Protokoll
Resultaten van de kerngroep „Biografiearbeid“
Bijeenkomst in Nütterden, 22.06.09
Deelnemers:
Margarete Bettmann; Haus Winterkampweg, Bethel vorOrt
Ingrid Elger; Konsulenteninstitut Kompass
Ruth Kalobius; Euregio-Projekt Hand in Hand
Cor Maas; Dichterbij
Mieke Swennen; ’s Heerenloo
Heinz Tietjen, Euregioprojekt Hand in Hand
Gerrie van Laar; CCE Overijssel, Gelderland en Flevoland
Afwezig:
Jost Eickmann; Landschaftsverband Rheinland
Startevenementen:
Het startevenement op 13 mei in Kleve-Rindern en de satelliet-bijeenkomst op
03 juni in Dortmund-Hagen waren grote successen. Helaas waren op 03 juni niet
alle personen die zich hadden aangemeldt aanwezig zo dat er minder deelnemers
waren dan verwacht.
Met betrekking tot organisatorische evaluatie is de terugloop van formulieren nog
niet volledig gebeurt. De ontbrekende formulieren moeten aan Ruth Kalobius
gemaild worden.
Pilootproject:
Op 13 mei werden er 10 cliënten voor het pilootproject geworven (5 Duitse en 5
Nederlandse) en op 03 juni nog eens 6 cliënten vanuit Bethel vorOrt. In totaal
zijn het tot nu toe 16 cliënten plus minstens een persoon uit hun zorgsysteem
die meedoen met het pilootproject. Maar ook nu nog kunnen zich
geinteresseerde cliënten aanmelden (volgens het motto van Hand in Hand: DOE
MEE).
Omdat de groepen van de twee startbijeenkomsten qua aantal niet te groot zijn
werd besloten ze samen te vatten. Dit heeft het voordeel dat de cliënten van
Bethel vorOrt gelegenheid hebben om in het kader van een grotere bijeenkomst
in contact met de andere cliënten te komen en de Nederlandse cliënten te leren
kennen.
Begeleiding van cliënten en begeleidpersonen:
Uit ervaring is bekend dat regelmatig persoonlijk contact tussen cliënten, hun
begeleiders en de leden van de kerngroep noodzakelijk is voor de continuiteit en
verbintelijkheid van het procesverloop. Er werd besloten dat ieder lid van de
kerngroep in de tussentijd contact heeft met de cliënten die zij / hij heeft
geworven. Afhankelijk van de verschillende behoeften kan dit met een bezoek in
de thuissituatie of via telefoneren gebeuren.
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Tussenbijeenkomsten:
Het is de bedoeling dat de cliënten ook tussen de drie grote cursusdagen de
mogelijkheid gegeven wordt om elkaar te ontmoeten. De tijd tussen het
startevenement, de terugkomdag in november en de slotbijeenkomst in mei
2010 is voor cliënten te lang om overzien te kunnen worden en biedt op zich
maar wenig kans vor onderlinge contacten. Zonder veel organisatorisch moeite
en tijdelijke inspanning worden dus minstens drie tussenbijeekomsten
georganiseerd die ook een inhoudelijke betrekking op het thema zullen hebben.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdag, 15 augustus in Bethel vorOrt en
wordt georganiseerd door Margret Bettmann. De tweede bijeenkomst is gepland
op vrijdag, 25 september in het LVR-HPH-Netz Niederrhein en wordt
georganisieerd door Ruth Kalobius. De derde bijeenkomst staat gepland voor
januari / februari 2010. Deze bijeekomsten worden bekend gemaakt via de
vooraf gaande “Levensloper”, de uitnodigingen worden via e-mail gedaan. De
aanmeldingen komen terecht bij de organiserende persoon uit de kerngroep die
ook verantwoordelijk voor de inhoudelijke vormgeving is.
Terugkomdag op 03 november:
Mieke Swennen, Gerrie van Laar en Ruth Kalobius hebben afgelopen week een
bezoek aangebracht in Parc Spelderholt in Beekbergen vlak bij Apeldoorn. Als
locatie lijkt het hotel erg goed geschikt, o.a. omdat het hotel over een grote
snoezelruimte beschikt waarin een workshop zou aangeboden kunnen worden.
Omdat de kosten voor boeking iets hoger dan gewoon zijn, moet de begroting
eerst door de projectleiding goed gekeurd worden.
Grondzakelijk gaat het bij deze bijeenkomst om ervaringsberichten over de
omgang met biografiearbeid. Omdat de behoeften van cliënten en begeleiders
verschillend zijn, worden deze twee groepen van elkaar gescheiden en krijgt
iedere groep een eigen aanbod.
Voor cliënten worden er twee verschillende en parallel lopende workshops (een
kunstworkshop en een fantasiereis) aangeboden. Het thema van de vierde
“Levensloper” die op dit moment uitgegeven wordt, houdt zich bezig met
‘wensen en dromen’ wat inhoudelijk door de workshops opgepakt wordt. De
kunstworkshop wordt gegeven door de kunsttherapeute Mareike van Elsbergen
en een lid van de kerngroep. De fantasiereis wordt aangeboden door Gerrie van
Laar en Ruth Kalobius.
Verwanten en begeleiders wordt de mogelijkheid tot verdieping in het thema en
reflectie gegeven. Dit zal niet uitsluitend plenair maar ook in subgroepjes
gebeuren om de deelnemers in een kleinere kader de kans op persoonlijke
gesprekken te bieden. Alle kerngroepleden die niet meedoen aan de workshops
voor cliënten, worden ingedeeldt voor voorbereiding van dit gedeelte.
He definitief programma van de terugkomdag wordt bij de volgende bijeenkomst
van de kerngroep uitgewerkt.
Vervolguitgaven van de „Levensloper“:
1. De geplande studiebrief kreeg inmiddels de naam „De Levensloper“ (DE:
„Der Lebensläufer”). De eerste uitgave hield zich bezig met het thema „Zo
ben ik“ (DE: „So bin ich“) en werd gecreëerd door Margret Bettmann en
Ruth
Kalobius.
Deze
“Levensloper”
werdt
tijdens
de
twee
startevenementen al verspreid. In de toekomst krijgen de deelnemers aan
het pilootproject de “Levensloper” inclusief een retourenveloppe (met
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2.
3.
4.
5.

postzegel) voor terugmeldingen per post, alle andere geinteresseerden
krijgen de “levensloper” digitaal toegestuurd.
De tweede uitgave houdt zich bezig met het thema „Ik hoor erbij“ (DE:
„Ich gehöre dazu“). Deze uitgave wordt door Ingrid Elger, Cor Maas en
Ruth Kalobius voorbereid en wordt in juli per post en per e-mail verstuurd.
De derde uitgave heeft als thema “Dat kan ik” (DE: “Das kann ich”) en
wordt door Mieke Swennen, Gerrie van Laar en Ruth Kalobius voorbereid.
In september gaat deze uitgave in de verspreding.
De vierde uitgave zal op de terugkomdag verspreidt worden en heeft als
thema “Dat is mijn wens” (DE: “Das ist mein Wunsch”). Deze uitgave
wordt voorbereid door Margret Bettmann en Cor Maas.
De vijfde uitgave verschijnt rond kerst en houdt zich inhoudelijk bezig met
feesten en tradities. Voor de eerste keer worden ook vragen na moeilijke
levenssituaties gesteld. Deze uitgave wordt voorbereid door Margret
Bettmann en Mieke Swennen.

Onderzoek:
Omdat het onderzoek in de regie van ‚Hand in Hand’ verblijft, wordt het tijdens
en na het pilootproject van Myga Hünewinckell-Tietjen en Mieke Swennen door
gevoerd. Het onderzoeksplan moet met betrekking tot methode en deelnemers
nog aangepast worden. Hiervoor volgt een afspraak met de projectleiders
waarbij ook de film over biografiearbeid thema is.
Er bestaat al een uitwerking van de interviews met Duitse deelnemers aan de
startevenementen van Woldemar Hesse. De interviews met Nederlandse
deelnemers moeten van Willem Cranen nog uitgewerkt worden. Deze
uitwerkingen maken deel uit van het onderzoek.
Nieuwe werkopdrachten:
· Ruth Kalobius gaat de uitwerkingen van Woldemar Hesse an alle
kerngroepleden mailen.
· Alle kerngroepleden die tot nu toe nog geen formulier ter evaluatie van de
startevenementen hebben ingevuld, doen dit alsnog.
· Ruth Kalobius bewerkt de deelnemerslijst voor het pilootproject en mailt
deze aan alle kerngroepleden.
· Ieder lid van de kerngroep houdt zelfstandig contact met de van haar /
hem geworven cliënten en begeleidpersonen.
· Alle volgende uitgaven van de “Levensloper” worden zelfstandig
voorbereid van de betrokkene kerngroepleden. Deze bewerken de inhoud,
theoretische uittreksels uit de handreiking, oefeningsvoorstellen en de
literatuur.
· De volgende kerngroepbijeenkomst vindt plaats op donderdag, 03
september van 13:00 – 16:00 uur, Wohnverbund Binnenfeld 2 in
Kranenburg-Nütterden.

Namens ‚Hand in Hand’
Ruth Kalobius
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