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Introductie

Jouw reis als antroposofisch begeleider

Een warm welkom!
Je bent komen werken in een antroposofische zorgorganisatie. Waardoor 
word je geraakt? Wat maakt je blij en enthousiast? Wat zou je over antropo-
sofische zorg willen weten? Wat breng je mee en wat zou je kunnen leren? 
In antroposofische zorg kunnen je opmerkelijke  dingen opvallen zoals:
 
 Een individuele benadering  waarin iedereen als mens gezien wordt; 

 Bereidheid om de ander te leren kennen en om van elkaar te leren;

 Inzet om dingen samen vorm te geven en saamhorigheid te versterken;

 Gebruik van rituelen zoals jaarfeesten en spreuken;

 Interesse voor de (helende) omgeving,  de natuur en de seizoenen; 

 Respect voor ambachtelijk werk en voor natuurlijke materialen processen;

 Aandacht voor vitaliteit, voor goed en duurzaam eten;

 Bijzondere vormen van therapie zoals inwrijvingen en euritmie; 

 Vreemde woorden  zoals etherisch.

Antroposofische begeleiding is een benadering, een manier van kijken naar 
mensen. Niet alleen naar de mens met een beperking, maar ook naar jou-
zelf en naar familie en collega’s. Ieder mens doet ertoe en heeft iets te bren-
gen op deze wereld. En ieder mens kan ook iets leren in de ontmoeting met 
anderen en in contact met de natuur en met de omgeving. 
Jij hebt iets te brengen en jij kan nog verder leren in de ontmoeting met 
anderen en met de omgeving. Hoe je dat kan doen, leggen we in dit boekje 
uit, zodat je wegwijs wordt gemaakt in de manier van kijken vanuit antro-
posofische gezichtspunten. Het leren en jezelf ontwikkelen zien we als een 
reis die jij maakt. Vandaar de titel:  

‘Jouw reis als antroposofisch begeleider’

1
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Wat is de antroposofische werkwijze in de zorg?

Deze persoon stelt twee treffende vragen aan iedereen die hij tegenkomt: 
‘Wie ben jij?’ En ‘Wat kom jij hier doen?’.  

De antroposofische werkwijze in de zorg is dus iets wat jij zelf vormgeeft op 
basis van bepaalde aandachtspunten:
 
  Wie is deze ene bijzondere mens, wat brengt hij of zij mee en wat zijn 

zijn of haar behoeften?
 
  Wie ben ik zelf en hoe ga ik met deze medemensen en met hun familie 

een relatie aan; hoe schep ik een vertrouwensband?
 
  Hoe en wat gaan we samen doen? Hoe kunnen we samen actief en on-

dernemend in het leven staan?

  Hoe doet de omgeving hierin mee? We zijn omringd door een natuurlij-
ke wereld van kleuren en geuren die invloed op ons hebben. Natuur en 
cultuur dragen ons.

  Hoe kan het leven voor ons een diepere betekenis krijgen?

Als begeleider ga je samen op reis met je medemensen. Je bent nieuws-
gierig naar de ander. Niet ondanks zijn (verstandelijke) beperkingen, maar 
ook juist dankzij die beperkingen. Wie is deze persoon en wat heeft hij of 
zij nodig? 

Je gaat een verbinding aan en ontmoet unieke mensen. Je gaat samen aan 
het werk en leert van elkaar. 

“Een van onze cliënten stelt bij binnenkomst van iemand altijd 
meteen twee vragen: 
‘Wie ben jij?’ en 
‘Wat kom jij doen?’ 
Dit is de essentie van de antroposofische zienswijze.”

Wat zou jij op dit moment op deze 
vragen antwoorden? 
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De antroposofie reikt gezichtspunten aan om met elkaar verantwoordelijk-
heid te willen dragen voor het grotere geheel: we zijn allemaal onderdeel 
van de natuur en van een bepaalde cultuur. We worden gedragen door de 
aarde en de kosmos. Dat willen we niet vergeten. 

Zo ontwikkel jij je en zo ontwikkelen je medemensen zich, elke dag weer, in 
een dynamisch en wederkerig proces.

Het woord antroposofie is samengesteld uit de Griekse woorden antropos (= mens) en 
sophia (= wijsheid). Antroposofie betekent dus letterlijk ‘wijsheid over de mens’. Wat 
houdt deze wijsheid in? Een hoofdkenmerk van de antroposofie is het bewust maken 
van samenhang: de samenhang tussen de zichtbare zintuiglijke wereld en de onzicht-
bare geestelijke wereld. Of anders gezegd: er is maar één wereld – en daarin zijn mate-
rie en geest met elkaar verbonden. De antroposofie geeft je kennis over de hele mens, 
over de samenhang van lichaam, ziel en geest. 

Rudolf Steiner (1861 – 1925) is de grondlegger van de antroposofie. Hij bracht de an-
troposofie als wetenschap van die samenhang tussen materie en geest. Hij was ook 
filosoof en schreef meerdere boeken. Maar vooral hield hij veel lezingen, soms wel voor 
1000 man publiek, bijv. in Amsterdam. Veel mensen na hem, zoals Bernard Lievegoed, 
hebben de antroposofie verder ontwikkeld en praktisch gemaakt in verschillende werk-
gebieden. 

Zo wordt antroposofie wereldwijd toegepast in de pedagogie (vrijescholen), de landbouw 
(biologisch-dynamische landbouw), de organische architectuur en de gezondheidszorg 
(huisartsen, therapeuten, ouderenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, consultatiebureau). Er zijn 
ook diverse instellingen waarin wetenschappelijk werk wordt gedaan (lectoraten aan de 
Hogeschool Leiden).

Het mondiale centrum van de antroposofie ligt in het Zwitserse Dornach, vlakbij Bazel. 
Het immense gebouw daar, dat ook een theaterzaal heeft, heet het Goetheanum.  Daar 
is ook de Anthroposophic Councel for Inclusive Social Development gevestigd die we-
reldwijd de antroposofische gehandicaptenzorg overziet en bevordert.
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Ontwikkeling staat centraal in de antroposofische begeleiding. Jouw reis 
in de antroposofische begeleiding biedt je de mogelijkheid om te groeien. 
Op deze reis verbind je je met andere mensen en kom je veel nieuwe dingen 
tegen. Je doet leuke en plezierige ervaringen op, maar je komt ook lastige 
situaties en problemen tegen. Door al deze ervaringen en situaties groei je 
als mens en als professional. 

Ervaring breng je mee. Door je levenservaringen, kennis en ontmoetingen 
heb je je in het verleden ontwikkeld tot de persoon die je nu bent. Zo kan het 
zijn dat je op dit moment een ander antwoord geeft op de vragen ‘Wie ben 
jij?’ en ‘Wat kom jij hier doen?’ dan het antwoord dat je vijf jaar geleden zou 
hebben gegeven. En dat kan voor je medemensen net zo zijn: door jouw be-
geleiding en ontmoetingen met hen kunnen zij zich ook verder ontwikkelen.

Je brengt een gevulde rugzak mee. Daarin zit van alles wat voor de organi-
satie nieuw en belangrijk is. En hopelijk kun je omgekeerd je rugzak verder 
verrijken met wat je in de antroposofische organisatie als begeleider gaat 
meemaken. 

In het antroposofische begeleidingshuis vind je allerlei gezichtspun-
ten en methodische handvatten die je in allerlei situaties kunt leren inzetten 
om met ontwikkelingsvragen om te gaan. Die gezichtspunten en handvat-
ten helpen je om je medemensen beter te begrijpen, de ontmoeting met 
hen te verdiepen en samen ook de moeilijke ontwikkelingsstappen te kun-
nen zetten.. 

Antroposofie is niet iets statisch of iets dat vaststaat. Het is geen leer die je 
moet volgen. Het is ook geen recept: doe dit en dan is het oké. Het is vooral 
een appèl aan jouw intentie om je als mens te willen ontwikkelen. En om 
iets voor anderen te willen betekenen. 

Antroposofie is iets dat tot leven komt als je samenhang leert zien, leert be-
leven en leert hanteren.  Ze gaat uit van jouw persoonlijke nieuwsgierigheid, 
ontwikkeling en groei. Willen weten, willen ervaren en willen doen om te 
kunnen groeien als mens. Want het klopt wat wel gezegd wordt: de mooiste 
studie is de mens zelf.

Antroposofie legt de nadruk op ieders individuele ontwikkeling. Dat geldt 
ook voor iemand met een ernstige meervoudige beperking. Ieder stapje, ie-
der mooi moment, is waardevol. Antroposofie wil bijdragen aan een ‘cultuur 
van de hoop’. 
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Antroposofische visie op zorg

We gaan nu nader in op de vraag: ‘hoe kijken we naar mensen en wat wil 
ontwikkeling zeggen?’. Dit geeft het kader aan voor de dagelijkse antropo-
sofische begeleiding. We vertellen over de visie waaruit we werken en we 
leggen uit waarom we dit belangrijk vinden. 

Wat is antroposofische zorg?
Wat is nu eigenlijk antroposofische zorg? Een veelgehoord antwoord is: “dat 
is lastig in woorden te omvatten, dat VOEL je als je in een antroposofische 
zorginstelling bent”. Veel mensen ervaren inderdaad iets speciaals als ze 
in zo’n instelling komen. Dat heeft te maken met sfeer, met aandacht voor 
mensen en materialen. Dit soort ervaringen en belevenissen zijn een be-
langrijk onderdeel van jouw reis, want je wordt kennelijk door iets geraakt. 
Het mooie van ervaren, voelen en beleven is dat dit voor ieder mens ver-
schillend kan zijn. Ieder mens is uniek en ieder mens ervaart dingen op zijn 
eigen manier.

Tegelijk gaat antroposofische zorg verder. Het is ook belangrijk te willen we-
ten hoe dingen met elkaar samenhangen en waarom je dingen wel of niet 
doet. Het gaat er niet om dat iets moet omdat het moet, maar dat je iets 
doet omdat het goed is. En of het goed is moet je samen steeds weer op-
nieuw onderzoeken. 

Een onderzoekende houding om samenhang te leren zien en mensen in hun 
ontwikkeling te helpen – dat is belangrijk in antroposofische zorg. Zo kun je 
zoeken naar de samenhang tussen dagelijkse ritmes en vitaliteit. Zo kun je 
begrijpen dat het voeren van ‘eigen regie’ beter lukt als je deel uitmaakt van 
een veilige groep. Zo kun je ontdekken dat rituelen mensen kunnen helpen 
om te ervaren dat ze deel uitmaken van een natuurlijke ordening, van een 
menselijke gemeenschap en van een geestelijke wereld.

Als begeleider kom je in een organisatie waarin al allerlei dingen gewoon 
zijn geworden, zoals een spreuk voor de maaltijd. Er zijn gewoonten. En 
soms kom je mensen tegen die vinden dat bepaalde dingen moeten: zo 
hoort het en zo hoor jij ook te doen. Dat vraagt van iedereen flexibiliteit. Het 
gaat niet om een leer of een geloof, maar om de intentie, te willen leren van 
elkaar en tegelijk de dingen ook samen te onderzoeken.

2
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Iemand met een beperking verwoordde zijn beleving van de antroposofische 
begeleiding een keer als volgt:

“In de antroposofische zorginstelling ben ik in positieve zin veranderd. De structuur heeft 
me geholpen. Elke dag opstaan en werken met dieren en planten. We doen alles samen. 
Je hebt contact met iedereen en je vormt een kleine samenleving met elkaar. Ik heb veel 
hulp gekregen in mijn leven maar dit is de beste plek die ik heb gehad. Wat voor mij het 
verschil maakt, is dat je samen aan het werk bent aan een product, je hebt het gevoel 
dat je iets bijdraagt. Ik doe de verzorging van de koeien en anderen gaan verder met het 
zuivel van de koe. Samen zijn we bezig met een eindproduct. Iedereen kent je en iedereen 
is betrokken. Het is persoonlijk en dat vind ik fijn. Ik voel me niet de zoveelste die komt in 
de zorg, ik voel me geen nummer. Ik word gezien in mijn totale mens zijn. Dat voel ik. Ze 
zien niet je beperking, maar ze zien je als mens. Dat maakt het een unieke plek.”

Deze persoon verwoordt zijn ervaring dat alles met elkaar samenhangt. Dat 
is kenmerkend voor de manier van kijken in de antroposofische begeleiding. 
We nemen je mee in vier antroposofische essenties die met elkaar samen-
hangen en elkaar voortdurend versterken..

Vier antroposofische essenties
Wat je voelt, merkt, ziet en ervaart in de antroposofische begeleiding, is 
terug te leiden naar vier antroposofische essenties: 

1 De hele mens ontdekken    
 Je inlaten met de ander

2 Ontmoeting en verbinding aangaan   
 Je inleven in de ander

3 Samen actief worden     
 Je invoegen in de samenleving

4 Naar het geheel kijken     
 Je inzetten voor de wereld



15

We leggen ze hieronder kort uit:

1 Mens worden:   
In de zorg werken betekent een ontdekkingsreis naar de mens; wie ben ik en 
wie ben jij als mens? Wat betekent het om beperkingen te hebben? Ben je 
dan minder mens? Wat maakt een mens uniek? Wat ben jij op je levensweg 
tegengekomen?

2  Elkaar ontmoeten:   
Op die ontdekkingsreis hebben we elkaar nodig. In de ontmoeting ontdek je 
veel over de ander, maar ook veel over jezelf. Door mij met jou te verbinden 
komen we allebei verder in onze ontwikkeling. Dan ga ik ook de verbinding 
met mezelf aan, en wil ik ook mijn eigen beperkingen leren kennen. 

3  Samenwerken:   
Je leert elkaar kennen door samen dingen te doen, samen te eten, samen 
erop uit te gaan, samen een verjaardag of feestdag te vieren. Je maakt daar-
door onderdeel uit van de samenleving. Je bent participant in de economie 
of de cultuur. Je horizon wordt groter. 

4 Het grotere geheel zien:  
Maar we zijn als mensen niet alleen. Om ons heen werken vele krachten. 
Krachten uit de natuur die de seizoenen te voorschijn toveren. En krachten 
van de geest die ons laten voelen dat we bij elkaar horen. We kunnen met 
deze krachten leren omgaan en daardoor zien dat we deel uitmaken van 
een groot geheel. En dat alles wat we doen betekenis heeft. 

@ 

Als je nu nog een keer kijkt naar 
de ervaring van de cliënt hierboven; 
op welke manier zie je de vier 
essenties hierin terug? Herken je de 
antroposofische essenties in je dagelijks 
werk? Welke essenties zijn voor jou al 
vanzelfsprekend? En naar welke essentie 
ben je het meest nieuwsgierig?
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De vier antroposofische essenties staan eenvoudig weergegeven in de vol-
gende figuur:

Je ziet in de figuur dat de cirkels elkaar raken en ook apart staan. Er is ver-
schil maar ook samenhang tussen de vier essenties. Ze staan niet los van 
elkaar. Je komt ze iedere keer weer tegen als je aan het werk bent. Het is 
belangrijk om ze alle vier steeds mee te nemen in jouw werk. Hoe je dat kan 
gaan doen, daarin gaan we je in de volgende hoofdstukken stap voor stap 
meenemen.

Belangrijk is het besef dat de vier essenties voor alle mensen gelden, dus 
ook voor jou. De begeleidingsreis betekent dan dus ook dat je jezelf aan het 
ontdekken bent, dat je de verbinding met jezelf aangaat, dat je jezelf inner-
lijk activeert en deelgenoot wordt, en dat je je als deel van een groter geheel 
ervaart en daarnaar handelt.

Hierna staan deze vier essenties nog weer wat verder uitgewerkt.  

Samen actief worden

Ontmoeting en 
verbinding aangaan

De hele mens
ontdekken

Naar het geheel kijken
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1 De hele mens ontdekken     
 
 Ik werk aan ontwikkeling van jou en mij
 
  Accepteer de ander zoals hij of zij is; ieder mens mag zijn zoals hij is.  
		Help	de	ander	te	worden	wie	hij	of	zij	wil	worden:	ieder	individu	heeft	

verborgen mogelijkheden en talenten; iedereen gaat zijn eigen reis door 
het leven.

			Ondersteun	de	ander	in	een	gezonde	leefstijl;	zorg	voor	ritme	in	de	dag,	
beweging, verrassing.

			Stel	de	ander	in	staat	om	eigen	besluiten	te	nemen,	om	zijn	eigen	wil	te	
tonen. 

			Ontdek	rode	draden	in	het	leven	van	de	ander;	ontdek	wat	echt	beteke-
nis en waarde voor de ander heeft.

2 Ontmoeting en verbinding aangaan   

 De verbinding tussen ons is wederkerig

			Maak	contact	van	mens	tot	mens;	neem	de	ander	liefdevol	waar	en	laat	
voelen dat je oprechte interesse hebt.

			Versterk	 je	open,	onderzoekende	houding	 in	de	ontmoeting;	sta	open	
voor nieuwe ontdekkingen; een positieve en onbevangen houding laat 
toe dat de ander meer van zichzelf kan laten zien.

			Stem	je	eigen	benadering	af	op	de	ander	en	de	situatie;	probeer	de	situ-
atie te lezen zodat je kunt aansluiten bij de ander; 

			Laat	toe	dat	de	ander	jou	verandert	en	jou	iets	te	leren	heeft.

3 Samen actief worden     

 Ik sta gelijkwaardig naast jou

			Zorg	dat	de	ander	erbij	hoort	en	er	niet	buiten	staat;	betrek	de	ander	in	
wat je aan het doen bent.

			Creëer	situaties	waarin	je	de	saamhorigheid	versterkt;	bijv.	door	iets	te	
vieren met een ritueel.

			Ontdek	de	verborgen	talenten	in	de	ander	en	laat	die	tot	bloei	komen;	
probeer nieuwe dingen uit.

			Betrek	veel	andere	mensen	in	het	leven	van	de	ander;	zorg	dat	de	ander	
kan deelnemen; laat de ander de wereld ontdekken zodat het leven rij-
ker wordt.
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4  Naar het grotere geheel kijken 
  
 Ik toon tegenwoordigheid van geest 

			Ervaar dat er groepen van mensen om je heen zijn; besef wat alle 
andere mensen willen die betrokken zijn in het wonen, werken, le-
ren en plezier maken. Houd voeling met hen en vraag hun advies.

			Besef	dat	alle	zintuigelijke	indrukken	iets	met	je	gezondheid	en	ge-
moedsrust doen. Alle geluiden, kleuren, geuren, materialen hebben 
een helende of schadelijke invloed. Verzorg de ruimte, betrek de na-
tuur in het dagelijks leven, laat de seizoenen ervaarbaar worden.

			Handel	duurzaam,	zonder	te	verspillen	of	te	vervuilen,	in	het	besef	
dat de aarde zorg en aandacht nodig heeft en dat dat ook de andere 
mensen goed doet.

			Confronteer	 jezelf	met	de	vraag	of	het	 leven	zin	heeft.	Ook	als	 je	
ernstige beperkingen hebt. Is er een kosmische bedoeling in ieder 
mensenleven?	Sta	open	voor	de	inwerking	van	een	hogere	wereld.

			Werk	vanuit	de	positieve	houding	dat	de	ander	een	toekomst	voor	
zich heeft. Niemand is ooit uitbehandeld of een hopeloos geval. Ie-
dere ervaring doet ertoe in het grotere geheel.

Kernwaarden
Zoals je ziet, worden er naast de vier essenties ook vier waarden genoemd 
die belangrijk en onderliggend zijn aan de antroposofische begeleiding: 
 Ontwikkelingsgericht werken
 Wederkerigheid realiseren
 Gelijkwaardigheid realiseren
 Tegenwoordigheid van geest beoefenen

Als je deze vier kernwaarden leest,
welke waarden zijn bij jou al bekend? 
En welke waarden zijn nieuw  voor jou? 

Wellicht zijn niet al deze vier kernwaarden gelijk duidelijk. Wat bedoelen we 
nu precies met deze waarden?



19

Ontwikkelingsgericht werken
Kijk niet alleen naar de beperking van mensen. Iedereen heeft ook talenten 
en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en een bijdrage te geven. 
Er is geen einde aan ontwikkeling. Dit betekent niet dat de reis naar een 
vaststaand doel leidt, maar wel dat de ontwikkeling dankzij alle ontmoe-
tingen en ervaringen steeds doorgaat. Ondersteun de ontwikkeling van de 
ander door je zelf te willen ontwikkelen. Jouw eigen ontwikkeling maakt 
mogelijk dat je de ander in diens ontwikkeling beter kunt helpen.

Wederkerigheid realiseren
Ontwikkelen doe je niet alleen: je doet het met anderen samen. Hoe word 
ik beïnvloed en geraakt door de mensen en de dingen om mij heen? Ont-
moetingen	hebben	invloed	op	wie	je	bent	en	hoe	je	je	ontwikkelt.	Sta	open	
voor	wie	de	ander	is.	Sta	toe	dat	de	ander	jou	mag	raken.	Laat	toe	dat	de	
ander je uitdaagt. De ander kan het jou door zijn gedrag lastig maken. Je 
komt je eigen grenzen tegen: maar sluit je niet af voor de ander. Probeer ook 
van die ander te leren, zodat er een wederkerige verhouding ontstaat en jij 
niet op afstand de ander als een ding manipuleert. Door jouw openheid kan 
de ander beter tot zijn recht komen.  Doordat jij probeert de ander zo goed 
mogelijk te leren kennen en te begrijpen, leer je zelf ook weer van de ander. 

Gelijkwaardigheid realiseren
We zijn als mens gelijkwaardig. Dat zeggen we makkelijk, maar echt gelijk-
waardig te zíjn, is veel moeilijker. Je denkt onbewust of ongemerkt toch wel 
eens dat een ander iets niet begrijpt of aanvoelt; dat een ander zich ‘idioot’ 
gedraagt.	Soms	praat	je	over	mensen	als	over	dingen.	Plaats	jezelf	niet	bo-
ven de ander. Denk niet dat je het bij voorbaat beter weet. Als de ander zich 
niet kan uitspreken, kan die toch heel goed begrijpen of aanvoelen  wat er 
gebeurt. Alles wat je denkt en voelt, raakt de ander en kan hem groot of 
klein maken. Ook als medewerkers zijn we gelijkwaardig, ongeacht de taak 
en de verantwoordelijkheid in ons werk. Van leidinggevenden mag je ver-
wachten dat zij jou laten ervaren wat gelijkwaardigheid inhoudt. 

Tegenwoordigheid van geest beoefenen
De waarde ‘tegenwoordigheid van geest’ kan je ook omschrijven met: ‘pre-
sent op het juiste moment’. We willen ‘wakker’ zijn voor de kansen in een si-
tuatie waarin we de ander helpen. Dat betekent dat je niet uit routine han-
delt;	dat	je	je	bewust	bent	dat	je	in	gedragspatronen	kunt	belanden.	Schakel	
je vaste oordelen uit over de ander, en blijf kijken. Present zijn betekent dat 
iedere situatie haar eigen dynamiek heeft en haar eigen kansen biedt. Blijf 
wakker waarnemen wat er in de situatie gebeurt. Tegenwoordigheid van 
geest wil zeggen dat je je niet door stress laat overheersen; en dat je open 
staat voor goede ingevingen.
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Je eigen rugzak aanvullen tijdens je reis

In dit boekje geven we aan hoe je je rugzak kunt aanvullen met kennis, me-
thodes, goede voorbeelden en bijzondere verhalen.

Jouw eigen rugzak
Maar eerst willen we stilstaan bij de gevulde rugzak die JIJ meebrengt. Je 
hebt al veel meegemaakt waarin je dankzij vele ontmoetingen en ervarin-
gen kennis en vaardigheden hebt verworven. Die breng je mee. Maar in je 
rugzak zitten vast ook nog nieuwe talenten en verborgen schatten, waar je 
misschien zelf nog geen weet van hebt. 

Werken in een antroposofische organisatie betekent niet dat je je alleen 
maar moet aanpassen, maar juist ook dat je je eigen talenten ontdekt en 
leert inzetten. Om dat te bevorderen biedt de organisatie ook allerlei an-
troposofische gezichtspunten, methodes en praktijken aan die hopelijk 
bijdragen aan de menselijke ontwikkeling. Daarnaast worden ook andere 
ontdekkingen, methodes en best practices aangeboden; die dus niet per se 
antroposofisch genoemd worden; want overal waar mensen werken, wor-
den dingen ontdekt.

Je kunt ook het gezichtspunt innemen dat je al eerder op aarde hebt ge-
leefd. Dat is het gezichtspunt van de reïncarnatie: mensen komen na ver-
loop van tijd uit de geestelijke wereld weer terug op aarde om in een nieuw 
mensenlichaam hun individuele ontwikkeling weer ter hand te nemen. Dat 
we bepaalde talenten meenemen en in ons dragen kunnen we ook op die 
manier proberen te verklaren.

3

Ervaar je in je werk ook concreet vrijheid om 
ook je eigen ontwikkelingsweg te gaan, je eigen 
ontdekkingsreis te maken? Klopt het dat antropo-
sofie geen leer is, maar een ontdekkingsreis? 
Merk je dat je handvatten krijgt om aan je ontwik-
keling te werken en te ontdekken dat mens-zijn en 
mens-worden een enorme rijke uitdaging is?
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Vanuit dit gezichtspunt kun je de hoop koesteren dat al het werk dat je nu 
verricht, betekenis heeft voor de toekomst. Mensen met een ernstige beper-
king in dit leven kunnen in een volgend leven misschien wel geniaal zijn. 

In de antroposofische begeleiding hoef je niet te geloven in reïncarnatie. 
Maar het is wel een belangrijk gezichtspunt om te onderzoeken. Want het 
geeft een nieuw perspectief op het werk dat je doet.

Het antroposofische begeleidingshuis
Het antroposofische begeleidingshuis heeft verschillende ruimtes waarin 
per onderwerp de kennis, methodes en praktijken zijn geordend. 
Het ziet er als volgt uit:

Mogelijk staan er in deze afbeelding van het begeleidingshuis woorden en 
begrippen die je nu nog niet kent of waarvan je nog niet helemaal begrijpt 
hoe je hiermee om kunt gaan. Dat is helemaal niet erg, want daar nemen 

Hoe kijk jij naar reïncarnatie? 
Weet je van collega’s hoe zij ernaar 
kijken? Spreken jullie wel eens over 
reïncarnatie als mogelijkheid?

Samen
actief worden

Ontmoeting
en 

verbinding 
aangaan

De hele mens
ontdekken

Naar het geheel kijken

Kernwaarden: ontwikkelingsgericht, wederkerigheid, 
gelijkwaardigheid, tegenwoordigheid van geest.
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we je op de verdere reis in mee. En blijf vooral vragen stellen aan je collega’s. 
Wil je iets weten? Nieuwsgierige vragen zijn altijd welkom!

Het fundament van het antroposofisch begeleidingshuis wordt gevormd 
door onze kernwaarden en onze visie op zorg.

Hoe ga ik op reis en hoe kan ik de rugzak vullen?
Op basis van de vier essenties en de vier kernwaarden kun je je eigen bege-
leidingswerk verder verdiepen. Je hebt een gevulde rugzak, maar er kan nog 
meer bij. Zowel specifiek antroposofische gezichtspunten en hulpmiddelen 
alsook methoden en technieken die in andere organisaties zijn ontwikkeld. 
Antroposofische organisaties maken ook gebruik van dergelijke methoden 
en technieken. De rugzak kan niet vol genoeg zijn. Tegelijk is het belangrijk 
om bij alle methoden en technieken te blijven onderzoeken of de essenties 
en waarden overeind blijven staan. 

Op deze begeleidingsreis nemen we je stap voor stap mee om de vier essen-
ties handen en voeten te geven in de praktijk. Het belangrijkste is een open 
en nieuwsgierige houding van jou als begeleider: laat je maar verwonderen 
door alles wat je ziet, hoort, merkt en ervaart. 

Uit het antroposofisch begeleidingshuis voor je rugzak:

Over onze kernwaarden en onze visie.
Tips, links, verdere informatie, voor inspiratie en methodieken 
	 	Baars,	E.	(2005)	Goede	zorg.	Uitgeverij	Christofoor.
  Taylor, E ( 2013), Antroposofie een inleiding, Uitgeverij Pentagon
  Lievegoed, video gemeenschapszin zie  

https://www.youtube.com/watch?v=tJa5Cfpuoic
  Kenmerken Antroposofische zorg zie www.aandachtvoorjoualsgeheel.nl  
  Kernwaarden sociaal therapie zie https://www.raphaelstichting.nl/kernwaarden- 

sociaaltherapie/ 
  Voor  kennis en methodieken https://www.antropos.nu/leren-en-ontwikkelen/ 

kennis-en-methodiek

Heb jij een open en nieuwsgierige 
houding? Wat vinden anderen daarvan?
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We gaan dit doen door onszelf steeds de volgende vijf vragen te stellen:

Deze vragen zijn op elke praktijksituatie toe te passen: in de ontmoeting, 
verzorging, inrichting van de dag, in de activiteiten, in de samenwerking, in 
de rituelen en vieringen enzovoort.

Door deze vijf vragen te stellen, kunnen we ontdekken en aansluiten bij de 
ander en bij onszelf. Hierop gaan we vervolgens reflecteren (bewustwor-
den), om steeds nóg beter te kunnen aansluiten bij de ander en te ontdek-
ken wie je zelf bent en waarin jij je ontwikkelt als begeleider.

In  de volgende hoofdstukken gaan we iedere essentie een voor een uitleg-
gen en toelichten, zodat het iets van jou zelf wordt, wat je kan gebruiken op 
je reis.

A Wat neem ik waar?   Waarnemen is de basis van het begeleiden

B Wat voel ik?    Voelen zet je op het spoor van aansluiten in je handelen

C Wat weet ik?   Kennis helpt bij het beoordelen van de situatie

D Wat doe ik?  	 	 Concreet	handelen	kan	per	situatie	verschillen

E Wat doet het met mij?  Reflecteer op jezelf en word bewust hoe je erin staat
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De Hele mens ontdekken
nadere uitwerking van de eerste essentie

Zoals eerder genoemd, zijn er vier belangrijke essenties die je als begeleider 
in de antroposofische zorgverlening elke dag meeneemt. In dit hoofdstuk 
gaan we in op de mens. Wie is de mens, hoe kijk je naar een mens, naar het 
mens-zijn? Is iemand die ernstig meervoudig beperkt is een minderwaardig 
mens of een volledig gelijkwaardig mens? Diep in je eigen innerlijk heb je 
daar een gevoel over, een gedachte bij. Die onder ogen zien is belangrijk, 
want de ander voelt onmiddellijk wat jij voelt en denkt.

Als het gaat om ‘de mens’, dan gaat het niet alleen om degene die beper-
kingen heeft, maar ook om diens familie en vrienden, om alle collega’s en 
jezelf. Maar om te beginnen kijken we niet functioneel naar elkaar: of je nu 
een	bewoner/cliënt	bent,		een	manager,	een	collega	van	de	dagbesteding	of	
ouders – dat is weliswaar heel belangrijk, maar niet essentieel. Essentieel 
is dat iedereen mens is en zich als mens ontwikkelt. In wezen ben je mens 
en niet de functie die je hebt. Daarom is het belangrijk te ontdekken in je-
zelf welk ‘beeld’ je van een mens hebt. Wat is een mens in wezen? Hoe zit 
een mens in elkaar? Heeft een mens een ziel en een geest? Is iemand met 

4

Samen
actief worden

Ontmoeting
en 

verbinding 
aangaan De hele mens

ontdekken

ontdekken van 
interesses,  talenten, 

biografie, familie, sociaal netwerk, 
menselijke behoeften. Kijken vanuit drieledig en 
vierledig mensbeeld, beeldvormende bespreking.

Naar het geheel kijken

Kernwaarden: ontwikkelingsgericht, wederkerigheid, 
gelijkwaardigheid, tegenwoordigheid van geest.
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vergaande dementie ook een mens? Is iemand met zwaar autisme ook een 
mens? Hoe denk jij daarover, in alle eerlijkheid? 

Dit zoeken naar de mens heeft te maken met wat het ‘mensbeeld’ of de 
‘mensvisie’ wordt genoemd. Vaak blijft het mensbeeld onbewust. Maar het 
toont zich in alles wat je doet en denkt. Daarom is het belangrijk het expli-
ciet te bespreken.

Wat neem je waar (waarnemen)?
Goed waarnemen van de ander – daar begint het mee. Dat is een kunst die 
je kunt leren. De andere mens leren kennen begint bij het waarnemen, niet 
bij het lezen van een dossier. 

Heel snel koppelen we aan een waarneming een oordeel; en als we dat vaak 
herhalen, ontstaat er vanzelf een denkpatroon, of een voor-oordeel. En zo’n 
oordeel hindert je dan om frank en vrij, fris waar te nemen hoe iemand in 
het hier en nu is. Dus elke keer weer onbevangen waarnemen is een kunst. 

 Oefening waarnemen

 Uitleg oefening

Wat voel je? (voelen)
Tekst



27

 Casusbeschrijving
 
 Ervaring beschrijven

Wat weet je? (denken)
Welke vragen kan je stellen? 

Je wilt de andere mens  leren kennen
  Wie is de ander als mens: persoonlijkheid, karakter, levensfase, biogra-

fie? Wat voelt een bewoner? Hoe denkt een bewoner? 
  Welke behoeften heeft de bewoner? Hoe moet deze persoon verzorgd 

worden? (fysiek)
  Wat zijn belangrijke elementen in het wonen? Wat voor ritme heeft de 

bewoner?
  Wat wil de bewoner in relaties, in het samen doen? Wat zijn de interes-

ses? Wat is zingeving?
  In welke ontwikkelingsfase zit de bewoner? Wat heeft hij/zij nodig om te 

ontwikkelen? 

Cliënt: “Je bent geen nummer maar een mens. Je hebt een eigen identiteit en die wordt 
gezien. Het mogen zijn wie je bent, focus op ieders ontwikkelingsmogelijkheden, leren van 
elkaar, gemeenschappelijkheid en gelijkwaardigheid.”

Begeleider: “De vitaliteit die de bewoners, ongeacht de ernst van hun beperking, tonen.”
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Je wilt de familie leren kennen
Bij al deze vragen is het niet alleen belangrijk wat de bewoner er zelf over 
zegt en in laat zien, maar ook wat zijn familie hierover vertelt en hoe zij de 
bewoner kennen. 
  Wie is de familie, hoe kennen zij de bewoner en wat vertellen zij over 

hem?
  Wat zijn hun behoeften voor de bewoner?
  Wat zijn voor hen belangrijke elementen in het wonen en werken?
  Wat is hun relatie met de bewoner en met jou?
  Wat willen zij samen doen?
  Hoe willen zij onderdeel uitmaken van de omgeving van de bewoner en 

zorgverleners?

Je wilt leren kijken vanuit een antroposofische mensvisie
Ook kun je  op verschillende manieren naar de mens kijken. Antroposofische 
begeleiding	wordt	geboden	vanuit	een	achterliggende	mensvisie.	Centraal	
in de antroposofie is het kijken naar de mens als een drieledig wezen: je 
kijkt dan  naar de mens als een  samenhangende eenheid van lichaam, ziel 
en geest. Dat heet het ‘drieledig mensbeeld’. Lichaam is wat je zintuiglijk 
waarneemt; Ziel is wat je innerlijk ervaart; Geest is wat wezenlijk is.  Deze 
drieheid komt overal terug: zo is het lichaam ook driedelig (stofwisseling, 
ademhaling en zintuigen), zo is de ziel ook drieledig (wil, gevoel en denken) 
en is de geest ook drieledig (geloof, liefde en hoop). 

Ouder: “Tijdens het eerste kennismakingsgesprek hoorde ik niet wat mijn zoon mankeerde, 
maar er werd iets gezegd over wat mijn zoon wel kon.”

Begeleider: “Ouders worden gekend en erkend in de moeilijke weg die ze zijn gegaan en wat 
ze al hebben bereikt”.
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Je kunt ook kijken naar de mens vanuit een vierledigheid. Dat is verwar-
rend; eerst drieledig en nu opeens vierledig. Je kunt zeggen: het drieledige 
mensbeeld gaat over de kosmische mens van lichaam, ziel en geest; en het 
vierledig mensbeeld gaat over de aardse mens. De vierledige mens is de 
mens op aarde, temidden van de vier natuurrijken. 

Het is een bekende gedachte dat de natuur verschillende rijken heeft. Een-
voudig gezegd: het natuurrijk van de stenen, het rijk van de planten, het rijk 
van de dieren en het rijk van de mensen. In de antroposofie worden dier en 
mens onderscheiden, ook al verdienen de dieren het grootste respect. De 
mens is toch een heel ander wezen dan het dier, ook al hebben ze verwant-
schap en raakvlakken. 

Het vierledig mensbeeld wil zeggen dat de mens 
1  materieel is en stoffen heeft zoals stenen en mineralen;
2 leeft, groeit en vitaal is als de planten;
3  beweegt, ervaart en begeert zoals de dieren; 
4  zich individualiseert als mens. 

Het drieledig mensbeeld

We beginnen met een gedicht van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. In dit 
gedicht vind je het mensbeeld in een notedop:

ECCE HOMO
In het hart weeft het voelen,
In het hoofd straalt het denken, 
In de leden werkt het willen.
Wevend in het stralen, 
werkend in ’t weven
stralend in het werken:
dat is de mens
 
In dit gedicht wordt de drieledige gestalte van de zintuiglijk waarneembare lichamelijke 
mens en de drie innerlijke vermogens van zijn ziel met elkaar in verbinding gebracht. Li-
chaam en ziel zijn met elkaar verbonden. De innerlijke krachten ‘denken’, ‘voelen’ en ‘willen’ 
weven door elkaar heen en kunnen elkaar versterken Ze zijn ieder op hun beurt weer op 
een dynamische wijze verbonden met de drie fysieke, lichamelijke functies van: zintuigen 
(hoofd), ademhaling (borst) en stofwisseling (buik en ledematen).
We zeggen wel: iemand zit teveel in zijn hoofd (denkt teveel na) of iemand laat zijn buik 
spreken (loopt achter zijn wilsbegeerte aan). Je kunt er dus op letten welke gebieden bij 
iemand het accent hebben. En dan kun je iemand helpen het evenwicht te herstellen; dan 
ga je wandelen (ledematen) om iemand uit het denken (hoofd) te halen.
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Het vierledig mensbeeld

Het eerste deel is het stoffelijke, fysieke lichaam. Dit kan je zien en  
waarnemen. Dit is wat als stoffelijk overschot bij de dood overblijft en 
in ontbinding overgaat. De moderne wetenschap dringt heel diep door 
in alle stoffen en mechanismes van dit lichaam.

Tijdens het leven zorgt het etherische lichaam ervoor dat het lichaam 
een levend organisme is en blijft. Dit ‘lichaam’ is niet stoffelijk, maar 
wel een apart ‘voertuig’ van het leven. Het zorgt ervoor dat alle orga-
nen in samenhang met elkaar blijven en ritmisch werkzaam zijn. We 
kunnen dit etherische lichaam dus logischerwijs niet met onze fysieke 
zintuigen zien. Je kunt het etherische lichaam wel indirect ervaren als 
je bijvoorbeeld ‘niet goed in je vel zit’. Je kunt het aanvoelen als je merkt 
dat iemand vitaal of gezond is. Het etherisch lichaam zorgt bijvoor-
beeld voor het 24-uurs ritme, de biologische klok. Voor helderziende 
mensen is het etherische lichaam wel direct waarneembaar; zij nemen 
dit waar met etherische ‘zintuigen’. Een gezond etherlichaam onder-
houd en verzorg je door ritmisch te leven, voldoende slaap, gezonde 
voeding, regelmatige afscheiding e.d. Leefstijl is hier belangrijk in...

Een mens heeft nog een derde deel, het astrale lichaam. Dit astrale li-
chaam stelt de mens in staat wakker te zijn, waar te nemen, helder be-
wustzijn te hebben, maar ook te begeren en te bewegen. Een dier trekt 
eropuit om te jagen. De wakkere mens die wil wat, die wil iets bereiken 
en komt in beweging. Het astrale lichaam is ook de drager van de ziel. 

Het vierde deel van de mens is het ‘ik’. Het ik doortrekt het astrale, 
etherische en fysieke lichaam en maakt het eigen. Het maakt de mens 
individueel. Het maakt mogelijk dat de mens zich van zichzelf bewust 
wordt: het zelfbewustzijn is kenmerkend voor de werkzaamheid van 
het ‘ik’. Rond het derde levensjaar gaat het kind meestal ‘ik’ tegen zich-
zelf zeggen. Mensen met hersenletsel of andere beperkingen kunnen 
zich minder als ‘ik’ laten zien, ook al is het ik er wel degelijk en doortrekt 
het de andere delen.
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Wat levert het kijken naar en het ontdekken van deze persoon vanuit deze 
verschillende perspectieven je op? Wat betekent dit voor jouw dagelijkse 
praktijk en hoe kan je het toepassen in de praktijk? 
Daar gaan we nu op in.

Wat doe je? (handelen)

Tekst

Uit het antroposofisch begeleidingshuis voor je rugzak:

Over de hele mens ontdekken
Tips, links, verdere informatie, voor inspiratie en methodieken 
  Het drie en vierledig mensbeeld
	 	Constituties	en	typologieën	
  Ontwikkelingsfasen en zintuigen
  Het biografische perspectief
  De methodiek beeldvormende bespreking
  Het karmisch perspectief: o.a.  wilsrichting 
  Boek:
  Filmpje:
  Website:
  …..

Begeleider: “Kijk naar de bekende en ook naar de verborgen talenten. Zoek uit wat de per-
soon wel kan en experimenteer en neem risico: neem een onderzoekende houding aan.”

Ermee aan de slag

Uitleg
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Wat doet het met mij? (reflecteren)
Binnen in jou is een vuur of passie of impuls die ertoe geleid heeft dat je 
begeleider bent geworden. Jouw vuur is een belangrijke bron van beweging: 
het maakt je nieuwsgierig, het laat je verwonderen, het laat je nieuwe erva-
ringen	opdoen,	het	geeft	je	een	impuls	om	gelijkwaardige	zorg	aan	cliënten	
te geven. Waar word jij enthousiast van? Is dat iets wat er mooi uit ziet, of 
iets dat lekker ruikt, of is het iets wat je doet? Je bent als begeleider zelf een 
uniek instrument . Daarom is reflecteren op jezelf zo belangrijk en dus het 
betrekken van elementen op jezelf. We nodigen je uit om je te blijven ver-
wonderen, te luisteren vanuit een open houding, nieuwsgierig te zijn naar 
wat je hoort en ervaart, vragen te stellen en vooral om jouw vuurtje vanbin-
nen te blijven voeden.

Jezelf als begeleider leren kennen
  Wie ben jij als begeleider? Hoe denk jij als begeleider? Wat voel jij als 

begeleider?
  Waar heb jij behoefte aan? 
  Hoe maak je de verbinding met de ander? Hoe help jij de bewoner, hoe 

doe je dingen samen?
  Wat doe jij bij het werken, in sociale contacten?
  Waar kom jij je bed voor uit? Waar droom jij van? 
  Wat zijn jouw talenten en wat doe je daarmee? Wat wil jij graag leren? 

Begeleider: “Een ander in staat stellen om zo zelfstandig mogelijk en in samenwerking zich 
te laten ontplooien. Een ander trots laten voelen op wie hij/zij is of op wat hij/zij kan.”
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Ontmoeting en verbinding aangaan
 

Wat neem je waar (waarnemen)?
Tekst

 Oefening waarnemen

 Uitleg oefening

5

Samen
actief worden

Ontmoeting
en verbinding 

aangaan

 Hoe zit ik er 
zelf bij? Kan ik 

aansluiten? Hoe 
zit jij in je vel? Hoe 
kunnen we op weg?

Naar het geheel kijken

Kernwaarden: ontwikkelingsgericht, wederkerigheid, 
gelijkwaardigheid, tegenwoordigheid van geest.

De hele mens
ontdekken
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Wat voel je? (voelen)

Tekst

 Casusbeschrijving
 
 Ervaring beschrijven

Wat weet je? (denken)

Tekst

Begeleider: “Spelen met het evenwicht. Ritme en balans komen in het dagelijkse leven in 
de instelling onder andere terug in de dagopening en jaarfeesten. Jaarfeesten maken het 
bijzonder. Gezelligheid en samenzijn met iedereen en alles. Hoofd, hart en handen wor-
den in balans aangesproken.”

Begeleider: “In de ontmoeting: oprechte vragen van bewoners die verbinding en gelijk-
waardigheid scheppen. Je leert van elkaar door elkaars interesse te volgen of even iets aan 
te raken, waardoor een vuurtje aangewakkerd wordt. De openheid en onbevangenheid die 
je vaak ontmoet in contacten. Bij bewoners misschien nog wat meer dan bij medewerkers.”
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Wat doe je? (handelen)

Tekst

Uit het antroposofisch begeleidingshuis voor je rugzak:

Over ontmoeting en verbinding aangaan
Tips, links, verdere informatie, voor inspiratie en methodieken 
  De onvoorwaardelijke relatie: verzorgen van veiligheid, respectvolle 

bejegening
  Gemeenschapsvorming 
  Methodiek ‘volgen van golven’:  https://volgenvangolven.nl/
  Boek.. 
  ………

Ouder: “Wees verbonden met de ander zodat je kunt voelen wat die beleeft en zodat die 
ander kan voelen dat hij/zij iets voor jou betekent: de bewoner voelt waar jouw aandacht 
en interesse is. Wees nieuwsgierig naar de bijzonderheid van het individuele en naar de 
bijzonderheid van het afwijkende. Daar zitten enorme waarden en kansen en beteke-
nissen in.”

Ermee aan de slag

Uitleg
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Wat doet het met mij? (reflecteren)

Begeleider: “Bij gedragsproblemen waarbij je je geen raad weet, geldt: “You are the key!”. 
Wie werkelijk naar inzicht streeft zal de weg naar de ander vinden en ontdekken dat de 
oplossing van het raadsel van de ander in onszelf ligt, in mijn relatie tot de ander. Zo wordt 
het individuele raadsel opgelost. Het is mijn gedrag ten opzichte van de ander. De oplos-
sing ligt in jezelf, kijk eerst naar jezelf.” 
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Samen actief worden

Wat neem je waar (waarnemen)?

Tekst

 Oefening waarnemen

 Uitleg oefening

6
Samen

actief worden

Wat staat er op het 
programma vandaag? Hoe 
is het met jou en wat heb 

je de afgelopen uren al 
meegemaakt? Met wie werk 
ik allemaal samen vandaag? 
Wat is ons plan? Hoe gaan 
we het doen? Wat heb ik 

nodig? Heb ik er vertrouwen 
in of maak ik me zorgen?

Naar het geheel kijken

Kernwaarden: ontwikkelingsgericht, wederkerigheid, 
gelijkwaardigheid, tegenwoordigheid van geest.

De hele mens
ontdekken

Ontmoeting
en 

verbinding 
aangaan

Begeleider: “Autistische man legt de hand op de schouder van een blinde medebewoner 
waardoor deze mee kan lopen naar de werkplaats. Bewoners begeleiden elkaar. Verschillen-
de bewoners maken het mogelijk dat ze iets voor elkaar betekenen. Ze ontwikkelen zich aan 
elkaar: bewoners onderling, medewerkers onderling, bewoners en medewerkers onderling.”
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Wat voel je? (voelen)

Tekst

 Casusbeschrijving
 
 Ervaring beschrijven

Wat weet je? (denken)
Tekst

Cliënt: “Onderdeel zijn van een groep waarin je anderen helpt groeien en daardoor groei jij 
ook. Het ervaren dat iedereen deel is van de gemeenschap, iedereen doet er toe op zijn/haar 
eigen unieke manier en we laten zo samen de gemeenschap tot bloei komen. Er is volledige 
aandacht en bewustzijn voor elkaar binnen de gemeenschap. Iedereen kent je en is betrok-
ken. Je bent geen nummer. Het is persoonlijk, je wordt gezien als totale mens en niet in je 
beperking, en dat voel je.”

Uit het antroposofisch begeleidingshuis voor je rugzak:

Over samen actief worden
Tips, links, verdere informatie, voor inspiratie en methodieken 
  Link naar ‘Voor ieder kind onderwijs: een lerende omgeving, gericht 

op de bevordering van de gezonde krachten van het kind, gericht op 
ontwikkeling’

  Linken naar artikelen en filmpjes over werkplaatsen: Voor iedere vol-
wassene zinvolle activiteiten: zo mogelijk werken voor anderen in de 
vorm van diensten of een bijdrage leveren aan producten

  Boek.. 
  ………
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Wat doe je? (handelen)

Tekst

 Ermee aan de slag

 Uitleg

Wat doet het met mij? (reflecteren)

Begeleider: “Contact met familie, die staan heel nabij en zijn nauw betrokken.”

Begeleider: “Om het verschil te maken met reguliere zorg: dat iedereen in staat is om iets te 
betekenen voor een ander. Iedereen is in staat om een schakel te zijn in de ketting, hoe klein 
zijn aandeel ook is.”

Begeleider: “De zorgboerderij is als de bodem waar alles op gebouwd kan worden. Hier-
in kan iedereen ontwikkelingsgericht bezig blijven. Of het nu gaat om een klein zaadje in 
een pot doen of om sjouwen met kruiwagens. Iedereen op de boerderij kan zijn eigenheid 
ontdekken en ontwikkelen en de eenheid van hart, hoofd en handen ervaren. De mooiste 
producten, gemaakt van de mooiste materialen met mooie mensen samen.”
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Naar het geheel kijken

Wat neem je waar (waarnemen)?

Tekst

 Oefening waarnemen

 Uitleg oefening

Samen
actief worden

Ontmoeting
en 

verbinding 
aangaan

De hele mens
ontdekken

Naar het geheel kijken
Hoe is het met mijn buren? Is er iets 

bijzonders aan de hand en wat betekent 
dit voor jou en mij? Hoe kunnen we het 

beste daarmee omgaan? Wat denkt mijn 
collega daarover? Bij wie kan ik terecht 

met vragen?

Kernwaarden: ontwikkelingsgericht, wederkerigheid, 
gelijkwaardigheid, tegenwoordigheid van geest.

7

Begeleider: “Vanuit het grote kijken naar het kleine. Iets kleins heeft een grote wereld als 
je je ermee verbindt.”
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Wat voel je? (voelen)

Tekst

 Casusbeschrijving
 
 Ervaring beschrijven

Wat weet je? (denken)
Tekst

Ouder: “Op de plekken waar je komt voel je vaak een sfeer van rust en aandacht. Dat zit 
onder andere in hoe dingen verzorgd zijn. Ook de mensen die je daar ontmoet, een bepaalde 
trots, je voelt de verbinding met de omgeving, de gemeenschap en de aarde. Mensen dragen 
gezamenlijk bij aan een geheel.”

Uit het antroposofisch begeleidingshuis voor je rugzak:

Over naar het geheel kijken
Tips, links, verdere informatie, voor inspiratie en methodieken 
  Een link naar de boekjes van Annemieke Korte: Helende omgeving, 

Bedding	creëren,	Het	leven	kleur	geven		https://www.antropos.nu/
leren-en-ontwikkelen/kennis-en-methodiek/helend-leefklimaat

  Methodiek…
  Boek.. 
  ………
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Wat doe je? (handelen)
Tekst

 Ermee aan de slag

 Uitleg

Wat doet het met mij? (reflecteren)
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De samenhang van de vier essenties 
in ons dagelijks werk

In de dagelijkse praktijk kom je verschillende situaties tegen. Veel zaken 
gaan onbewust en vanzelf, maar soms kom je iets tegen waar je over na 
moet denken of wat niet goed lukt. In de antroposofische zorgverlening kij-
ken we dan naar de situatie vanuit de vier verschillende essenties. 

 

De hele mens ontdekken: Wie is de bewoner en wie ben ik zelf? 
Ontmoeting en verbinding aangaan: Wat hebben de ander en ik nodig om 
het contact met elkaar te verdiepen en een vertrouwensband op te bouwen? 
Samen actief worden: Wat kunnen of moeten we samen doen en wat heb-
ben we nodig om het samen te doen en in de grotere wereld te participeren? 
Naar het geheel kijken: Wat is er in de omgeving om ons heen dat kan hel-
pen om de situatie op te lossen of beter te doen verlopen? Hoe kunnen we 
de helende omgeving en ook de spiritualiteit daarvoor inzetten?

8

De hele mens 

ontdekken

 Mogen zijn wie je bent

 Aandacht voor licha-

melijke zorg gericht op 

bevorderen gezond-

heid

 Aandacht voor een 

gezonde leefstijl 

 Aandacht voor het 

ondersteunen sociaal 

netwerk

 Aandacht voor de  

biografie en betekenis 

geven

Ontwikkelingsgericht

Ontmoeting en 

verbinding aangaan

 Aandacht

 Contact

 Verbinding met de 

levensstroom

 Onderzoekende  open 

houding

 Onbevangen waarne-

men  

 Aansluiten bij de ander

 Zie de behoefte achter 

het gedrag

 Onvoorwaardelijke 

relatie

Wederkerigheid

Samen actief worden/ 

gemeenschap

 Iedereen doet ertoe op 

zijn manier en hoort 

erbij

 Persoonlijke sfeer en 

eigen sociaal netwerk

 Samen	zorgen

 Samen	leren	en	wer-

ken

 Ieder kan iets beteke-

nen voor een ander 

 Bevorderen eigen regie

 Culturele	activiteiten

 en kunst

 Geborgenheid

Gelijkwaardigheid

Naar het geheel kijken

 Verzorgde helende 

omgeving:

 Ritmes en rituelen: 

Seizoenen,	spreuken	

en jaarfeesten

 Verantwoordelijk voor 

het geheel: aarde en 

natuur 

 Verbinding tussen 

kosmos en aarde

 Bron om uit te putten

 Zingeving en spirituali-

teit 

 Schoonheid

Tegenwoordigheid 

van geest



46

Als we deze essenties samenbrengen met de vijf vragen die we gedurende 
ons dagelijks werk aan onszelf stellen:

Dan ziet dat er in een schema zo uit:   
 

A Wat neem ik waar?   Waarnemen is de basis van het begeleiden

B Wat voel ik?    Voelen zet je op het spoor van aansluiten in je handelen

C Wat weet ik?   Kennis helpt bij het beoordelen van de situatie

D Wat doe ik?  	 	 Concreet	handelen	kan	per	situatie	verschillen

E Wat doet het met mij?  Reflecteer op jezelf en word bewust hoe je erin staat
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A Wat neem je waar? 

 (waarnemen) 

 

B Wat voel je?  

 (voelen)

  

C Wat weet je? 
 (denken)

 

        
      

D Wat doe je? 

 (handelen)         

  

E Wat doet het met jou? 

 (ervaren/reflecteren/ 

 bewust worden) 

De hele mens 

ontdekken

Heeft de ander een 

goede dag? Hoe 

beweegt de ander zich 

vandaag? Hoe is de 

stem? 

Hoe voelt de ander 

zich? Zit hij goed in 

zijn vel? Kan hij zich 

voldoende uiten?

Hoe is de biografie van 

de ander verlopen?

Welke ontwikke-

lings-vraag heeft de 

ander?

Welke handeling is 

nodig?

Wat ervaar ik bij mezelf 

en wat heb ik nodig? 

Verveel ik mij of ben ik 

geschrokken?

Ontmoeting en 

verbinding aan-

gaan

Wat zie ik in de inter-

actie gebeuren? Zoekt 

de ander wel of geen 

contact? 

Hoe voelt de inter-

actie met de ander? 

Vertrouwt de ander 

mij? En heb ik echt 

interesse in de ander?

Hoe wil de ander 

graag in contact zijn? 

Welke zintuigen zijn 

belangrijk?

Wat kan ik zelf doen 

voor de ander zodat 

die zich beter kan 

uiten?

Wat ervaar ik bij 

mezelf in het contact? 

Wat heb ik aan gren-

zen nodig?

Naar het geheel 

kijken

Wat valt je op in de om-

geving? Wat doet dat 

met jou en de anderen? 

Is de ruimte op orde?

Wat beleef je in de 

omgeving? Is de sfeer 

goed? Is er spanning of 

onrust? Is er voldoende 

aandacht?

Welke factoren in 

de omgeving zijn nu 

belangrijk? Is de ander 

gevoelig voor geluiden? 

Wat kan je daarvan 

gebruiken of aanpas-

sen? Kan ik de context 

verbeteren?

Hoe ervaar je de omge-

ving en wat helpt jou in 

de ontmoeting met de 

ander? 

Samen actief wor-

den/ gemeenschap

Wat neem je waar in 

het samenzijn met 

de ander? Is de ander 

werkelijk deelgenoot 

en betrokken?

Wat beleeft de ander 

door  samen iets te 

maken? Is de ander 

bereid een nieuwe 

stap te zetten?

Wat wil de ander doen 

en ondernemen? Wat 

kunnen we samen 

doen? Wat is het 

talent van de ander? 

Wat motiveert de 

ander?

Hoe kan ik actief 

de saamhorigheid  

versterken en andere 

mensen betrekken?

Wat ervaar ik bij 

mezelf in het samen 

doen? Wat heb ik 

nodig om creatief te 

worden?
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9Op reis: 
een dagelijks proces van ervaren, 
leren en ontwikkelen

De begeleidingsreis als cyclisch en dynamisch proces

Het gaan van de antroposofische begeleidsingsreis is een dynamisch pro-
ces. Dat proces doorloop je voortdurend: van uur tot uur, van dag tot dag. Je 
bent als begeleider samen met de ander op weg en in ontwikkeling. Je laat 
je in met iemand, je leeft je in, je voegt iets toe aan de cultuur en je zet je in 
voor het grotere geheel. Dit dynamische ontwikkelingsproces is kunstzinnig 
verbeeld in onderstaand plaatje. 
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De blauwe lijn ben jij als begeleider. De gele lijn is de ander. Je bent samen 
op weg. De rode lijn is de ontwikkelingsrichting en staat ook voor de verbin-
ding tussen de mens op aarde en de kosmos, tussen de natuurlijke en de 
geestelijke wereld.

1 De mens ontdekken
 Je instellen op de ander
Onderin begint de reis; je hebt je rugzak op. Je begeeft je in je eentje op weg 
tussen natuur en geest, tussen aarde en kosmos. Je komt mensen tegen 
met wie je als begeleider te maken hebt en je bent nieuwsgierig wie die 
ander is. Je laat je in met die ander.

2 De verbinding aangaan
 Je inleven in de ander
Dan wordt de verbinding intensiever en ga je de ontmoeting aan. Je komt 
elkaar tegen. Je kruist elkaar. Dat kan ook een strijd zijn. Je kunt ook tegen je 
eigen grenzen aanlopen. Door die kruising verander je zelf, en verdiept zich 
de ontmoeting. Je kunt je nu veel beter inleven in de ander. Je kan de ander 
meer van binnenuit aanvoelen.  En daardoor intuÏtiever omgaan met situa-
ties. Je hebt door de ontmoeting en in de verbinding nieuwe dingen ontdekt. 

3 Samen actief worden. 
 Je invoegen in de cultuur
Vervolgens ga je opnieuw je eigen eenzame weg door de natuurlijke en 
geestelijke wereld die in jou voortdurend verbonden zijn. Je helpt een kamer 
inrichten of een verjaardag voorbereiden. Of je staat met iemand anders in 
een winkel duurzame producten te verkopen, of je staat met iemand samen 
op	het	toneel,	of	je	ondersteunt	de	cliëntenraad.	Zo	word	je	samen	actief:	op	
het persoonlijke vlak (verjaardag, maaltijd), op het economische vlak (win-
kel, product), op het culturele vlak (toneel), op het organisatorische vlak 
(cliëntenraad).	
Dan kom je weer samen met anderen waarmee je actief wordt; je gaat sa-
men een verjaardag vieren, een maaltijd voorbereiden, een product maken, 
iets in een winkel kopen, een toneelstuk instuderen, of coachen bij een ver-
gadering	van	de	cliëntenraad.
Daarmee wordt de wereld een stuk groter, want er komen heel veel nieuwe 
aspecten bij: iemands biografie en levensweg waar je stil bij staat; ecolo-
gische voeding waarmee je gezondheid en duurzaamheid bevordert; het 
product dat uit echt goede materialen bestaat en via de winkel naar dank-
bare kopers gaat; een fantasierijke wereld van een rol die je op het toneel 
mag	spelen;	ervoor	zorgen	dat	de	stem	van	cliënten	tot	zijn	recht	komt	in	de	
organisatie. En dat is hier belangrijk: dat de ander zich deel voelt van de we-
reld, participeert en ervaart dat zijn ervaringshorizon steeds groter wordt.
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4 Naar het geheel kijken
 Je inzetten voor de wereld
En vervolgens kom je opnieuw bij elkaar. En je ontdekt dat er naast een 
natuurlijke ook een geestelijke werkelijkheid is. Er is iets te ontdekken dat 
hoger is en dat ons mensen met elkaar verbindt. Dat krijgt voor iedereen 
andere woorden. Misschien krijg je gevoel voor de Aarde als een levend we-
zen. Misschien krijg je gevoel voor een ‘engel’ die ons op onze levensweg 
begeleidt en mooie en moeilijke momenten brengt. Misschien besef je dat 
de individuele ontwikkeling van mensen niet kan eindigen bij de dood. Mis-
schien begin je te begrijpen dat sommige mensen over bovenzinnelijke er-
varingen vertellen, bijvoorbeeld als ze in de tuin werken. 
Maar ja, de volgende dag begint de reis opnieuw. Je wordt weer wakker als 
een gewoon mens, komt weer diezelfde ander tegen met wie je je opnieuw 
inlaat en die je weer echt tegenkomt. Maar door elke keer je reis voort te 
zetten via de cultuur en de geestelijke context (het grotere geheel) ben je 
sterker dan gisteren. Je voorkomt dat je routineus wordt, doordat de nieuws-
gierigheid blijft. Elke dag opnieuw maak je de reis en wordt je meer mens.
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Verantwoording en nawoord
 

Over de ontwikkeling van een Antroposofisch Begeleidingshuis en de tot-
standkoming van dit document.  

Er is behoefte binnen antroposofische zorgorganisaties aan een samenhan-
gend methodisch kader. Daarom is dit initiatief gestart. Dit hebben we het 
project  Antroposofisch Begeleidingshuis genoemd. De opdracht die we ons 
hebben gesteld is: 
Een samenhangend kader beschrijven voor begeleiders (MBO 3 en MBO 
4) dat hen ondersteuning biedt bij hun werk. Door de ordening van het 
bestaande ontstaat er ook iets nieuws met toegevoegde waarde passend in 
de huidige tijd. Dit kader is in hedendaagse taal verwoord en geïnspireerd 
op de uitgangspunten van de antroposofische zorg. Voor gedragsdeskun-
digen, managers en teamleiders biedt dit kader ook betekenis en houvast. 
Zij kunnen hierdoor begeleiders ondersteunen in het dagelijkse werk vanuit 
een gedeelde taal en denkwijze. Dit kader is gericht op het realiseren en ver-
sterken	van	kwaliteit	van	antroposofische	zorg	voor	een	cliënt.	We	zoeken	
naar een metafoor die passend is om de samenhang van de methodische 
gezichtspunten te beschrijven.

De initiatiefnemers van dit project zijn Pim Blomaard (onderzoeker BL-oc), 
Manfred	Flessner	(docent	Scillz)	Truida	de	Raaf	(GZ-psycholoog	en	docent	
Academie	AG)	en	Evert	Hoefman	(orthopedagoog	bij	DeSeizoenen).	Zij	wil-
len dit doel bereiken door een proces op gang te brengen om dit methodi-
sche kader te beschrijven samen met experts van verschillende antroposo-
fische zorgorganisaties. Dit proces moet uitmonden in een toegankelijke 
eigentijdse	beschrijving	van	de	essentiële	kenmerken	van	antroposofische	
begeleidingskunde. 

De	volgende	experts	hebben	meegewerkt	aan	de	totstandkoming:	Clemens	
Dijkstra	en	Patrick	Kool	(De	Raphaelstichting/Scorlewald);	Marleen	Steene-
ken (Lievegoed); Linda Daniels en Leentje Haaksma (OlmenEs); Liza Koster 
(Stichting	Urtica/De	kleine	Koning)	;	Jean-Luc	Pylyser	(Stichting	Urtica/de	
Vijfsprong);	Petra	Schenkels	 (Pluryn/	 Intermetzo);	Gert	Bosma	(Maarten-
huis);	Astrid	Ockers	 (DeSeizoenen/Bronlaak),	Gea	Klompenburg	 (De	gro-
te	Wiede);	Natalie	van	der	Borgt	en	Corine	van	Huystee	(s	Heerenloo/het	
Hermeshuis). De deelname was mogelijk doordat deze experts de tijd en 
ruimte kregen van hun organisatie om hier aandacht aan te mogen beste-
den.
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In de realisatie van dit proces is er ondersteuning gevraagd van een pro-
cesbegeleider	Patty	van	Belle	(pattyvanbelle.nl),	een	schrijver	Charlène	van	
Belle	(cvanbelle.nl)	en	een	ontwerper	Mariëtte	van	Est	voor	hulp	bij	de	vorm-
geving en lay-out (ultramarijn.nl).

Er zijn middelen geworven om dit project te realiseren. We hebben gelden 
ontvangen	van	Stichting	Vrienden	van	Bronlaak,	het	Raphaelfonds,	Stich-
ting	ter	bevordering	van	de	Heilpedagogie;	Stichting	Edith	Maryon	College;	
de	 Iona	 Stichting,	 de	Academie	 	 Antroposofische	Gezondheidszorg	 en	de	
Vriendenstichting Lievegoed. 

Daarnaast	 dragen	 Scillz	 trainingscentrum,	het	Bernard	 Lievegoed	Onder-
zoekscentrum,	 de	 Academie	 Antroposofische	Gezondheidszorg	 en	DeSei-
zoenen ook bij in de realisering van dit project, o.a. door een tijdsinvestering 
van de projectgroep leden. 

Er zijn vier werksessies georganiseerd in de maanden april, mei, juli en sep-
tember 2021 waarbij de experts/zorgprofessionals met elkaar gewerkt heb-
ben aan de totstandkoming van dit document. In de eerste bijeenkomst in 
april	hebben	ook	twee	cliënten	en	twee	cliëntvertegenwoordigers	geparti-
cipeerd. 

Het	resultaat	van	dit	proces	is	dit	document	CAMINO	‘Jouw	reis	als	antropo-
sofisch	begeleider’,	‘Op	weg	gaan	in	antroposofische	zorg’.		Het	woord	‘Ca-
mino’ betekent ‘pad’ of ‘weg’. Wij zijn allen op weg en lopen ons levenspad. 
Daarin	zijn	we	gelijkwaardig	als	mens,	als	begeleider,	als	cliënt,	als	ouder,	
als manager, gedragskundige of bestuurder. Daarbij lopen we samen en zijn 
we op weg met elkaar. We leren van elkaar en ontwikkelen ons aan elkaar. 
We helpen de ander en daarmee helpen we tegelijkertijd onszelf. 

In dit document vind je een beschrijving van deze gezamenlijke weg in de 
antroposofische zorg. Althans, het is een eerste aanzet, een begin ervan. 
Het geeft wel een duidelijk perspectief waar het heen zou kunnen en wat 
ons betreft zou moeten gaan.
Dit document is nog niet af. Het heeft verdere ontwikkeling nodig. Dit docu-
ment kun je daarom zien en lezen als een eerste aanzet in de totstandko-
ming van een nieuw praktijkboek ‘Jouw reis als antroposofisch begeleider’. 
Het document bevat zeker een aantal elementen die al direct bruikbaar zijn 
in de dagelijkse praktijk. Het geeft ons gezamenlijke uitgangspunten waar-
bij we onze eigen zorgpraktijk nader kunnen onderzoeken. Tegelijkertijd kun 
je constateren dat er nog een verdere concretisering en vertaling nodig is 
om tot een goed stuk gereedschap te worden in de rugzak van de begelei-
der, de gedragskundige en de leidinggevende.
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Wij hopen dat er aan de slag gegaan wordt met de verdere ontwikkeling 
hiervan. Ons proces wijst uit dat dit kans van slagen heeft indien dit in 
samenwerking met de antroposofische zorgorganisaties plaatsvindt. Met 
betrokkenheid	van	de	zorgprofessionals,	de	cliënten	en	hun	cliëntvertegen-
woordigers.  
Wij zijn bereid om daar opnieuw aan bij te dragen.

Namens de projectgroep
Evert Hoefman, orthopedagoog     

Oktober 2021 Zeist.
ehoefman@deseizoenen.org     
0630762383




