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Men moet geduld hebben

voor onopgeloste zaken in ons hart

en proberen de vragen zelf te koesteren als gesloten kamers

en als boeken, die in een zeer vreemde taal geschreven zijn. 

Het komt erop aan alles te leven. 

Als je de vragen leeft 

leef je misschien langzaam maar zeker

zonder het te merken

op een goede dag het antwoord in.

Uit: ongestoorde ontwikkeling.

Rainer Maria Rilke.
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Op verhaal komen is een uitnodigende ‘werkplaats’ waarin het levensverhaal 

van uw kind en ook dat van uzelf* centraal staan. U bent op verschillende 

wijzen onlosmakelijk verbonden met het levensverhaal van uw kind, 

en uw kind met dat van u. Samen bent u belangrijke hoofdpersonen in 

elkaars verhaal. Samen heeft u waarschijnlijk veel meegemaakt; mooie en 

misschien ook moeilijke dingen. 

* Dit project is niet enkel voorbehouden voor ouders van cliënten. Broers, zussen of 

andere belangrijke mensen uit het netwerk kunnen ook deelnemen. Waar ouder staat, 

kan dus ook een andere dierbare gelezen worden.

In deze folder beschrijven we waar ‘op verhaal komen’ over gaat, hoe we de 

werkplaats inrichten en vormgeven en wat de kosten zijn.

De aanleiding voor het organiseren van deze werkplaats is een gesprek 

tussen Celine Belderok en Paul van Gogh. In dit gesprek stonden we stil 

bij de impact en de zingevingsvragen die samengaan met de komst en 

de zorgen voor een kind met een beperking en de impact daarvan op een 

systeem. De zorg is vaak gericht op het kind; het systeem om het kind 

wordt vaak uit het oog verloren. Ook stonden we stil bij het belang van een 

goed gedocumenteerde biografie; veel levensverhalen dreigen verloren 

te gaan met het wegvallen van belangrijke personenen, door wisselend 

personeel en andere omstandigheden. 

De werkplaats wordt ondersteund door DeSeizoenen en is voor alle ouders, 

verzorgers en familieleden toegankelijk. De organisatie en uitvoering is in 

handen van Paul van Gogh en Anne-Laurien Bos van praktijk Het Gele Huis.

Op verhaal komen

Een levensboek is een bron van wijsheid. 
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Waarom levensverhalen vastleggen? 

De bewoners krijgen een een door de ouders/familie geschreven 
levensboek. Dit boek kan regelmatig met de bewoners besproken 

en doorgenomen worden. Dit geeft de bewoner inzicht in het eigen 
leven en zijn identiteit; wie ben ik, wat heb ik allemaal meegemaakt, 
wat doe ik graag, waar wil ik naartoe.

Een levensverhaal van 

een cliënt levert ons 

een schat aan informatie 

op. Niet alleen over 

het verleden, ook over 

de toekomst. In een 

levensverhaal worden de 

levensthema’s van een 

persoon zichtbaar. Een 

levensverhaal is een bron 

van wijsheid. 

Terugkijkend komen 

we meer te weten 

over de persoon en zijn 

of haar toekomst. Een 

goed gedocumenteerd en 

beschreven levensverhaal 

is daarbij van onschatbare 

waarde. 

Uw kind is waarschijnlijk 

niet of moeilijk instaat 

zijn of haar levensverhaal te 

verwoorden of vast te leggen 

en is daarbij afhankelijk 

van de mensen om hem of 

haar heen. Degenen die het 

meest bekend zijn met dat 

levensverhaal zijn de mensen 

die daar een belangrijk 

onderdeel van uitmaken, 

zoals de ouders of andere 

dierbaren. Zij zijn dan ook 

bij uitstek geschikt om een 

levensverhaal op te tekenen.

Binnen Deseizoenen 

speelt het levensverhaal 

- de biografie van cliënten 

een belangrijke rol. 

In de biografie wordt de 

identiteit, het IK. van een 

cliënt zichtbaar. Willen 

we goede zorg verlenen 

dan betekent dit dat we 

iemand zijn of haar identiteit 

en levensverhaal goed 

moeten kennen: waar komt 

iemand vandaan, welke 

levensgebeurtenissen spelen 

een belangrijke rol in zijn of 

haar leven, in welke context 

is iemand opgegroeid. En 

ook: wat typeert iemand, 

welke wensen en behoeften 

heeft deze persoon? Begrip, 

aandacht en inspanning 

dragen altijd bij aan het 

welzijn van cliënten. 
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Herinneringen ophalen helpt ons bij het 

opnieuw betekenisgeven aan mooie en moeilijke 

herinneringen in ons leven.

Het belang voor u als ouder 

Ouders en verzorgers zijn een bepalend onderdeel in de biografie van een 

cliënt. Het krijgen en/of de zorg voor een kind met een verstandelijke beperking 

of NAH kan een enorme wissel trekken op het leven. 

Binnen de zorg is het niet vanzelfsprekend dat hier ruimte, zorg en aandacht 

voor is; ouders en verzorgers zijn vaak op zichzelf aangewezen om dit een plek 

te geven in hun leven en hun vaak onverwachte en soms ingewikkelde rol vorm 

te geven.

Dit project biedt de mogelijkheid om met elkaar aandacht te schenken aan de 

wijze waarop het leven van u als ouder of verzorger beïnvloed  is door uw zoon 

of dochter. Door te reflecteren op het levensverhaal van uw kind, reflecteert u 

tevens op uw eigen verhaal; de beleving en de betekenis ervan. 
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Wat gaan we doen?
In een zestal bijeenkomsten met maximaal 12 personenen staan we op gestructureerde 

wijze uitgebreid stil bij het levensverhaal van uw kind. Dit doen we door in iedere 

bijeenkomst terug te blikken op een bepaalde fase van het leven van uw kind. We 

staan stil bij een periode of gebeurtenis die u inbrengt en samen kijken we hoe we die 

gebeurtenissen aan de hand van vragen kunnen structureren. Deze verhalen deelt u, als 

u wilt, met een andere ouder.

De kracht van dit project zit in het gegeven dat we het samen doen; luisteraar en 

verteller dragen samen bij aan het realiseren van een sfeer waarin er wederzijds begrip 

is en verhalen tot hun recht komen en verdiept worden. 

Thuis werkt u verder aan het levensverhaal en het levensboek van uw kind. Hiervoor 

krijgt u een papieren of digitaal werkboek mee, net wat uw voorkeur heeft. 

Tijdens de bijeenkomsten staan we niet alleen stil bij het verhaal van uw kind, maar 

ook bij uw eigen verhaal. Vragen waar we op ingaan zijn o.a.: wat betekent het leven 

van uw kind voor u, wat kwam en komt u allemaal tegen, mooie momenten, moeilijke 

momenten en waar liep en loopt u tegenaan? Wat heeft het leven van uw kind bij u 

wakker gemaakt en teweeg gebracht? 

Door terug te kijken op uw eigen verhaal wordt de betekenis van sommige 

gebeurtenissen wellicht anders. Het kan u nieuwe inzichten geven over uzelf en over uw 

kind. Deze verhalen worden uiteraard niet in het levensverhaal van uw zoon of dochter 

opgenomen, maar zijn voor u persoonlijk. Ook zijn er verschillende mogelijkheden om 

bij uw proces als ouder stil te staan. Dit kan buiten dit traject om en u kunt hiervoor 

met vragen terecht bij Het Gele Huis. Verderop in deze folder worden de praktische 

zaken m.b.t. de werkplaats uitgelegd. 

Tijdens de bijeenkomsten staan we niet alleen stil bij het 

verhaal van uw kind, maar ook bij uw eigen verhaal.
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Wie zijn wij?

Het Gele Huis

Over Paul   Ik ben vijftien jaar in verschillende functies werkzaam 

geweest bij DeSeizoenen, locatie Bronlaak, als begeleider, vakinhoudelijk 

werkleider en trainer. Ook heb ik lange tijd de toen nog bestaande 

‘bewonersbesprekingen’ voorgezeten. Daar is mijn interesse voor biografisch werk 

en levensverhalen ontstaan. In die jaren heb ik met veel plezier samengewerkt met 

cliënten, hun begeleiders, ouders en andere familieleden.

Een aantal jaar terug heb ik me laten bijscholen tot geestelijk verzorger en 

mindfulness trainer. Vanuit deze rol ben ik momenteel als geestelijk verzorger 

werkzaam in de zorg voor mensen met N.A.H. en begeleid ik cliënten en hun 

systmeem bij zingeving en levensbeschouwelijke vragen.

Omdat ik sterke affiniteit heb met de hulpverlening, ben ik naast mijn baan mijn 

eigen praktijk Het Gele Huis begonnen, waarin ik me richt op het welzijn van 

medewerkers en andere zorgenden in de zorg. Het Gele Huis wil aan de hand van 

uiteenlopende projecten, trainingen en coaching een bijdrage leveren aan het 

welzijn van professionals in de zorg en andere zorgenden. 
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Zin in Zorg 

Welzijn, diepgang en 
voldoening in de zorg 

Over Anne- Laurien Sinds 2008 ben ik als pedagoog werkzaam 

binnen de jeugdhulpverlening. Eerst als ambulant gezinsbegeleider 

en later als begeleider pleegzorg. Binnen deze laatste functie heb ik te 

maken met ouders die hun kind niet meer (mogen) opvoeden. De taak 

die zij erbij krijgen is voor veel ouders ingewikkeld; ouderschap zonder 

opvoederschap. 

De begeleiding van deze ouders vind ik boeiend; hoe gaat iemand om 

met een veranderende rol, hoe haalt iemand twee rollen uit elkaar 

(roldifferentiatie), en lukt het iemand, door de juiste begeleiding een 

rouwproces door te maken en van daaruit een constructieve bijdrage te 

leveren aan het welzijn van zijn of haar kind.

Binnen dit project wil ik mijn kennis en ervaring over omgaan met 

veranderende rollen en het delen van de zorg om het kind met 

professionals graag inzetten. Ik wil mensen helpen bij het erkennen van 

de ingewikkelde taak om als betrokkenen de persoon los te laten, en te 

verdragen hoe de huidige situatie is.
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Praktische zaken

Deze werkplaats is ontwikkeld in samenspraak met Celine Belderok, senior 

orthopedagoog van Deseizoenen en ontwikkeld op verzoek van Deseizoenen. De 

werkplaats is voor alle ouders, verzorgers en familieleden toegankelijk. 

De uitvoering ligt in handen van Paul van Gogh en Anne-Laurien Bos van praktijk 

Het Gele Huis. 

De werkplaats bestaat uit 7 bijeenkomsten met maximaal 12 personen. De 

eerste bijeenkomst is een kennismakingsbijeenkomst van anderhalf uur waarbij 

uw kind ook van harte welkom is om aan te sluiten. Daarna worden er nog 

6 bijeenkomsten van drie uur gepland waarin we samen met u aan de slag 

gaan. Ook de laatste bijeenkomst is uw kind uitgenodigd om het levensboek in 

ontvangst te nemen. Hoe u kunt deelnemen leest u op de volgende pagina.

Data en tijdstip

De kennismakingsbijeenkomst is maandag 8 oktober 2018 van 10.30 tot 12.00 

uur.

De werkplaats vindt plaats op maandagen van 09.30 tot 12.30 uur.

De data zijn: 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december 2018 en 14 

januari 2019. 

Kosten

De kosten voor deelname aan deze werkplaats bedragen €149,- euro p.p. 

inclusief levensboek, koffie en thee.

Lokatie

De werkplaats vindt plaats in het Kasper Hauzer cursus lokaal op de lokatie 

Bronlaak van DeSeizoenen.

Het project smeren we uit over een langere 

periode zodat u met uw kind in alle rust aan 

het verhaal kunt werken en bijvoorbeeld foto´s 

kunt verzamelen.
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Geïnteresseerd in deelname?
Als u geïnteresseerd bent in deelname in deze werkplaats dat kunt u dit kenbaar maken 

aan Paul van Gogh van Het gele Huis. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen. Mocht 

u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard ook bellen.

U kunt zich inschrijven tot 1 oktober 2018 De werkplaats gaat door bij minimaal 10 

deelnemers. U hoort op 2 oktober of de werkplaats doorgaat. 

Graag tot ziens.

Paul van Gogh en Anne-Laurien Bos

Paul van Gogh

Paul@hetgelehuis.nu

Tel: 06 18 11 9052

www.hetgelehuis.nu

Anne-Laurien Bos

Annelaurien@hetgelehuis.nu

Tel: 06 117 47 3967

Nijmegen
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