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Van zuilen naar inhoud 

de wissel verzet in 2010: 

van representatie van denominaties naar inhoudelijke expertise.  

2-sporen: 

-breed georiënteerde begeleiding bij zingevingsvragen 

-aanbod vanuit levensbeschouwelijke tradities 

Het accent ligt op het eerste spoor. 

 

 



Van ‘zuilen’ naar inhoud 



Op het goede spoor ? 
Onderzoek door studenten Humanistiek in 2013 naar het beeld van 

de Dienst Levensoriëntatie & Geestelijke Verzorging 
  

• De Dienst is divers 

‘Er wordt duidelijk moeite gedaan om ook buiten de westerse religies om 

te zorgen dat er zorg voor mensen aanwezig is. Dat is denk ik de grootste 

verandering.’  

• De Dienst is eigentijds 

‘het heeft zich ontwikkeld in het hier en nu. En is in die zin […] gegroeid 

naar wat er maatschappelijk ook daadwerkelijk nodig is’.  

• De Dienst is professioneel 

‘De Dienst is professioneler geworden, in hoe ze zich naar buiten toe 

presenteert, er een beleid en een gezicht gekomen is.’  

  

 





‘La médecine c’est guérir parfois, soulager souvent, 

consoler toujours’ 

 

De geneeskunde, dat is soms 

genezen, vaak verlichten, altijd 

troosten 
 

toegeschreven aan Ambroise Paré (1510-1590) 
Ned.Tijdschrift voor Geneeskunde, 2002; 146: 2494-2498 

 



 

Utrecht’s 2Leg Model© 

Behandeldomein 

• Symptomen 

• Problemen 

• Oplossingen 

• Behandelaar 

• Professionele distantie 

• Feiten 

• Beschrijving 

• Kennis 

• Verklaren van oorzakelijke verbanden 

• Interventie 

• Behandeldoel 

• Focus op herstel 

 

 

Existentiële domein 

• Signalen 

• Dilemma’s 

• Keuzes en zingeving 

• Gesprekspartner 

• Professionele nabijheid 

• Verhalen en overtuigingen 

• Ervaring 

• Wijsheid/levenskunst 

• Begrijpen van betekenissen 

• Presentie 

• Open proces 

• Focus op veerkracht 

 



Behandeldomein 

• Beter worden 

• Behandelbeperking 

• Staken van behandelen 

• Pathologie 

• Evidence-based 

• Patiënt 

• Doen 

 

 

 

 

 

Existentiële domein 

• Regie kunnen voeren 

• Levenskeuze 

• Eindigheid als realiteit 

• Kwetsbaarheid 

• Value-based 

• Persoon 

• Zijn  



 

In welke modus sta je? 

- doe-modus: analyseren en handelen 

  -doelgericht het verschil verkleinen tussen hoe het is en 
hoe het zou moeten zijn 

  -aandacht gericht op verleden en toekomst 

 

- zijn-modus: aanvaarden en toestaan 

  -geen druk tot veranderen 

  -aandacht gericht op het hier en nu 

 

Kan je hier tussen schakelen? 



  



7 sleutels tot het existentiële domein 

• levensperspectief 

• waarden 

• narrativiteit 

• aandacht 

• verbeelding 

• rust en stilte 

• rituelen 

 



Wat zijn de kerntaken van jouw Dienst?  

  
 Noem de kerntaken van jouw team.  
 Omschrijf ze met één woord.  
 Kies maximaal 3 kerntaken uit. 
  
 Geef elk van deze taken 
 een plek op de landkaart die de  
 situatie van nu weergeeft.    



 

Waar bevindt zich onze Dienst nu? 



 

Waar is onze Dienst naar op weg? 



Wat heeft onze Dienst nodig om op de 

bestemming aan te komen? 
 

Wat hebben jullie nodig op jullie wrijvingsplek? Een verrekijker, een ballon, een fiets, een 
kompas, een brug, een duikerspak, een parasol, een stok, lijm, muziek etc. 

 



Wat ga je doen?  

1. Stel elkaar de vraag: Wat ga je doen?  Wanneer? Wie vraag je om hulp?  

Maak een zo concreet mogelijke afspraak met jezelf.  

 



Dank en veel succes! 
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