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APPEL

Iemand zegt: ‘Ik wil een appel’. Een 
tweede reageert met: ‘Oh, je wilt iets 
ronds’. ‘Nee, ik wil een appel’, zegt de 
eerste een beetje geërgerd. ‘Nu begrijp ik 
je, je wilt iets roods’. ‘Nee, ik wil niet iets 
roods, ik wil een appel’. ‘Zeg dat dan 
meteen’, antwoordt de tweede snel, ‘je wilt 
natuurlijk iets sappigs’. De eerste houdt 
teleurgesteld de mond.



GROEN LICHT

Schulz von Thun: Hoe bedoel je?
Een echtpaar zit in een auto, zij zit achter 
het stuur. De man wijst op een stoplicht een 
heel stuk verder en zegt: ‘Het licht staat op 
groen’. Zij kan natuurlijk op het zakelijk 
aspect ingaan: ‘Ja, we zitten hier in een 
groene golf, dat is erg prettig’. Ze kan het 
expressieve aspect benadrukken: ‘Heb je 
haast?’. Of het relationele: ‘Rij jij of rij ik?’. 
Ten slotte kan ze het ook appellerend 
verstaan en meer gas geven.



DAAD – WERKELIJK???

Verhaal
• Daad

• Werkelijk

• Verhaal

• Case Studies Project Geestelijke 
Verzorging

• Stimulated recall



KPV / CPE

• 1925: Anton Boisen – living human 
document

• 1962: Van der Schoot & Faber: Het 
pastorale gesprek

• 1976: Berger: Graven naar geloof

• 2007: Ganzevoort & Visser: Zorg voor 
het verhaal



KPV / CPE

Powell (1975)

• Wat moet ik doen?

• Wat moet ik weten?

• Wat moet ik zeggen?

• Wie moet ik zijn?



PROMs

Snowden (2012)

Wat zou je nog meer willen weten?



NATURALISTISCHE CASE STUDIES

Abma & Stake (2014)
Science of the particular

• Emic (vs. etic) kwesties

• Context

• Betekenis en interpretatie

• Holistisch verstaan

• Leerpotentieel



CSP

Doelen
 Op het spoor komen van

 Interventies

 Doelen van interventies

 Theorieën en modellen als basis van de 
interventies

 Effecten van de interventies

 Identificeren van (criteria of karakteristieken 
van) good practices

 Identificeren van effect op professionaliteit bij 
deelnemers



CSP

Methoden
 Praktijkgestuurd effectonderzoek (Van 

Yperen & Veerman, 2017)
 Aansluiting

 Inbedding

 Benutting

 Practice-based evidence

 Responsieve methodologie (Abma & 
Widdershoven, 2006; Simon, 2017)

 Participerend actieonderzoek (Reason & 
Bradbury, 2008)

 Case study (Flyvberg, 2006; Thomas, 2011; Yin, 
2014)



CSP

Werkwijze
 Format voor case study

 Selectie van case study
 Representatief: wat betreft de doelgroep

 Paradigmatisch: met het oog op de werkwijze 
van geestelijke verzorging

 Ongewoon: maakt iets duidelijk of zichtbaar 
door het bijzondere karakter

 Kritisch: een toets voor de gebruikelijke 
werkwijze of taakopvatting

 Recent – in derde persoon (ook tijdens 
bespreking) – geanonimiseerd

 Gericht op de analyse van het handelen van 
de geestelijk verzorger

 Format voor bespreking

 Verslag ► 2e versie



CSP

Controle / validering
• Steeds vragen naar interventies (≠ 

intenties)

• Spreken in 3e persoon

• Feedback en reflectie in groep

• Member check: casestudy laten lezen 
door betrokkenen

• Vergelijking van casestudies



CSP

Uitkomsten: vakinhoudelijk
 Nauwkeurige beschrijving van praktijk, van 

interventies (≠ intenties)

 Gericht op communicatie, relaties, 
verbinding en betrokkenheid

 Spanning tussen systeem- en leefwereld, en 
het doorbreken daarvan

 Nauwe samenhang tussen grens- en 
contrastervaringen (dood), transcendentie & 
ritueel

 Nadruk op metafoor, verhaal, gebed, ritueel 
(symbolisch bewustzijn) – inbrengen 
religieuze/levensbeschouwelijke bronnen

 Reflectie, verdieping, samenhang



CSP

Uitkomsten: professionaliteit
 “Dat had ik in mijn opleiding moeten 

hebben” ► nadenken over inhoud van vak 
en niet alleen over eigen persoon

 Precisering van beschrijvingen/interventies

 Meer taal/woorden voor theoretische basis

 Meer denken in termen van doelen, 
interventies, effecten

 Plezier in eigen werk

 Groei in professioneel zelfverstaan

 Meer argumenten voor interdisciplinaire 
samenwerking



CSP

Uitkomsten
• Prachtige casestudies / good practices

• Explicitering

• Doelgerichtheid & relatie

• Gemeenschappelijke taal

• Professioneel bewustzijn

• Member check



TOT SLOT 1: WWW.NIKOSMARKOU.COM



TOT SLOT 2



TOT SLOT 3

Werk aan de winkel
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