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A. Ontwikkelingsgroep 

De ontwikkelingsgroep is bedoeld voor mensen die naar buiten (willen) treden met hun kennis, 
inzichten en ervaringen op het gebied van menselijke waarden in professionaliteit, de menselijke 
ervaring en/of ontwikkelingsprocessen in relatie tot ziekte en gezondheid. Bijvoorbeeld door een 
artikel of een scriptie te schrijven, onderwijs te geven, lezing(en) te geven, een cursus te geven, 
een team te begeleiden in gezondheidsgericht te werken, etc.  

Het focus in de ontwikkelingsgroep ligt zowel op je eigen innerlijke ontwikkeling ten aanzien van de 
concrete werkelijkheid als op hoe en wat je daarin wilt betekenen. Het proces is net zo belangrijk 
als het uiteindelijke ‘product’. Het een kan niet zonder het ander. Daarbij geldt dat ieder individu 
een eigen proces doorgaat. Zo kan bij de één het accent meer op de eigen ontwikkeling liggen en 
bij de ander meer op het concretiseren van een ‘product’.  

De ontwikkelingsgroep is een ‘doorgaande’ groep, die ieder jaar eenzelfde cyclus doorgaat. 
Deelnemers kunnen in- en uitstappen voor iedere nieuwe cyclus die in het najaar start. De 
ervaringen van de deelnemers is dat de groep, naast het werken aan de eigen ontwikkeling en 
vormgeving van een eigen ‘product’, ook veel betekent als klankbord door het uitwisselen van 
ervaringen over hoe in de spanning te staan tussen enerzijds wat men ervaart als betekenisvol en 
zinvol en anderzijds wat men tegenkomt in de dagelijkse werkelijkheid van het werkveld. 

Opzet van 1 cyclus:  
1 dag en 5 dagdelen van 3 uur. 

Werkwijze:  
De eerste dag wordt gebruikt om een start te maken met wat je dit jaar wilt ‘ontwikkelen’. Als 
voorbereiding voor iedere bijeenkomst krijg je 2 opdrachten: een die te maken heeft met je eigen 
innerlijk proces en de ander met een (volgende) stap in het ‘creatief proces’ richting de 
ontwikkeling van je ‘product’. Op de bijeenkomsten krijgt iedere deelnemer een bepaalde tijd om te 
vertellen waar hij of zij mee bezig is geweest, tegenaan loopt, vragen over heeft, etc. naar 
aanleiding van de beide opdrachten, gevolgd door een dialoog hierover met elkaar.  
Op de laatste bijeenkomst presenteert iedere deelnemer het ‘eindresultaat’ van het creatief proces.   

Kosten:  
700 euro. Kan in termijnen betaald worden. 

Data:  
Dag I: zaterdag 8 oktober 2016: 9.30 - 17.00 uur 
Vervolgbijeenkomsten: zijn 3 uur en deze worden in overleg met elkaar gepland, na 15 september. 

Opgave:  
voor 15 september 2016. 



Locatie  
Dag 1: Aan ’t Haagje, ‘t Haagje 1, 3971 MZ Driebergen-Rijsenburg, www.haagje.net
Bijeenkomsten: afhankelijk van de grootte van de groep. 

Groepsgrootte:  
minimaal 4 deelnemers. 

B. Praktijkgroep 
  
In de praktijkgroep staan de eigen vragen en ervaringen in het begeleiden van mensen centraal.  

De praktijkgroep is een ‘doorgaande’ groep, die ieder jaar eenzelfde cyclus doorgaat. Deelnemers 
kunnen instappen en uitstappen voor iedere nieuwe cyclus die in het najaar start. 

Opzet van 1 cyclus: 
7 supervisiebijeenkomsten van 3 uur.  

Werkwijze:  
Op de eerste bijeenkomst zijn we bezig met de leerdoelen van ieder, aandacht besteden aan 
‘ervaringsgericht begeleiden’ en afspreken wanneer wie een casus voorbereid op de volgende 
bijeenkomsten. 
Op de volgende 6 bijeenkomsten worden de praktijkcasussen besproken. Voor iedere bijeenkomst 
bereiden 2 mensen een casus voor, aan de hand van een document met een aantal vragen en 
suggesties hoe dat te doen. Op de bijeenkomst krijg je, na elkaar, een uur de tijd en de ruimte om 
met de andere aanwezigen stil te staan bij de vragen die je hebt m.b.t. de door jouw voorbereide 
praktijkcasus. Deze vragen kunnen betrekking hebben op het proces van de patiënt/ cliënt, op de 
ontmoeting tussen de patiënt/ cliënt en jou, en/of op je eigen houding of ontwikkeling.  

Kosten:  
700 euro. Kan in termijnen betaald worden. 

Data:  
De bijeenkomsten (om de 5-6 weken) worden na 15 september met elkaar gepland.  

Opgave:  
voor 15 september 2016. 

Locatie:  
Ondernemershuis, Lylantseplein 1, 2908 LH Capelle a/d IJssel. 

Groepsgrootte:  
4-6 deelnemers. Bij meer inschrijvingen worden meerdere groepen gevormd.

http://www.haagje.net

