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VOORWOORD 
 
Begin vorig jaar raakte ik vanwege een reorganisatie, na 16 jaar dienstverband, mijn baan kwijt. Ik besloot 
deze kans aan te grijpen en een grote wens uit te laten komen, namelijk mij verder verdiepen in creatieve 
therapie, waarbij beeldende therapie mijn grootste passie is. Vandaar de keuze om de opleiding Creatieve 
Therapie in de Hulpverlening te gaan doen. 
 
Als achtergrond heb ik de opleiding voor Kleuterleidster gedaan, maar vrij snel na het afronden van mijn 
opleiding ben ik in het bedrijfsleven terecht gekomen. Daar heb ik gewerkt als debiteurenmedewerkster en 
later als medewerkster P&O.  
 
Sinds een aantal jaren volg ik regelmatig creatieve workshops, met name op het gebied van Mandalatekenen. 
Daarnaast heb ik ook ervaring met diverse vormen van therapie. Het is voor mij belangrijk mij persoonlijk te 
ontwikkelen. 
In eerste instantie heb ik een aantal therapieën en workshops gevolgd waarbij vooral het denken en praten 
ingezet werden. De laatste jaren ben ik meer creatieve therapieën en workshops gaan volgen op diverse 
gebieden, zoals drama, psychomotore therapie, Biodanza en beeldende therapie. Deze therapiën en 
workshops hebben mij veel gebracht. Vooral beeldende therapie, want hierbij lukt het mij niet om me te 
verstoppen achter woorden. Ik kan heel goed analyseren waarom ik dingen doe, wat patronen zijn etc., maar 
echt voelen is een stuk lastiger. Ik heb ook ervaren dat ik in mijn hoofd een plaatje bedacht van wat ik wilde 
maken, maar dat mijn handen heel iets anders deden. Bij bespreking bleek dat wat mijn handen gemaakt 
hadden precies paste bij de situatie en bij wat ik nodig had om te ervaren en te zien. Bij beeldende therapie 
zie ik letterlijk op bijv. papier of in kleivormen wat de situatie is, in welk patroon ik vastzit, waardoor ik het 
meer ga voelen, verwerken en ook beter zie hoe ik het anders wil en kan doen.  
 
Daarnaast vind ik beeldende therapie een vorm van therapie waarbij zware onderwerpen op een lichtere 
manier belicht kunnen worden en waarbij ook goed humor gebruikt kan worden. Op deze manier lijken de 
onderwerpen makkelijker hanteerbaar te zijn terwijl juist ook emoties vrij kunnen komen.  
 
Ik heb inmiddels een aantal sessies gedaan met beeldende werkvormen en hierdoor vanaf de andere kant 
ervaren hoe bijzonder het is om te zien welke mooie ontdekkingen en ervaringen cliënten hebben, zoals ook 
de uitkomst van de sessie die ik gedaan heb in het kader van deze examenopdracht, zie hiervoor  
bijlage 3. Ik ben hierdoor alleen nog maar enthousiaster geworden en krijg er heel veel energie en voldoening 
van. Na jaren van twijfel of het iets voor mij zou kunnen zijn heb ik door deze opleiding ontdekt dat het 
inderdaad bij mij past en dat ik zeker verder wil gaan met het volgen van mijn passie en het verder vormgeven 
hiervan. 
 
Ik wil mijn cliënte bedanken die mij geïnspireerd heeft, de mogelijkheid heeft gegeven om te oefenen en 
toestemming heeft gegeven om foto’s van haar werkstukken te gebruiken. 
 
Kockengen, 27 maart 2015 
 
Colinda van de Bilt 
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SAMENVATTING 
 
In het kader van de module Beeldende Werkvormen behorende bij de opleiding Creatieve Therapie in de 
Hulpverlening heb ik deze examen-moduleopdracht geschreven die gaat over een sessie beeldende 
werkvormen die ik gehouden heb met een cliënte.  
 
Cliënte is zich al langere tijd bewust dat ze meer wil genieten, maar het lukt haar niet om dit daadwerkelijk te 
doen. De meeste dingen in haar leven lopen goed, maar toch voelt ze dat ze niet goed in haar vel zit. Ze 
ervaart heel veel dwang vanuit zichzelf om te moeten. 
Ze heeft nu steeds de gedachte: “Als dat af is dan ga ik…..”. Ze realiseert zich dat dit niet reëel is en vergelijkt 
dit met de metafoor van een spoorweg. Als je op de spoorweg staat dan lijkt er een eind aan te komen. Echter 
op het punt waar je denkt dat het eindigt gaat het gewoon door. Dit geldt ook voor haar gedachte dat ze als 
‘dat’ af is kan genieten. Op het moment dat ‘dat’ af is is er weer iets anders wat zich aandient. Het is nooit af, 
dus is het nodig om tussendoor momenten te plannen om te genieten en daarnaast bewust te zijn dat er in 
het dagelijks leven veel (onverwachtse) momenten zijn om van te genieten. 
 
Met behulp van beeldende werkvormen wil ik cliënte letterlijk laten zien en op die manier laten ervaren wat ze 
wil. Hierdoor zal het voor haar duidelijker worden en kan ze ontdekken hoe ze haar hulpvraag kan 
beantwoorden. Ik baseer de beeldende werkvormen o.a. op het Analoge Procesmodel. 
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INLEIDING 
 
In mijn huidige werk ben ik nog niet in de gelegenheid beeldende therapie toe te passen. Aangezien ik de 
werkvorm die ik wilde beschrijven daadwerkelijk uit wilde voeren heb ik gekozen voor een werkvorm naar 
aanleiding van een hulpvraag van een bekende van mij. Deze sessie is een op zichzelf staande sessie, niet 
een aansluiting op een andere vorm van therapie of begeleiding. 
 
Cliënte geeft aan dat ze weinig geniet in haar leven en wil dit graag veranderen. De doelstelling van de sessie 
die ik met haar heb, is om haar letterlijk te laten zien hoe de situatie nu is en hoe ze het zou willen.  
 
Ik begin met een beschrijving van de cliënte met daarbij de hulpvraag. Vervolgens benoem ik waarom 
beeldende therapie van toegevoegde waarde is. Daarna beschrijf ik de werkvormen die er gebruikt worden 
tijdens de sessie en geef daarbij een onderbouwing van de keuze van deze werkvormen. Tot slot eindig ik 
met een beschrijving van de evaluatie van de sessie. 
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1. CLIËNTE 
 
1.1. Situatie 

Cliënte is een vrouw van 50 jaar. Zij is alleenstaande moeder van 2 zoons en 1 dochter in de leeftijd 
van 14 tot 21 jaar. Haar dochter woont bij haar en gaat om de week een weekend en iedere woensdag 
naar haar vader. Zij werkt sinds een paar maanden 32 uur per week, daarvoor werkte ze 18 uur per 
week. Haar vader is begin vorig jaar overleden. Naast de zorg voor haar dochter heeft ze hierdoor ook 
de zorg voor haar moeder die zelfstandig woont, maar zorgbehoevend is. Cliënte is perfectionistisch, 
wat er voor zorgt dat de meeste dingen veel tijd en energie kost, waarbij de zorg voor haarzelf geen 
prioriteit heeft. 
 
Cliënte zou graag willen kijken naar een issue waar zij al langere tijd tegen aan loopt. Ze merkt dat ze 
niet meer kan genieten. Ze voelt veel druk van buitenaf. Er zijn veel zaken die in haar ogen prioriteit 
hebben, waardoor ze weinig tijd ervaart voor leuke dingen. De leuke dingen schuift ze voor zich uit met 
de gedachte dat ze daar later, als alle prioriteiten zijn gedaan, tijd voor heeft en hiervan gaat genieten. 
Maar er komt nooit een eind aan dingen die moeten, die prioriteit lijken te hebben. Het gevolg hiervan is 
dat ze zelden toekomt aan iets leuks, moe is en weinig energie heeft en mede hierdoor ook niet meer 
kan genieten. 
 
Cliënte heeft nu steeds de gedachte: “Als dat af is dan ga ik…..”. Ze realiseert zich dat dit niet reëel is 
en vergelijkt dit met de metafoor van een spoorweg. Als je op de spoorweg staat dan lijkt er een eind 
aan te komen. Echter op het punt waar ze denkt dat het eindigt gaat het spoor gewoon door. Dit geldt 
ook voor haar gedachte dat ze “als ‘dat’ af is kan gaan genieten”. Op het moment dat ‘dat’ af is is er 
weer iets anders wat zich aandient. Het is nooit af, dus is het nodig om tussendoor momenten te vinden 
om te genieten.  
 

1.3. Hulpvraag 
Cliënte weet wat het probleem is, maar het lukt haar niet om er verandering in te brengen. Haar 
hulpvraag is “Help mij meer en bewust te genieten”. Met als subvraag “Help mij momenten te vinden 
waarop ik kan genieten”. 

 
 
2. ANDERE VORMEN VAN THERAPIE OF BEGELEDING BIJ CLIËNTE 
 
 Cliënte heeft gedurende haar hele leven veel gedaan aan spirituele en persoonlijke ontwikkeling. De 

laatste jaren volgt zij diverse modules van de opleiding NLP. Hierdoor is zij goed in staat naar zichzelf 
te kijken en heeft zij veel zelfkennis en inzicht.  
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3. TOELICHTING WAAROM BEELDENDE THERAPIE 
 
 Cliënte weet al wat het probleem is, maar het lukt haar niet om er verandering in te brengen. Ze doet 

wel pogingen, maar het beklijft niet. Met beeldende therapie hoop ik te bereiken dat ze meer gaat 
voelen wat ze wil en letterlijk gaat zien hoe ze het wil, waardoor het op een andere manier dan alleen in 
haar hoofd duidelijk wordt en voor zich ziet. In Klompé’s stuk over Onze Hersenen (2011) en 
Schweizers Handboek beeldende therapie (2009) wordt ingegaan op de werking van de hersenen. 
Door activiteiten te doen waarbij cliënte creatief, non-verbaal bezig is en deze dan te vertalen met 
woorden, legt ze verbindingen tussen de linker- en rechterhersenhelft. Hierdoor blijft de ervaring beter 
hangen.  
 
Beeldende therapie gaat voorbij aan de ratio, waardoor het onbewuste zichtbaar wordt. Zoals 
Smeijsters (2008) stelt “In het beeldend product laat de cliënt zien hoe zij haar wereld vorm geeft. Het is 
de directe aanwezige ervaring van dit moment, die wordt omgezet in een directe handeling. De cliënte 
maakt geen plaatje ‘over’ zichzelf maar vertelt zichzelf. Daarbij is kenmerkend dat de handen vaak heel 
goed ‘weten’ wat ze willen maken zonder dat het denken daaraan te pas komt”. Dit heb ik zelf ook 
ervaren op het moment dat ik een creatieve opdracht deed. In mijn hoofd bedacht ik een plaatje van 
wat ik wilde maken, maar mijn handen deden heel iets anders. Bij bespreking bleek dat wat mijn 
handen gemaakt hadden precies paste bij de situatie en bij wat ik nodig had om te ervaren en te zien.  
 
Belangrijk vind ik ook dat activiteiten op creatief, beeldend gebied bevrijdend, verhelderend en helend 
kunnen werken. Daarnaast vind ik ook dat creatieve therapie een positieve en inspirerende vorm van 
therapie is waarbij in een ontspannen sfeer problemen te lijf gegaan worden. 
 
Als laatste vind ik het een groot voordeel van beeldende therapie dat alle werkstukken bewaard kunnen 
worden zodat er later teruggekeken kan worden op het proces. Door alles bij elkaar te zien kan 
zichtbaar worden hoe het proces gelopen is en welke stappen er al genomen zijn. Hierdoor ontstaan 
verrassende inzichten bij de cliënt. Vaak zijn ze verder gekomen dat ze dachten. In het geval van mijn 
cliënte heeft ze de mogelijkheid om later terug te kijken op haar werkstuk wat haar kan herinneren aan 
hoe ze de situatie wil en haar kan helpen te bedenken hoe ze dit aan kan pakken. 
 
Tot slot mijn definitie van Beeldende Therapie 
Geïnspireerd door diverse definities die ik gevonden heb op websites en in boeken (zie 
literatuuroverzicht) heb ik mijn eigen definitie als volgt gedefinieerd: 
 

Beeldende therapie is één van de vijf therapievormen van Vaktherapie. Beeldende 
therapie is een ervaringsgerichte therapie die als doel acceptatie-, veranderings- en 
ontwikkelprocessen wil behalen. Beeldende middelen worden ingezet om tot uiten en 
beleven van bewuste en onbewuste gedachten en gevoelens te komen. De problemen 
worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar. 
Beeldende therapie onderscheid zich van andere vormen van vaktherapie, doordat men in 
beeldende therapie werkstukken maakt die een blijvend karakter hebben. 
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4. UITVOERING EN VERANTWOORDING GEKOZEN BEELDENDE WERKVORMEN 
 
Cliënte weet verstandelijk wat het probleem is, maar kan nog niet tot verandering in gedrag en denken 
komen. Zij wil meer en bewust genieten. Ik wil met behulp van twee beeldende werkvormen letterlijk 
zichtbaar maken wat het probleem is, hoe ze de situatie eigenlijk zou willen en hoe ze dus het genieten 
in kan voegen in haar leven.  

 
4.1. Verantwoording opbouw sessie 

Als behandelstrategie gebruik ik twee van de vijf hoofdcategorieën van behandelstrategieën zoals deze 
worden genoemd door Schweizer (2009) en wel de Directief klachtgerichte en Focaal/Inzichtgevende 
behandelstrategie. Met de gekozen werkvormen hoop ik cliënte inzicht te geven in eventuele blokkades 
en letterlijk zichtbaar te maken waar het om gaat en haar direct te laten ervaren en zien hoe het anders 
zou kunnen. Beide werkvormen zijn gebaseerd op het Analoge Procesmodel. Bij de beschrijving van de 
werkvormen zal ik hier verder op ingaan. 

 
4.2. Locatie en tijdsduur 
 De sessie vindt plaats bij cliënte thuis in de woonkamer. 
 Omdat het om een eenmalige sessie gaat wil ik voldoende tijd nemen en ga ik uit van een duur van 1,5 

tot 2 uur. 
 

4.3. Inleiding sessie 
Ik lees de meditatie ‘Klein Duimpje’ voor uit het boekje ‘Relax Kids, Sprookjes-meditaties voor kinderen’ 
van M. Viegas (zie bijlage 1). 
 
Verantwoording inleiding 
In Handboek Beeldende Therapie (Schweizer, 2009) wordt ingegaan op de werking van visualisatie. Bij 
visualisatie maakt men vanuit ontspanning en concentratie contact met de eigen beeldenwereld en de 
betekenis die men er aan geeft. De beelden die opkomen tijdens een visualisatie maken vaak meer 
duidelijk dan je met woorden zou kunnen uitdrukken. Om cliënte te laten ontspannen en naar het 
onderwerp toe te brengen, begin ik daarom met het voorlezen van de meditatie. Deze meditatie heeft 
als hoofdonderwerp genieten. Cliënte is bekend met het boekje. 

 
4.4. Beeldende werkvorm 1 - Pasteltekening 

Materiaal 
A3-papier, Pastelkrijt, Keukenpapier, Plastic kleed, Placemat. 
 
Instructie bij interventie 
“Pak 2 kleuren pastelkrijt en laat je handen ‘het werk doen’. Probeer zoveel mogelijk het denken los te 
laten.”  
 
Bespreking 
Tekening bespreken, o.a. de volgende vragen stellen: 

- Wat voel je bij de tekening? 
- Wat valt je op? 
- Waar staan de gekozen kleuren voor jou voor? 
- Zou je iets willen veranderen? 
- Zo ja, wat zou je willen veranderen? 

  
 Verantwoording Pasteltekening 

Smeijsters (2008) stelt dat de wijze waarop de cliënt met beeldend materiaal werkt analoog is aan hoe 
zij zich innerlijk voelt en hoe zij ook buiten de beeldende therapie handelt. In het kader hiervan laat ik 
cliënte na de visualisatie een vrije tekening maken met pastelkrijt. Deze oefening heb ik tijdens de 
eerste lesdag van de opleiding bedacht en uitgevoerd met een klasgenoot. Uit de oefening werd een 
belangrijk thema van mijn klasgenoot duidelijk. Ik heb deze oefening daarna nog een paar keer gedaan 
met anderen en steeds kwam er iets naar voren dat belangrijk was voor diegene. Het is een 
eenvoudige oefening, waarbij steeds onbewuste thema’s die spelen naar voren komen. Ik wil deze 
werkvorm nu ook doen, omdat ik hiermee meer inzicht hoop te krijgen in eventuele blokkades bij 
cliënte. Ik gebruik pastelkrijt, omdat dit een zacht materiaal is, waardoor het een appèl doet op gevoel 
en sfeer en cliënte hiermee, zoals Budde (2000) stelt, al zoekende en werkende tot de vorm kan 
komen. 
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4.5. Beeldende werkvorm 2 - Spoorweg 
 
 Inleiding 
 Als inleiding op deze werkvorm zeg ik: 
 “Je hebt aangegeven dat je meer wilt genieten. Je merkt dat je vaak denkt “Als dat af is dan ga ik 

genieten”. Je hebt ontdekt dat dit niet werkt. Dat het te vergelijken is met een spoorweg. Als je daarop 
staat en je kijkt in de richting waar de weg naar toe gaat lijkt er een eind aan te komen, maar het blijkt 
dat dit niet zo is. Aan het einde dat jij ziet gaat de spoorweg gewoon verder. Zo is het ook met ‘iets af 
krijgen’. In het leven raken dingen niet ‘af’, want er dient zich altijd wel weer iets anders aan. Je 
realiseert je dus dat het nodig is om tussendoor te genieten.” 

 
 Waar denk je aan als …. 

Materiaal 
2 vellen A4-papier met print (zie bijlage 2), pen. 
 
Instructies bij interventie 

 Als je denkt aan de dingen die af moeten, wat voel je dan, waar denk je dan aan, welke dingen 
betreft het, wat wil je. Schrijf alles op wat in je opkomt, alle woorden, zinnen, opmerkingen, 
gedachten. 

 Als je denkt aan genieten, wat voel je dan, waar denk je dan aan, wat is voor jou genieten, welke 
dingen betreft het, wat wil je. Schrijf alles op wat in je opkomt, alle woorden, zinnen, opmerkingen, 
gedachten. 

 Kies nu uit wat je opgeschreven hebt over de dingen die af moeten 6 punten die voor jou nu als het 
belangrijkst aanvoelen, je het meest aanspreken. 

 Kies nu uit wat je opgeschreven hebt over genieten 6 dingen die voor jou nu als het belangrijkst 
aanvoelen/je het meest aanspreken. 

 
 Spoorweg 

Materiaal 
A3-papier, vetkrijt, grijs potlood, fineliners, gum, puntenslijper, pastelkrijt. 
 
Instructies bij interventie 

 Teken met vetkrijt een spoorweg.  

 Schrijf nu met potlood bij de spoorweg de gekozen dingen die af moeten. 

 Schrijf nu met potlood bij de spoorweg de gekozen dingen over genieten. 
 
Bespreking 
Tekening bespreken, o.a. de volgende vragen stellen: 

- Wat voel je bij de tekening? 
- Klopt het zoals de situatie nu is? Staan de woorden zo goed? 
- Als je de woorden zo ziet staan, valt je dan iets op, kan je er iets over vertellen? 
- Waar ben jij? (Sta je op de spoorweg of zit je in de trein?) 
- Als je in de trein zit, waar zit je dan? (In de locomotief/wagon?) 
- Hoe voelt het om daar te zijn waar je bent? 
 

Vervolg instructie bij interventie 
Je hebt aangegeven dat je meer wilt genieten. Je hebt de spoorweg met de woorden nu zo getekend 
zoals de situatie nu is.  

 Bekijk nogmaals waar de woorden staan. 

 Gum woorden die niet goed staan uit en zet ze zo neer dat het past bij hoe je het zou willen, zodat 
het goed voelt voor jou. 

 
Bespreking 
Tekening bespreken, o.a. de volgende vragen stellen: 

- Wat voel je nu bij de tekening? 
- Waar ben je nu? (Sta je op de spoorweg of zit je in de trein?) 
- Als je in de trein zit, waar zit je dan? (In de locomotief/wagon?) 
- Hoe voelt het nu om daar te zijn waar je bent?  
- Als je de woorden zo ziet staan, valt je dan iets op, kan je er iets over vertellen? 
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- Klopt het zoals je het zou willen, staan de woorden nu goed? 
- Wil je nog iets veranderen? 
- Zo ja, wat zou je willen veranderen? (Eventuele veranderingen aan laten brengen) 
- Wil je er misschien iets bij zetten dat er nog niet bij staat en wat wel belangrijk is?  
 (Eventueel woorden erbij laten zetten) 
- Wat is positief aan een spoorweg?  
- Kan je dit ook gebruiken om je metafoor een positieve insteek te geven? 
 

Vervolg instructie bij interventie 

 Als alle woorden goed staan, schrijf ze dan over met fineliner om het definitief te maken. 

 Als de tekening helemaal goed voelt, de woorden helemaal goed staan maak dan de tekening 
verder af met bijv. pastelkrijt zodat hij helemaal goed voelt voor jou. 
 

 Verantwoording Spoorwegtekening 
Bij deze werkvorm gebruik ik letterlijk de metafoor van de spoorweg. 
 
Voor deze tekening gebruik ik in eerste instantie vetkrijt en potlood. Deze materialen zijn stevig 
waardoor de tekening ook stevigheid krijgt. Het vetkrijt zorgt voor een vaste vorm, zoals ook de 
spoorweg is. Het potlood kan uitgegumd worden en staat op die manier open voor verandering. Bij de 
afwerking laat ik cliënte fineliner gebruiken zodat de tekening nog meer bestendigheid krijgt, en 
pastelkrijt zodat ook het gevoel aangesproken wordt. 
 
Ik laat cliënte eerst de huidige situatie weergeven, deze bespreken we en daarna laat ik haar deze 
weergave wijzigen naar de gewenste situatie.  
In Creatieve Therapie, een praktische handleiding (Nijmanting, 2008) wordt uitgelegd hoe een cliënt 
door het tekenen en het bespreken van de tekening, inzicht kan krijgen in handelen en duidelijkheid in 
patronen. Door in de tekening veranderingen aan te brengen kan inzicht verkregen worden hoe in 
handeling en patronen verandering gebracht kan worden. Dit wordt versterkt doordat de veranderingen 
zichtbaar zijn in het medium, wat de cliënt de mogelijkheid biedt om de verandering, de ervaring niet 
alleen te voelen, maar ook te zien. 
Dit wordt ook mede onderbouwd door het Analoge Procesmodel zoals deze besproken wordt in 
Schweizers Handboek Beeldende Therapie (2009). Bij het Analoge Procesmodel wordt er vanuit 
gegaan dat als een cliënt een verandering aanbrengt in het medium, dit van invloed is op de vitality 
affects van het kernzelf. De ervaring die men voelt bij de verandering in het medium kan zodanig 
doorwerken in het dagelijks leven dat ook de verandering doorwerkt in het dagelijks leven.   
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6. EVALUATIE 
 

Ik wil de sessie evalueren door middel van een kort evaluatiegesprek aan de hand van een paar 
vragen. Door deze vragen krijg ik in korte tijd snel inzicht of de sessie voor het gewenste effect heeft 
gezorgd, wat hiervoor gezorgd heeft en of cliënte nog iets nodig heeft, en zo ja wat zij nodig heeft. Naar 
aanleiding daarvan kan gekeken worden of een eventuele vervolgsessie wenselijk is. 
 
Aan het begin van de sessie vraag ik cliënte of zij een cijfer wil geven aan hoe zij zich op dat moment 
voelt ten opzichte van de vraagstelling die ze heeft. 
 

 
 
 Aan het eind van de sessie stel ik haar de volgende vragen: 

 Welk cijfer geef je nu aan hoe je je voelt t.o.v. je vraagstelling? 

 Wat heeft er tijdens de sessie voor gezorgd dat het cijfer verhoogd/verlaagd is. 

 Heb je nog iets nodig om het cijfer verder te verlagen? Zo ja, wat heb je dan nodig? 

 Heb je nog iets van mij nodig? Zo ja, wat heb je dan nodig? 
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Bijlage 1 Meditatie ‘Klein Duimpje’ 
 
Meditatieverhaal Klein Duimpje uit Relax Kids, Sprookjesmeditaties voor kinderen, van M. Viegas 
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Bijlage 2 A4-Voorbeelden 
 

A4 tbv ‘dat wat af moet’ A4 tbv ‘genieten’ 
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Bijlage 3 Conclussies n.a.v. sessie met cliënte 
 
Aan de hand van de pasteltekening ontdekte cliënte dat zij de overtuiging had dat ze haar hoofd/denken 
naar haar hart/gevoel moest brengen. Dit voelde echter als een onmogelijk gevecht. Door de 
pasteltekening ontdekte ze dat ze ook haar hart/gevoel naar haar hoofd/denken kon brengen. Dit voelde 
als veel makkelijker en als een bevrijding. 
 

Pasteltekening 
 

 
 

Na het maken van de spoorweg zoals cliënte hem graag zou willen, kwam ter sprake dat dit nog te hoog 
gegrepen zou kunnen zijn. Ik heb haar toen een nieuw vel A3-papier gegeven en haar de spoorweg 
opnieuw laten tekenen zoals zij dacht dat het wel haalbaar zou zijn. Zij gaf hier vorm aan en na deze 
bekeken en besproken te hebben was haar conclusie dat deze spoorweg eigenlijk - precies - goed voor 
haar was. Ik vond dit een mooie ontdekking, omdat ze normaal altijd hoge eisen aan zichzelf stelt en nu 
dus genoegen kon nemen met een situatie die in eerste instantie minder was dan de gewenste situatie, 
maar uiteindelijk dus al voldoende bleek te zijn. 
 
Zie hieronder voor foto’s van de werkstukken: 
 
 A4 tbv ‘dat wat af moet’ A4 tbv ‘genieten’ 
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Bijlage 3 - vervolg 
 
 ‘Gewenste situatie’ ‘Uiteindelijk situatie, die voldoende bleek te zijn’ 
 

   
 


