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Stelling

Reflecteren over situaties die 

een prettig gevoel teweeg brengen 

is zeker zo zinvol als praten 

over problemen

A.Mee eens

B.Mee oneens

C.Geen mening over



Column in TBV februari 2018

Gevoelsreflectie

“Zo kan ik geen gesprek met u voeren” zeg ik tegen mijn cliënt. Ik 

besluit het gesprek voortijdig te beëindigen en stuur hem naar huis. 

Het betreft een WIA-beoordeling en de sfeer tijdens het gesprek is 

grimmig, cliënt reageert agressief en kleineert me. Doorgaans ebt de 

agressie wel weg als ik de ‘onderstroom’ bespreek.....

Jerry Spanjer



Herkenning?

Is het herkenbaar? Wat doet het met je?

Zijn er vergelijkbare situaties die je zelf 
meemaakte? Wat deed dat met je?

• Conclusie:    



EIGEN SIGNALEN 

Situaties Signalen bij jezelf Wat is jouw trigger



Hoe verder met je signalen? 

Hoe ga je verder als je signalen herkent?

Wat helpt jou? Inventariseer oplossingen 

Probeer aan de hand van jouw situaties: wat 

maakte eigenlijk dat het lukte, dat het niet lukte? 
En wat dan?



Reflectie
Theorie

Reflecteren = analyseren
• “(her)interpreteren en evalueren van de eigen ervaringen, 

gevoelens, gedachten, bedoelingen en 
gedragingen”(Smaling)

Moment van reflecteren
• Reflection in action

• Reflection on action      
(Donald Schon, The Reflective Practitioner, 1983)



Dimensies van reflecteren

• Wetenschappelijk

• Contextueel

• Persoonlijk  
- Wat maak jij mee in deze situatie? 

- Wat zie je, denk je, wat voel je, 

- Wat betekent dat voor je? Wat doet het met je? 

- Wat vind je daarvan? 

- Hoe wil je nu verder? 



Niveaus van Bateson



Vier niveaus van reflecteren 
(visitatieverslagen)

1. Beschrijvend schrijven: feitelijke beschrijving van acties, zonder 

redenen of verklaringen 

2. Beschrijvend reflecteren: beschrijving van acties, met persoonlijk 

oordeel van redenen, verklaringen en eventuele alternatieve mogelijkheden

3. Dialogisch reflecteren: Met enige afstand beschrijving van acties, 

analyse van mogelijke redenen en verklaringen. Exploratie van alternatieven 
en de eigen rol, afweging van beweringen en gezichtspunten

4. Kritisch reflecteren: dialogisch reflecteren met exploratie van de 

veelheid aan perspectieven en contexten, kritisch kijkend naar 
vooronderstellingen, waarden, opvattingen, vooroordelen en de 
consequenties van acties in heden en toekomst



Reflecteren helpend inzetten

Inventariseer mogelijkheden

- Waarom zou je het inzetten? Wat wil jij er 

- mee? Hoe inzetten? Waar? Wat levert het op?

Tools en suggesties opschrijven en presenteren 
per groepje


