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Zelfzorg & Zorgen voor elkaar

Tine Schellekens - Rapunzel vzw



Goeiemorgen
Aangenaam kennismaking 😊

Rapunzel vzw – Vormingscentrum & 
Therapiecentrum, Diest

Klinisch Psychologe – Systeemcounselor-
Psychodynamisch Psychotherapeute
(Psychodroom, KUL, UCLL)



In contact

Leeftijd Doelgroep

Setting

Kader

Teamwerking



ONS WERK

HOGE WERKDRUK

Wachtlijsten

Case loads

Personeelswissels

Personeelstekort

VIEREN

Delen in vreugde van leven

en groeien

Voorrecht en leren van elke

mens

EMOTIONELE BELASTING

Kwetsbaarheid & 

Containment

Intensieve verhalen

Trauma verhalen

ROUWEN

Delen in verdriet, rauwheid

en wat niet genezen kan

worden

COMPLEXE VERBINDINGEN

Supporters

Kritische vrienden

Meer mensen in je gesprek

dan je ziet
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MENSENWERK

Persoon van de 

hulpverlener

= werkinstrument



Wie ben jij?

Welke plant/ boom/ bloem ben jij?
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Enkele bronnen van stress 1/2

Normale Stress

levensbalans tss rust & zorgen, jagen en
angst

Directe stress door aard van het werk

normale reacties op kwetsbaarheid, 
hulpeloosheid 
en geweld > fysiologische & emotionele 
effecten

Empathische Resonantie 6



Enkele bronnen van stress 2/2

Empathische Resonantie

*tekort/uitgeput:
ontkenning, vermijding, ongeloof, intellectualisering, 
onverschilligheid, schaamte en een afstandelijke 
opstelling

*teveel:
te weinig afstand, eigen reacties blokkeren, 
grensoverschrijding in afspraken, idealisering, 
overwaarderen traumaverhaal, overbetrokkenheid
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Mogelijke gevolgen getuige PTS
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POSTTRAUMATISCHE GROEI:
SHIFT IN BLIK ZICHZELF, ANDER EN WERELD

(TEDESCHI & CALHOUN, 2004)

WAARDERING
positievere 

waardering van 
leven en relaties

Bv. belang vrienden

PRIORITEITEN
herschikking van 

prioriteiten en 
opvattingen

andere levensfilosfie

Bv. belang niet-
materiële

PERSOONLIJKE
KRACHT

‘sterker dan 
gedacht’

Bv. ooit gekund, nu 
zal ook lukken

RELATIVEREN
meer genieten, 

beter relativeren

Bv. relativeren van 
dagdagelijkse stress



Secondary traumatic stress, vicarious 
posttraumatic growth and coping 
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https://www.ntvp.nl/secundaire-traumatisering-bij-hulpverleners-ter-plaatse-een-systematische-review-2/

https://burnoutassessmenttool.be/

https://www.ntvp.nl/secundaire-traumatisering-bij-hulpverleners-ter-plaatse-een-systematische-review-2/


Hoe gaat het met jou?

Hoe floreert je plant/ boom/ bloem?

Wat nu nodig?
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Teken je levenstuin
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Reflectie bij je tuin

Je lichaam weet wat je nodig hebt

Wij zijn geen eiland

Dit is al een eerste stap

Elke (zorg)cirkel telt, hoe klein ook

Moeite doen heeft zin

Zorg delen is anderen waarderen



Story Circles 
Deardorff (Unesco)



Jullie Story Circles

1. Kindverhaal over snoep

2. Verhaal van zorg voor mij



Vuistregels

Story Circle

Alles gedeeld in de 
kring, blijft in de kring

Wees jezelf

Vertel alleen eigen 
ervaringen

Eerlijk & respectvol

Alleen resonanties delen, 
geen interpretaties

Hou het eenvoudig en
met focus

Benader elkaar constructief
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DEBRIEFING

❖ Wat verraste je?

❖ Wat blijft er hangen?

❖ Wat moedigde je aan in de verhalen die je hoorde?

❖ Welke gemeenschappelijke thema’s ontdekte je?



REFLECTIE

o Hoe was de Story Circle ervaring qua spreken en luisteren, 

qua geven en ontvangen?

o Wat wil je mee naar huis nemen uit deze WS?

o Welke kleine verandering kan je in je tuin aanbrengen of 

hoe je  erin leeft?



ONS WERK

HOGE WERKDRUK

Grenzen leren erkennen &

Hulp vragen

VIEREN

Delen in vreugde van leven

en groeien

Voorrecht en leren van elke

mens

EMOTIONELE BELASTING

Eer van getuige mogen zijn

Samen emotionele wijsheid

& schatten verzamelen

ROUWEN

Kunst van het huilen

Geef rouw een kans

COMPLEXE VERBINDINGEN

Circels van zorg

geven & ontvangen

Relatie is alles!
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MENSENWERK

Meest zinvolle & 

waardevolle dat er bestaat

Verbinden – Verzorgen - Vieren
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Hartelijk dank

Tine.schellekens@rapunzelvzw.be
rapunzelvzw.be
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