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Resultaten van de werkgroep „Biografiearbeid“ 
Bijeenkomst in Simonskall, 28. & 29.01.09 
 
 
Deelnemers: 
Margarete Bettmann; Haus Winterkampweg, Bethel vorOrt 
Jost Eickmann; Landschaftsverband Rheinland 
Ingrid Elger; Konsulenteninstitut Kompass 
Ruth Kalobius; Euregio-Projekt Hand in Hand 
Cor Maas; Dichterbij 
Mieke Swennen; ’s Heerenloo 
Gerrie van Laar; CCE Overijssel, Gelderland en Flevoland 
 
 
 
A) De doelstellingen van deze werkgroep tot einde van het euregio-
project ‚hand in hand 2’ in december 2010 werden als volgt beschreven: 
 
 

1. Verbetering van de levenskwaliteit voor mensen met 
onverstaanbaar gedrag/ bijzondere steunbehoefte 

In het deelproject biografiearbeid staat bewust niet het veranderen, verminderen 
of beëindigen van het onverstaanbaar gedrag van een cliënt voorop. 
Biografiearbeid geeft een cliënt de kans om zich actief en productief met 
(verschillende of enkele) fasen van zijn levensgeschiedenis, zijn persoonlijke 
ontwikkeling en identiteit bezig te houden. 
Een mogelijk maar niet primair beoogd effect zou kunnen zijn dat het 
onverstaanbaar gedrag geplaatst kan worden en in een grotere biografische 
context. Dit maakt het voor een begeleider makkelijker een nieuwe toegang tot 
de cliënt te krijgen en een andere kijk op het onverstaanbaar gedrag waardoor 
hij in zijn persoonlijke relatie met de cliënt meer begrip voor diens 
onverstaanbaar gedrag kan ontwikkelen. 
Het proces wat tussen cliënten en begeleiders op gang gebracht wordt zal 
wetenschappelijk geëvalueerd worden om vervolgens te kunnen beschrijven 
welke effecten biografiearbeid heeft. 
 
 

2. Toegankelijkheid en verspreiding van de handreiking 
biografiearbeid 

In het kader van het euregio-project ‚hand in hand 1’ werden al verschillende 
theoretische en praktische benaderingen voor biografiearbeid door diverse 
experts gepresenteerd en werd een handreiking met als thema biografiearbeid 
ontwikkeld. Deze handreiking zal nu voor gebruik gereed gemaakt worden door 
enkele thema’s en centrale punten te “portioneren”. Dit geeft cliënten en 
begeleiders de mogelijkheid een makkelijke en individuele toegang tot 
biografiearbeid te krijgen. De houding van een begeleider is volgens de 
handreiking van fundamenteel belang om het proces met een, mogelijk,  
moeilijke cliënt te doen slagen. 
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3. Samenstelling van een bouwstenen systeem voor methoden en 
instrumenten 

Biografiearbeid bestaat uit een reeks verschillende benaderingen, methoden en 
instrumenten en heeft betrekking op het complete levensverhaal, enkele fasen of 
belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen van een persoon. Biografiearbeid is 
niet alleen geschikt voor mensen met een lichte verstandelijke beperking die 
goed verbaal kunnen communiceren. Vanwege de diversiteit van mogelijkheden 
is het ook zeer goed geschikt voor mensen met een ernstige verstandelijke 
beperking die zich niet verbaal kunnen uiten. 
De verschillende mogelijkheden en materialen om zich met de eigen biografie 
bezig te houden worden in kaart gebracht om vervolgens een soort 
gebruiksaanwijzing en een bouwstenen systeem te ontwikkelen. 
 
 

4. Vergroting van ervaringsmogelijkheden voor cliënten 
In het verleden hebben al meerdere modelprojecten voor biografiearbeid in 
verschillende instellingen in Nederland en Duitsland plaats gevonden. Meestal 
werden de deelnemende cliënten uitsluitend door vooraf geïnformeerde en 
interesseerde medewerkers geworven. Deze keer zullen cliënten die al ervaring 
met biografiearbeid hebben opgedaan andere mogelijk geïnteresseerde cliënten 
direct kunnen aanspreken. Aangenomen wordt namelijk  dat uitwisseling van 
cliënt tot cliënt, zonder tussenkomst van anderen, beter geschikt is om interesse 
te wekken voor het werken met het eigen levensverhaal. 
Voor mei 2009 is er een startevenement gepland. De deelnemers worden na een 
jaar uitgenodigd om ook de slotbijeenkomst in het voorjaar 2010 bij te wonen. 
 
 

5. Continuïteitsverbetering in de begeleiding van de betrokken 
begeleiders 

Biografiearbeid is in wezen een open proces. Dit betekent dat niet al vanaf het 
begin bekend is hoe het proces zal verlopen, wat de doelstelling zal zijn en hoe 
het resultaat eruit zal zien. Dit vraagt bijzondere competenties van de begeleider 
die de cliënt zijn eigen tijd en ruimte moet geven om deze vragen voor zichzelf 
te kunnen beantwoorden. Het is belangrijk te weten wat een begeleider nodig 
heeft om goed bij het proces betrokken te worden zodat hij samen met de cliënt 
tot een goede doelstelling kan komen. In het kader van dit deelproject zullen 
persoonlijke competenties en voorwaarden (bijvoorbeeld infrastructuur en 
omgevingsfactoren) beschreven worden. 
 
 

6. Film/ DVD 
Tijdens de hele periode van het deelproject biografiearbeid zal een film gemaakt 
worden die de ervaringen van de deelnemers en de door hen gebruikte 
methoden/ instrumenten weergeeft. Deze film kan gebruikt worden als 
videodocumentatie voor de deelnemers, als voorbeeldmateriaal voor andere 
instellingen en inspiratie voor geïnteresseerden. 
 
 

7. Ontmoeting, ervaringsuitwisseling en samenwerking tussen 
cliënten uit Nederland en Duitsland 

Al tijdens het project ‚hand in hand 1’ werd de grensoverschrijdende uitwisseling 
van medewerkers uit verschillende instellingen als nuttig en vruchtbaar 
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beschreven. Ook cliënten zullen de kans hebben om deze ervaringen op te doen 
al gaat dit vermoedelijk met een grotere communicatieve moeite (de drempel 
van de andere taal betreffend) gepaard. De uitwisseling tussen Nederlandse en 
Duitse cliënten verloopt via persoonlijk contact tijdens de bijeenkomsten maar 
kan in de loop van de tijd ook met behulp van videocommunicatie (bijvoorbeeld 
via Skype => kernthema 6, ICT in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking) gebeuren. 
 
 

8. Uitwisseling tussen begeleiders (ouders, mantelzorg, 
medewerkers, wettelijk vertegenwoordigers) 

Behalve de cliënten zullen ook de personen in hun omgeving de gelegenheid 
krijgen om hun ervaringen met anderen te delen en mogelijke (tussentijdse-
)resultaten uit te wisselen. Naast deze ervaringsuitwisselingen kan een 
regelmatige communicatie met anderen buiten de bijeenkomsten positief werken 
op de motivatie om door te gaan. Mogelijke “drop outs” (uitvallers) zullen 
daarmee voorkomen worden. Ook hiervoor zou videocommunicatie goed geschikt 
zijn. 
 
 

9. Sensibiliseren van leerlingen en stagiaires voor biografiearbeid 
Ook leerlingen en stagiaires zullen de kans krijgen ervaringen op te doen met de 
werkwijze van biografiearbeid en de effecten ervan om voor de samenhang 
tussen levensverhaal en levensomstandigheden van een cliënt en diens 
probleemgedrag gesensibiliseerd te worden. Implementatie in de les of colleges, 
deelname aan cursusdagen en praktische oefeningen tijdens stages kunnen hier 
een bijdrage toe leveren. 
 
 
 
B) Planningen en tijdspad: 
 

Cursusdag op 13 mei 2009 
• Startevenement waarin biografiearbeid nog meer onder de aandacht wordt 

gebracht (slotbijeenkomst in het voorjaar 2010 ter afsluiting van de 
actieve fase) 

• Cliënten die al met hun levensverhalen gewerkt hebben delen hun 
ervaringen met cliënten die in biografiearbeid geïnteresseerd zijn 

• Begeleiders, medewerkers, ouders en wettelijke vertegenwoordigers 
kunnen zich over de mogelijkheden van biografiearbeid laten informeren 
en contacten met elkaar leggen. 

 
a. Bijeenkomst werkroep op woensdag 04 maart, 10:00 uur 

Wohnverbund Binnenfeld in Kleve-Nütterden/ DE 
=> Opdracht: Zoeken naar geschikte cliënten en begeleiders die 
hun ervaringen met biografiearbeid met anderen willen delen 
=> Opdracht: 5 geïnteresseerde cliënten uit Nederland en 5 uit 
Duitsland (met hun begeleiders) bij elkaar brengen die bereid zijn 
mee te werken aan een pilootonderzoek (N=10) 
 
 
 



Verslag werkgroep thema 3, 27 & 28 januari 2009, Simonskall pagina 4 van 4 

 

b. Bijeenkomst werkgroep op donderdag 09 april in Apeldoorn/ NL 
=> Opdracht: Voorbereiding van de ervaringsuitwisseling op de 
cursusdag (misschien met behulp van video of powerpoint) 
=> Opdracht: Inventariseren van instrumenten (benaderingen, 
methoden, instrumenten, materialen en media voor een bouwstenen 
systeem) 
=> Opdracht: Bewerken en portioneren van de bestaande 
handreiking (wat heeft een cliënt nodig om met zijn levensverhaal te 
werken?, hoe krijgt de cliënt een actieve rol in het proces? 
Enzovoort) 

 
 
 
 
Namens ‚Hand in Hand’ 
Ruth Kalobius 


