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‘Velen van ons hebben onze wereld zo vertrouwd gemaakt dat we haar niet meer zien’, 
schrijft de Ierse filosoof John O’Donohue. De cliënt helpen om zichzelf, de wereld en het 
leven te zien, dat is waar geestelijke begeleiding over gaat.  

In afgelopen jaren heb ik ontdekt wat een rijkdom fotografie te bieden heeft als medium in zin-
gevingsprocessen. Hoe kijk je naar de wereld? Welk kader bepaalt jouw blik? Wat wil je belichten? 
Met dit soort vragen werkten studenten in ‘Je wereld in zicht’, een cursus waarin ze hun kijk op 
zichzelf en het leven ontwikkelen door te fotograferen. Ze kregen de ruimte om door middel van 
beelden hun verhaal te vertellen en ervaringen en visies te delen. Zo ontdekten ze dat het stand-
punt dat je inneemt, je perspectief, en ook de keuzes die je maakt, bepalen hoe je de werkelijk-
heid ziet, jouw werkelijkheid dus. Met hulp van fotografie valt levensbeschouwing heel praktisch 
en inzichtelijk te maken.  

Stilstaan bij zelfgemaakte of zelfgekozen beelden blijkt vaak een nog onbekende schat aan be-
tekenissen te onthullen. “Ik vind het mooi om te ervaren dat wat ik in beeld liet zien, ook zo veel 
zegt over mij. Bijvoorbeeld dat mijn foto’s vaak zo vol zijn, komt overeen met dat ik me vaak druk 
en chaotisch voel”, schrijft een deelneemster.
Beelden zijn een krachtig middel om aspecten van jezelf uit te drukken, om te laten zien wie je 
bent en wat je belangrijk vindt, wat je raakt en wat je dierbaar is. Ze spreken op een directe ma-
nier de beleving aan. Niet alleen onze ogen, ook onze foto’s zijn een venster van de ziel. 

In de praktijk kun je naar hartelust variëren met fotografische werkvormen. Enkele voorbeelden: 
Elkaars fotoalbum bekijken in een groepsbijeenkomst. Uit de stapel foto’s het beeld aanwijzen 
dat uitdrukt hoe je je die dag voelt. Kranten- en tijdschriftenfoto’s sparen om een collage over je 
leven te maken. Natuurfoto’s projecteren tijdens de lenteviering. Cliënten die foto’s maken van 
hun leefomgeving en deze tentoonstellen. Als laagdrempelig medium geeft fotografie je allerlei 
nieuwe en creatieve mogelijkheden in het speelveld van geestelijke begeleiding.   

Ilse Vooren geeft trainingen in werken met verbeelding en fotografie voor geestelijk begeleiders en 
andere zorgprofessionals. Informatie vind je op www.ilsevooren.nl en www.jewereldinzicht.nl.

De foto’s en tekst hier en elders in dit nummer zijn gemaakt door cliënten/deelnemers.
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