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1 Inleiding 

“Dat weet ik allang.” 
“Dat ligt toch voor de hand.” 
Zou ‘voor de hand liggen’ toch niet hetzelfde zijn als ‘weten’ ? 
Zou ‘weten’ toch niet hetzelfde zijn als ‘beheersen’ ? 
Zou ‘beheersen’ toch niet hetzelfde zijn als ‘in de praktijk brengen’ ? 

 

1.1 Kern van het boek 

Dit boek beschrijft de inbedding van het werk van de hulpverlener, die op 
een professionele manier mensen ondersteunt in hun veranderingsproces. 
 
De eerste vraag daarbij is over welke eigenschappen en vaardigheden de 
therapeut zou moeten beschikken om juist dit vak te beoefenen. Wanneer 
iemand de beschikking heeft over deze eigenschappen en vaardigheden 
begint het ‘spel’ pas echt.  
Het allerbelangrijkste hierbij is dat hij1 op een wijze manier sturing geeft 
aan de therapeutische relatie. Deze relatie is heel goed inzetbaar als 
inbedding van de gewenste veranderingen. Toch kan de therapeutische 
relatie elke vorm van verandering ook bemoeilijken. Je kunt hierbij denken 
aan onderwerpen als overdracht, tegenoverdracht en projectie.  
Dit zijn voor de serieuze professional belangrijke thema’s om goed in 
beheer te hebben. Zelfinzicht is daarbij de basis om optimaal te kunnen 
functioneren.  
Al deze onderwerpen zijn de grondslag van de ontwikkeling van een eigen 
visie op het vak, welke leidt tot het actief nadenken over ethische zaken.  
Ten slotte zijn er nog een aantal praktische zaken waar onze hulpverlener 
mee te maken krijgt. Hoewel deze regelmatig veranderen, zal er altijd wel 
wetgeving en regulering rond zijn werkzaamheden blijven bestaan. 
 

 
1 Voor de leesbaarheid is gekozen om het woord ‘hij’ te gebruiken in plaats van ‘hij/zij’.  
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1.2 Voor wie bestemd 

Dit boek is bestemd voor alle hulpverleners die beschikken over voldoende 
vaktechnische kennis en vaardigheden om hun specialisme uit te oefenen, 
zoals: 

• De therapeut die voldoende kennis heeft van (inter)menselijke patronen 
en voldoende vaardig is in zijn specialisme. 

• De coach die voldoende in staat is om als meelopende gids naast zijn 
cliënt te staan, wanneer hij zijn pad bewandelt. 

• De maatschappelijk werker die in staat is om zijn cliënt te ondersteunen 
in de diversiteit van de maatschappij. 

• De arts en verpleegkundige die in staat is om medisch adequaat te 
handelen in relatie tot hun patiënt. 

• De bedrijfstrainer met kennis van sociale interactie. die binnen een 
bedrijf vastgelopen relatiepatronen herstelt of vernieuwt. 

Al deze mensen zijn hulpverleners. Ieder heeft zijn eigen specialisme. Er is 
één ding dat deze hulpverleners met elkaar verbindt: ze begeleiden mensen binnen 
een professionele relatie in veranderingsprocessen. 
 

1.3 Gebruik van het woord ‘therapeut’ in dit boek 

Het liefst zou ik voor dit boek het woord ‘hulpverlener’ willen gebruiken. 
Dat zou een goed woord zijn, ware het niet dat dat kader breder is dan voor 
wie dit boek bestemd is. Het boek is vooral bedoeld voor een specifiek type 
hulpverlener: hij of zij die een professionele relatie aangaat met zijn cliënt of 
patiënt en daarbij gezamenlijk streeft om een veranderingsproces tot stand te 
brengen. Dit sluit het merendeel van hulpverleners als politieagenten, 
brandweerlieden en dergelijke uit. 
 
In de titel van het boek is gekozen voor het woord ‘therapeut’, omdat het 
woord ‘therapeut’ het dichtst staat bij de professional die binnen de relatie met 
zijn cliënt veranderingsprocessen tot stand brengt.  
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Het woord ‘therapeut’ wordt in dit boek, waar mogelijk, als een 
verzamelnaam gebruikt om de bovenstaande lading te dekken.2 Wanneer 
het alsnog gespecificeerd moet worden, zal dat gebeuren.  
 

1.4 De geboorte van dit boek 

“Zou je eens willen meedenken aan welke basisvaardigheden een therapeut 
zou moeten voldoen? Wat bindt therapeuten in de uitoefening van hun 
vak?”  
Deze interessante vraag3 werd al spoedig een uitdaging die ik niet meer los 
kon laten. In mijn werk als therapeut en als opleider van therapeuten was 
deze vraag al meerdere malen de revue gepasseerd.  
Nu prikkelde hij me om mijn kennis en ervaring op een rijtje te zetten, en 
waar nodig de theorie in te duiken. Uiteindelijk zou dit leiden tot een boek 
van 312 pagina’s. 
 

De therapeut is zijn eigen gereedschap 
Ik hield mijn studenten altijd voor, dat je als therapeut je eigen gereedschap 
bent. Het is mooi dat je heel vakbekwaam bijvoorbeeld kunt schilderen, maar 
wanneer je niet geleerd hebt voor je gereedschap te zorgen, werk je de 
volgende keer met uitgedroogde verf en onbruikbare kwasten. De 
timmerman krijgt problemen met botte beitels en zagen en krijgt last van 
hamers waarvan de kop door de werkplaats vliegt. Met een beetje pech zaagt 
hij een vinger af… Zorg voor je gereedschap is ook voor de therapeut 
onontbeerlijk! 

 
Ik was al veel bezig geweest met allerlei deelgebieden van wat er allemaal 
bij komt kijken wanneer iemand als therapeut werkzaam is. Ik denk hierbij 
aan welke karaktereigenschappen voor een therapeut handig zijn om over 
te beschikken en hoe je het best uit tegenoverdracht kunt blijven. Maar dit 

 
2 Dit voorkomt een herhaaldelijk gebruik van: ‘de hulpverlener en zorgverlener, zoals de therapeut, 
behandelaar, coach, maatschappelijk werker, groepswerker, fysiotherapeut, verpleegkundige en 
arts’. 
3 De vraag werd gesteld door Stefan van Rossum; directeur van de Esoterra Opleiding tot masseur 
en massagetherapeut in Bilthoven. 
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ging verder. De vraag maakte me zo nieuwsgierig, dat ik de handschoen 
oppakte en op zoektocht ging. 
Door deze vraag ging ik op zoek naar de eigenschappen en vaardigheden 
waarover alle therapeuten in de kern zouden moeten beschikken om hun 
vak goed en effectief uit te oefenen.  
 

1.5 Afbakening en inhoud 

Na een afbakening van het onderwerp4 en het definiëren van vooral de 
begrippen competenties en werkzaamheden, komt de feitelijke invulling 
van wat de essentie van therapeutschap is aan bod.  
Dit wordt beschreven in zeven hoofdgroepen die een rol spelen in het 
functioneren van de therapeut. 
1. Bekwaamheid (o.a. eigenschappen, vaardigheden) (zie hfst. 3) 
2. Grondhouding, attitude en beroepshouding (zie § 3.6) 
3. Therapeutische relatie (o.a. overdracht en tegenoverdracht) (zie hfst. 4) 
4. Zelfinzicht (zie hfst. 5) 
5. Begrenzing m.b.t. het vak en de therapeutische relatie (zie hfst. 6) 
6. Ethiek en visie (zie hfst. 7) 
7. Basis van de praktijkvoering (zie hfst. 8) 
 

 
4 Zie hoofdstuk 2. 


