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Inleiding

Werken met mensen betekent je voortdurend afstemmen op de persoon
die aan jouw zorg is toevertrouwd. Het betekent dat je actief probeert erachter te komen wat iemand beweegt en wat zijn behoeften zijn, om daar
vervolgens bij aan te sluiten. Je moet als het ware in zijn huid kunnen
kruipen, door zijn ogen kunnen kijken en met zijn oren kunnen luisteren. Dat is een mooie uitdaging, maar het is niet altijd eenvoudig, vooral
niet in de zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking. De
belevingswereld van deze mensen wordt voor een groot deel bepaald door
datgene wat ze op dat moment met lijf en zintuigen voelen en ervaren.
‘Gisteren’ bestaat niet meer en van ‘morgen’ merken ze nu nog niks. Wat
zij beleven, wordt gekenmerkt door datgene wat concreet en tastbaar is op
dit moment. Onze belevingswereld wordt daarentegen sterk bepaald door
taal, door abstractie. Het ‘nu’ is voor ons een plek geworden waar we juist
maar al te vaak van afdwalen. We zijn altijd onderweg naar het volgende
moment. Doelgericht, gehaast, uitkijkend naar wat komen gaat … In de
loop der jaren zijn we een andere taal gaan spreken, die van het denken.
De taal van het moment, van het voelen, verstaan we vaak niet meer. Hoe
moeilijk het is om deze twee werelden weer te verenigen, blijkt wel uit de
enorme populariteit van bijvoorbeeld meditatiecursussen en mindfulnesstrainingen. In dergelijke cursussen leren mensen opnieuw om stil te staan
bij het moment, met aandacht voor hun lichaam en zintuiglijke gewaarwordingen.
Ik zie al jaren zeer bevlogen begeleiders aan het werk. Ze doen grote moeite hun cliënten te verstaan. Ze proberen met veel enthousiasme en bezieling om het verschil in belevingswereld te overbruggen en op die manier
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optimale zorg te leveren. Als gedragsdeskundige mag ik hen ondersteunen
in die zoektocht. Daarom ben ik altijd op zoek naar bruikbare instrumenten: de beste stenen, cement en kruiwagens om professionals verder te
helpen in het bouwen van die bruggen.
Laten we deze beeldspraak even vasthouden in het kijken naar de zorg
voor mensen met een verstandelijke beperking. Bruggen bouwen doe je
niet alleen. Grote, stevige bruggen worden gebouwd door teams van professionals. Als er eenmaal een stevige brug is gebouwd, kun je er vervolgens ook met meerdere mensen tegelijk overheen, allemaal langs dezelfde
route naar de overkant. Wanneer we onze cliënt willen leren kennen, gelden dezelfde regels. Als professional werk je nooit in je eentje, louter op
basis van je persoonlijke intuïtie. Je draagt jouw persoonlijke steentje bij
aan het geheel, op een manier die voor de rest van het team transparant en
inzichtelijk is. En je wilt bouwen, dus anderen moeten verder kunnen gaan
waar jij gebleven bent.
Net als bij constructiewerkzaamheden dienen we in het werken met
mensen onze gereedschappen dan ook zorgvuldig te kiezen. De ontwikkelingsdynamische benadering is zo’n veelgebruikt instrument in de zorg
voor mensen met een verstandelijke beperking. In mijn eerste boek, Werken met ontwikkelingsleeftijden, heb ik een deel van die visie concreet uitgewerkt en vertaald naar de dagelijkse praktijk. Een goede gereedschapskist
bevat echter meer dan één instrument.
Ongeveer acht jaar geleden kwam ik in aanraking met een andere manier
van kijken. In haar theorie over ervaringsordening maakt psycholoog en
theoloog Dorothea Timmers-Huigens duidelijk hoe mensen hun ervaringen ordenen. Met behulp van een relatief eenvoudig model wordt duidelijk
hoe dit proces verloopt bij álle mensen, van pasgeboren tot hoogbejaard,
met of zonder beperkingen. Haar theorie is dus net zo goed toepasbaar op
de ‘begeleider’ als op de ‘cliënt’. Niet de verschillen tussen mensen worden
benadrukt, maar de overeenkomsten. Deze theorie is daarmee uitermate
geschikt voor onze gereedschapskist. Ze biedt veel mogelijkheden om verschillen te overbruggen en de cliënt te leren verstaan.
De doelstelling van dit boek is dan ook het bieden van een handleiding
voor het gebruik van deze theorie, gericht op de praktijk van de zorg voor

toepasbaar voor iedereen die met mensen werkt. Timmers-Huigens heeft
meerdere zeer uitgebreide werken geschreven over de achtergronden, de
onderbouwing en de toepassingsmogelijkheden van ervaringsordening,
zowel voor begeleiders als voor behandelaars. In dit boek wordt een stukje
van die theorie uitvergroot en praktisch en toegankelijk gemaakt door middel van herkenbare voorbeelden.
Een degelijke brug heeft een goed fundament. Voor we de oversteek maken naar de kant van de cliënt gaan we ervaringsordening dan ook eerst
gebruiken voor het aanleggen van dat fundament aan de kant van de begeleider. In hoofdstuk 1 vind je daarom eerst een algemene uitleg over de
theorie van ervaringsordening. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij hoe jij je
eigen ervaringen ordent. Hoe werkt dit proces bij jou? Pas als je van binnenuit inzicht hebt in hoe het werkt, kun je de vertaling gaan maken naar
de cliënt.
In hoofdstuk 2 gaan we verder met het tweede fundament, dat aan de
kant van de cliënt. Ervaringsordening is bruikbaar in de omgang met alle
mensen, of dit nu gaat om collega’s, kinderen of mensen met dementie,
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een verstandelijke beperking. In dit
boek zal echter de nadruk liggen op de toepassing bij mensen met een
(ernstige) verstandelijke beperking. Voor deze groep mensen zal de theorie
expliciet worden uitgewerkt.
Hoofdstuk 3 gaat in feite weer over jou en hoe jij op die twee fundamenten de rest van de brug kunt gaan bouwen. Hoe kun je, uitgaande van
de ervaringsordening, het zorgcontact optimaal maken? En welke aanknopingspunten liggen er om het totale zorgaanbod te laten aansluiten op de
beleving van de cliënt?
En daarna aan de slag! In de secties ‘Verder werken’ en ‘Verder lezen’ word
je verder op weg geholpen in het werken met ervaringsordening.
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mensen met een verstandelijke beperking. De nadruk ligt hierbij op de toepassing in de zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking,
dat wil zeggen de groep cliënten met een IQ tot ongeveer 35 of een ontwikkelingsleeftijd tot vier jaar. ‘Ernstig’ staat in de titel bewust tussen haakjes,
omdat het alleen aangeeft waar de focus van het boek ligt. Een exacte aanduiding met IQ-grenzen is niet zinvol. Ervaringsordening is herkenbaar en

11

1

De theorie van ervaringsordening

Hoe voel je je terwijl je dit boek leest? Heb je het niet te warm of te koud?
Ben je moe? Heb je honger of dorst? Niet? Dat is fijn! Aan de andere
kant, waarschijnlijk was je niet begonnen met lezen als dat wel zo was.
En waar zit je op? Is het hard of zacht? Is het een stoel, of lig je lekker op
de bank? En kijk eens om je heen. In wat voor omgeving zit je nu? Wellicht hoor je auto’s voorbijkomen, of een trein. Misschien hoor je het tikken van de klok. Je hebt dit boek in je handen. Hoe voelt dat? Hoe ruikt
het? Of lees je het op een e-reader?
Wat voor dag is het vandaag? Hoe laat is het? Wat ben je aan het doen?
Aan het lezen, ja, dat dacht ik al. Maar doe je dat tijdens een cursus, of
ben je vrij? Is het voor jou vrije tijd, of werktijd?
En jij, wie ben jij eigenlijk? Moest je dit boek lezen, of ben je er vrijwillig
in begonnen? Waarom heb je dan juist voor dit boek gekozen, en niet
voor een leuke roman?
Wat komt er toch een grote hoeveelheid aan informatie op je af, zelfs als
je gewoon even rustig een boek zit te lezen. De hele dag bevinden we ons
te midden van een chaotische werkelijkheid die ons continu voorziet van
allerlei input. Ook vanbinnen gebeurt er van alles: we hebben lichamelijke
gewaarwordingen, gevoelens, gedachten. Als mensen moeten we dus iets
doen met die stortvloed aan prikkels, anders worden we erdoor overspoeld.
Om te kunnen functioneren, moeten we de informatie die op ons af komt
ordenen.
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Ons brein is daar gelukkig helemaal op ingericht. In ons brein is een complex van krachten en mechanismen werkzaam dat orde schept in die chaos
en ervoor zorgt dat al die prikkels uiteindelijk worden omgezet in onze
dagelijkse ervaringen.
Als we goed begrijpen hoe dat werkt, dat ordenen van onze ervaringen,
begrijpen we ook veel beter hoe gedrag van mensen tot stand komt. Bovendien krijgen we dan ook meer zicht op hoe we andere mensen daarin het
beste kunnen ondersteunen. Psycholoog en theoloog dr. Dorothea Timmers-Huigens realiseerde zich dit toen zij in de jaren zestig als een van
de eerste gedragsdeskundigen werkzaam was in de zorg voor mensen met
een verstandelijke beperking. Zij heeft deze complexe mechanismen uitvoerig bestudeerd en deze kennis vertaald naar één overzichtelijk model.
In haar theorie over ervaringsordening wordt duidelijk hoe wij als mensen
onze ervaringen ordenen en hoe wij bij anderen dit proces actief kunnen
ondersteunen.
Dit model is relatief eenvoudig en daarmee erg bruikbaar als we ons bewust en actief willen afstemmen op cliënten. De achterliggende processen
die erin worden samengevat, zijn echter zeer complex. Mensen zijn nou
eenmaal ingewikkelde wezens. Dat spanningsveld zul je als lezer regelmatig merken. Als je net denkt dat je het begrepen hebt, roept een volgende
alinea weer vraagtekens op. Laat je maar stap voor stap meevoeren in deze
andere manier van kijken, en je zult merken wat dat oplevert!

1.1

Vier basisvragen

Al meteen vanaf de geboorte (en ook al daarvoor) is de mens toegerust
met allerlei psychische vermogens. Instrumenten als het ware, die orde
scheppen in de informatie die bij ons binnenkomt. Een daarvan is de ervaringsordening. Dit instrument zou je je kunnen voorstellen als een soort
‘zoeklicht’ op ons voorhoofd dat bestaat uit vier verschillende ringen. Elke
ring heeft zijn eigen aandachtsgebied en beschijnt zijn eigen stukje van de
werkelijkheid.
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De binnenste ring van dat zoeklicht, het lichaamsgebonden deel
van de ervaringsordening, werpt zijn licht op alles wat te maken
heeft met het eigen lijf. Het ordent alle informatie die te maken
heeft met de fysieke veiligheid, vanuit de centrale vraag: Is mijn lichaam
veilig? Waar je ook gaat of staat, je lichaam neem je altijd mee; je kunt het
eenvoudigweg niet thuislaten. Alles wat je doet, doe je met je lijf. En alles
wat je ervaart, ervaar je in eerste instantie via je lijf. Ook grip krijgen op die
chaotische werkelijkheid doe je dus met je lijf. Het is dan ook belangrijk
dat er geen lichamelijke ongemakken zijn, of dat er geen gevaar dreigt.
Onbewust stel je jezelf daarom voortdurend deze vraag. Je wordt je hier
vaak pas bewust van als het antwoord op die vraag ‘nee’ is, bijvoorbeeld
als je opeens heel nodig moet plassen. Dit deel van de ervaringsordening
houdt zich dan ook bezig met dit moment, niet met ‘gisteren’ of ‘morgen’.
Je lichaam kun je namelijk alleen ervaren op dit moment en op deze plek.
Je bevindt je met je lichaam ook altijd in een omgeving. De
tweede ring van dat zoeklicht, het associatieve deel van de ervaringsordening, beschijnt die omgeving, dat deel van de werkelijkheid dat concreet en tastbaar is. De vraag die hierbij hoort, is: Is mijn
omgeving betrouwbaar? Kan ik erop vertrouwen dat mijn omgeving zich
blijft gedragen zoals ik dat eerder heb ervaren? Al meteen vanaf onze ge-
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boorte leren wij namelijk hoe onze omgeving zich gedraagt. Een baby die
borstvoeding krijgt, raakt al snel gewend aan de vorm van de borst. Zonder
dat hij zich daar bewust van is, anticipeert hij daarop door met zijn mond
precies de juiste stand aan te nemen. En later, als hij huilt van de honger,
kan hij al getroost worden door het zien van zijn moeder en de belofte van
die vertrouwde borst, door het zien van zijn flesje of zelfs door voetstappen
op de trap. Dit kind heeft geleerd: ‘Als ik mama hoor, dan komt er eten.’ En
zo leren we voortdurend over de wereld om ons heen, inclusief onze medemens. We maken continu associaties, koppelingen tussen feiten: ‘dit hoort
bij dat’. Bij associatief ordenen gaat het dus ook over dit moment en deze
plaats, maar je maakt daarbij wel gebruik van ervaringen uit het verleden.
Op basis van eerdere ervaringen ontstaat een heel scala aan overtuigingen
en verwachtingen. Hierdoor weten we wat we van onze omgeving kunnen
verwachten, en dat geeft ons vertrouwen en grip op de werkelijkheid.
De derde ring, het structurerende deel van de ervaringsordening,
onderzoekt de samenhang tussen die verschillende delen van
de werkelijkheid. Het houdt zich bezig met het verhaal erachter,
met datgene wat je op dat moment niet kunt zien, maar wat toch maakt dat
de werkelijkheid meer is dan de som der delen. Deze ring van het zoeklicht
geeft ons dus inzicht in het verband tussen gebeurtenissen. Het ‘hier, op
dit moment’, raakt dan ingebed in een groter geheel, het wordt een ‘nu’
met een plek te midden van verleden en toekomst. Het wordt een ‘episode’.
Dat zorgt ervoor dat we weten wat ons te wachten staat. Hierdoor krijgen
we nog meer grip op de werkelijkheid. We hebben binnen onze taal dan
ook allerlei mogelijkheden om die samenhang te beschrijven. Zo kunnen
we het begrip ‘tijd’ uitdrukken in jaren, maanden, weken, dagen, uren enzovoort. Bij dit deel van de ervaringsordening wordt de vraag gesteld: Ken
ik de samenhang?
De vierde ring van het zoeklicht, het vormgevende deel van de ervaringsordening, werpt zijn licht weer op het eigen ik. Het geeft
informatie over de eigenheid en de mate waarin deze uitgedrukt
mag worden. De centrale vraag die hierbij hoort, is: Mag ik mezelf zijn?
Mag ik mijn eigen stempel drukken op dat verhaal, op die samenhang?

altijd meer dan datgene wat je op dat moment met lijf en zintuigen ervaart.
Het is vanuit het structurerende deel van de ervaringsordening dat je deze
activiteit de naam ‘lunchpauze’ geeft. Je weet hoe laat je terug moet zijn
op kantoor. Je weet intussen zelfs hoe groot de ronde mag zijn die je loopt
zonder te laat te komen. Maar je hebt ook je eigen vorm gegeven aan die
samenhang. De andere collega’s wilden diezelfde lunchpauze misschien
liever zittend in de kantine doorbrengen, met een kopje soep en een lekker
kroketje. Maar jij hebt voor deze wandeling gekozen.
Op deze manier zijn alle vier de delen van ervaringsordening altijd aanwezig. Ze bekijken met elkaar vier belangrijke aspecten van de werkelijkheid waarin je je bevindt. Ze zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden
en ze zijn altijd werkzaam. Dat is een kenmerk van mens-zijn.

Of we nou een pasgeboren baby zijn of een hoogbejaard persoon, we bevinden ons dus allemaal te midden van een chaos aan prikkels die we moeten

15
D E TH E ORIE VAN ERV ARIN G SORDE N IN G

Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je lekker in het park loopt. Omdat je trek
hebt, eet je intussen je boterhammetjes. Je lichaam is veilig. Je hoort de
blaadjes ritselen aan de bomen en er breken takjes onder je voeten. Deze
mooie omgeving ken je op je duimpje, want je komt er regelmatig. Je
snuift de frisse geur van het pas gemaaide gras nog eens even lekker in je
op. De omgeving is betrouwbaar. Wat wil een mens nog meer? Toch is er
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ordenen. En die puzzel leggen we allemaal volgens dezelfde systematiek
in elkaar, door onszelf onbewust maar voortdurend die vier basisvragen te
stellen. Een mens voelt zich dan ook het meest comfortabel wanneer het
antwoord op die vragen ‘ja’ is. Dan hoeft er niks te veranderen, maar mag
de situatie blijven zoals die is. Wanneer een van de vier basisvragen met
een ‘nee’ wordt beantwoord, moet er iets gebeuren. Jij of je medemens
moet dan in actie komen om dit op te lossen. Je voelt je vervelend of zelfs
onveilig, en je aandacht en energie zijn erop gericht dit probleem op te lossen. Hieronder vind je voorbeelden van situaties waarin op minstens een
van de vier vragen het antwoord ‘nee’ is.
Voorbeelden van een onveilig lichaam (lichaamsgebonden deel):
Je moet werken, maar krijgt plotseling hevige migraine. Je kunt niet meer
functioneren.
Je staat in de file op weg naar de wintersport. Er lijkt geen einde aan te
komen en inmiddels moet je ook nog nodig plassen. Je wangen kleuren
rood en het zweet staat je in de handen. De schaamte weerhoudt je er
lange tijd van om in de berm te gaan zitten. Maar er komt een moment
dat je dat van je afzet, gewoon omdat de nood te hoog wordt.
Je hebt een cursus, maar je hebt twee nachten nauwelijks geslapen omdat je kinderen ziek zijn. Nu heb je zo’n slaap dat je jezelf met moeite
rechtop kunt houden.
Je probeert een boek te lezen, maar het is koud omdat de verwarming
kapot is. Je kunt je niet concentreren.
Voorbeelden van een onbetrouwbare omgeving (associatieve deel):
Je wilt een grote, zwarte bloempot optillen in het tuincentrum. Je stelt
je in op het gewicht, hij zal wel zwaar zijn. Als je kracht zet om hem op
te tillen, blijkt hij van kunststof en vederlicht, en je valt bijna achterover.

Je hebt een sollicitatiegesprek in een stad waar je niet goed bekend bent.
Je weet wel hoe je moet rijden, maar eenmaal onderweg kom je bij een
onverwachte wegomlegging.
Je gaat naar vrienden waar je al lang niet geweest bent. Op de route
staan altijd enorme rijen bomen langs de weg. Nu zijn deze opeens gekapt. Je rijdt op de goede weg, maar je twijfelt een tijdje of je misschien
toch verkeerd bent gereden.
Je auto start opeens niet meer.
Het gemeentehuis wordt verbouwd, maar de aannemer heeft de hekken
met daarop de uitleg en verwijzingen even opzij gezet, waardoor jij nietsvermoedend naar binnen loopt. In plaats van een vol gemeentehuis tref
je onverwacht een verlaten bouwplaats aan.
Je bent op vakantie op een tropisch eiland en je logeert in een mooi huisje dat wordt afgesloten door deuren met shutters die altijd een stukje
openstaan. Je hebt er een week lang geen ongedierte gezien. Maar op
een avond, je hebt de schemerlampjes gezellig aangedaan, hoor je een
luid geritsel en getik. Je kijkt om en je ziet een enorme zwerm kakkerlakken op de deur zitten. Een voor een wurmen ze zich door de gleuven
in de shutters naar binnen, net zo lang tot je huiskamer gevuld is met
kruipende en vliegende kakkerlakken.
Voorbeelden van een onduidelijke samenhang (structurerende deel):
Je dienstrooster blijft maar veranderen door alle zieken en veranderingen
op het werk.
Je werkt als begeleider op een kinderwoning, er is 24 uur per dag iemand
aanwezig. Je bent bijna klaar met je dienst, maar opeens belt de collega
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Je bent pas verhuisd, dingen moeten nog hun vaste plek krijgen en veel
spullen zitten nog in dozen.
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die jou zou aflossen om zich ziek te melden. Hoe ga je dit oplossen, en
hoe lang zit je hier nu ‘vast’?
Je hebt een belangrijk tentamen. Ruim op tijd start je ’s ochtends je auto,
maar deze protesteert hevig en je krijgt hem niet aan de praat. Naast dat
je omgeving (de auto) zich niet zo gedraagt als jij gewend bent, wordt
ook meteen de samenhang onduidelijk. Lukt het je nog op tijd op school
te komen?
Je wordt staande gehouden door de politie en verzocht om de auto in
een rij achter een stel andere te parkeren. De agent loopt weg en je zit
eindeloos te wachten. Wat is hier de bedoeling van? Komt er een blaastest, is er een ramp gebeurd, of word ik ergens van verdacht? En hoe
lang gaat dit circus nog duren?
Voorbeelden waarin je eigenheid onder druk staat (vormgevende deel):
Je hebt een nieuwe baan, maar de sfeer op kantoor blijkt heel formeel.
Bovendien moet je strak in pak gekleed gaan. Dit past totaal niet bij wie
jij bent.
Je werkt als assistent-begeleider op een woning met cliënten met een
ernstige verstandelijke beperking. De organisatie is erg hiërarchisch ingesteld. Alleen de zorgcoördinatoren mogen meedenken over de zorg en
de behandelplannen. Je krijgt het gevoel dat er niet naar jou geluisterd
wordt.
Je gaat naar de bruiloft van een vriendin die je al lang niet meer hebt gezien. ‘Tenue de ville’ luidde het kledingvoorschrift. Dat betekent casual,
heb je op internet gezien. Eenmaal op het feest blijkt het echter minder
casual dan jij had ingeschat en je voelt je erg ‘underdressed’ in je mooie
zomerjurkje. De rest van de dag voel je je verschrikkelijk opgelaten.
Je moet een presentatie geven en je bent erg nerveus. Je hoopt dat je niet
voor gek zult staan.

voer. Maar ook een ander kan helpen om bij jou de veiligheid te herstellen.
Bij migraine bijvoorbeeld zou je partner al snel de symptomen kunnen
herkennen. Hij belt namens jou je werk af, brengt je medicatie en laat je
vervolgens met rust.
Op deze manier zijn mensen voortdurend aan de slag met de werkelijkheid
om hen heen, alleen of samen met een ander. Moment na moment, dag
in, dag uit.

1.2

Vier ordenende krachten

Alle delen van de ervaringsordening geven dus informatie over een ander
stukje van de puzzel. Ze brengen gelijktijdig andersoortige informatie binnen, maar die gaat wel over dezelfde werkelijkheid. Zo ondersteunen de
delen van ervaringsordening elkaar bij het maken van hun gezamenlijke
analyse daarvan. Het zijn dus vier krachten die de werkelijkheid actief ordenen. In de beeldspraak van het zoeklicht is dat wat er bedoeld wordt met
‘ze werpen hun licht op de werkelijkheid’. Het gaat hier dus niet om het
passief beschouwen van de werkelijkheid, maar om een instrument waarmee de mens de werkelijkheid actief tegemoet treedt.
Een andere beeldspraak kan dit principe nog beter illustreren: de stroom
van het leven kun je zien als een rivier. Soms kabbelt hij rustig voort, maar
op een ander moment is hij ruig en onvoorspelbaar. Jij bent aan het varen
in een vreemd soort bootje. Het lijkt op een ronde rubberboot met vier
roeispanen eraan. Gelukkig hoef je die roeispanen niet alle vier tegelijk
zelf te bedienen. Ze werken automatisch en houden jouw bootje in balans
in het tumult van het stromende water. Als het evenwicht verstoord dreigt
te raken en je bootje scheef gaat, moet één spaan soms een beetje harder
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In bovenstaande situaties staat het welbevinden onder druk. De vier ringen beschijnen de werkelijkheid en op een van de vier basisvragen krijg
je een onbevredigend antwoord. Er moet iets gebeuren. Je kunt je eigen
mogelijkheden daartoe benutten. Als je het koud hebt, kun je besluiten een
dekentje te pakken of een warme trui aan te trekken. Als je auto kapotgaat,
besluit je misschien om die dag gebruik te maken van het openbaar ver-

