderen die compleet verbaasd zijn over zijn opruimactie. Een
toerist het strand zien opruimen in je eigen
land roept veel op bij mensen. In Azië is de
collectivistische cultuur een belangrijk element
in de samenleving (honour and shame). Gastvrijheid staat hoog in het vaandel in Azië. En
als een gast, een toerist, dan in een uur tijd 14
vuilniszakken vult met rommel van een strand
dan raken in datzelfde tijdsbestek honderden
mensen vervuld met verbazing. En die vertellen
dat verhaal door. Geen vooropgezet plan, geen
uitgedachte strategie maar echte serendipiteit.
Vanuit hun verbazing gaan mensen hem filmen
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en vragen stellen. Dat is het moment waarop
Tijmen zich realiseert dat wat hij nu zegt bepalend zal zijn voor de impact van zijn daden. Hij
maakt de bewuste keuze om te reageren vanuit
de positieve insteek: ‘The sun is shining, the
beach is dirty, I’m gonna clean it up and enjoy’.
Heel simpel, niet veroordelend, verwijtend of
activistisch maar heel eenvoudig, concreet en
vanuit de verantwoordelijkheid die hij zelf kan
nemen. En als het filmpje van zijn opruimactie viraal gaat blijven de blijheid, positiviteit
en dankbaarheid overheersen. Altijd. Tijmen
noemt zichzelf een ‘happy activist’.

Toepassen van principes van positieve psychologie, mensen in hun kracht zetten, motiveren, excellent onderhandelen (‘Wat is ons
gezamenlijk belang?’). Vanuit de piramide van
Maslow is inzichtelijk te maken dat het inzetten op backpackers als doelgroep prima kan
werken. Die backpackers zitten al bovenin de
behoeftenpiramide en hebben dus ruimte om
bezig te zijn met zoiets als het milieu. Maar de
skills uit de opleiding TP helpen hem ook met
hoe hij nu op afstand grote groepen vrijwilligers
kan inspireren door gebruik te maken van de
basiselementen van de zelfdeterminatie theorie
(autonomie, verbinding en competentie).

De rol van psychologie in het
hebben van impact

In Trashpackers is Tijmen nu de kartrekker, de
aanjager, concept ontwikkelaar. Bewust kiest
hij ervoor om anderen naar voren te schuiven,
om een bestuur te hebben en niet zelf voorzitter te zijn. Bij zijn kernwaarden past niet dat
hij zelf de CEO-positie inneemt. In zijn rol kan
hij inspireren (storytelling) en verbinden. Hij

Terugkijkend ziet Tijmen verschillende elementen uit de opleiding TP die hem geholpen
hebben dit te doen op deze manier, met zoveel
impact. Werken vanuit verbinding, aansluiten, een cultuur leren kennen door vragen te
stellen in plaats van meningen te poneren.
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Profilering
bedenkt projecten gericht op de community,
samenwerken, motiveren. De website (http://
www.trashpackers.org) is ingericht vanuit
storytelling en positieve bijdrage, maar ook op
basis van principes van gamificatie en intrinsieke beloning.

De ambitie van Tijmen
‘Ik wil heel graag weer aan de slag met jongeren. Waar mijn afstudeerproject geëindigd is de
draad weer oppakken.’ Zijn ideaalbeeld is dat
Trashpackers zelfstandig verder kan en dat hij
jongeren met zijn verhaal kan inspireren. ‘Ik wil
eerlijk zijn en jongeren vertellen dat ik ook dik
in de shit gezeten heb, en dat als je verbinding
zoekt vanuit nederigheid en compassie, als je
jezelf kan relativeren, je onverwacht veel impact kan hebben. Veel meer dan ik dacht toen
ik begon aan mijn studie TP’. █

Johan van der Burgh, opgeleid als klinisch psycholoog maar al meer dan 20 jaar
werkzaam in de arbeids- en organisatiepsychologie. Inmiddels bijna 7 jaar geef
ik mijn ervaring ook door in de rol van
docent toegepaste psychologie bij Saxion
Hogeschool. Mijn drive is om cliënten en
studenten een stapje verder te helpen in
hun (zelf)kennis en mate van impact in
hun eigen leven en dat van anderen. Ik
ben graag buiten en voel me thuis in het
prachtige Twente.

Meer weten over Tijmen? Tijdens het
NBTP-congres op 29 mei 2021 zal hij een
workshop verzorgen: Scale up! Hoe neem je als
(ondernemende) professional de volgende stap
naar een volwaardige onderneming?
Meer info: www.nbtp.nl

82

Colofon
Het vakblad Toegepaste Psychologie is een
uitgave Kloosterhof Neer BV in samenwerking met de Nederlandse Beroepsvereniging
Toegepaste Psychologie

Vormgeving:
Marie-José Verstappen
Annemieke Peeters
E. vormgeving@kloosterhof.nl
Digitaal abonnement
Het vakblad Toegepaste Psychologie is een
digitale uitgave en verschijnt twee keer per
jaar. Het tarief voor een digitale uitgave bedraagt € 5,95.
Verschijningsdata:
Jaargang 1 – 2021
Nr. 1 verschijnt 29 april
Nr. 2 verschijnt 28 oktober

Kloosterhof Neer BV
Napoleonsweg 128a
6086 AJ NEER
T. 0031 475 23 17 77
E. eric@kloosterhof.nl

Adverteren:
Info & Tarieven
Eric Vullers
T. 0031 475 59 71 51
E. eric@kloosterhof.nl

Leden van de NBTP ontvangen het
vakblad blad gratis.
Hoofdredactie:
Petra Kuiper

© Het vakblad Toegepaste Psychologie, vTP .
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en
redactie verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld; evenwel kunnen uitgever en redactie op
geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de
informatie.

Redactie:
Sharon Bezembinder
Johan van der Burg
Laurens F. Ekkel
Maayke Jansen
Eveline Kersten
Agnes Schilder
Rian van Son
Fenneke Woertman
Redactieadres:
petra@bureauidimoto.nl

83

