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Inleiding 
Doel van het project InBeeld is mensen met chronische klachten, door middel van fotografie, tools aan 

te reiken waarmee ze zicht krijgen op hun waarden, wensen, en mogelijkheden. Hiermee zetten de 

deelnemers een eerste stap richting activering en self-empowerment met als uiteindelijke doel meer 

regie over de eigen gezondheid te krijgen. 

De doelstelling van het project sluit aan op de ontwikkeling om zorg en interventies te benaderen vanuit 

Positieve Gezondheid . Fotografie wordt in dit project ingezet als instrument; de benadering is niet 

gericht op ziekte en problemen maar op self-management, empowerment en activering. 

Het project richt zich op mensen met chronische aandoeningen, veelal een combinatie van psychische 

en fysieke klachten. Het is een groep die een groot beroep doet op de zorg. Mensen die zozeer door hun 

klachten en problemen in beslag worden genomen dat ze geen of amper mogelijkheden zien om de 

regie over hun eigen gezondheid ter hand te nemen.  

Gekozen is voor de wijk Overvecht, Utrecht als locatie voor de eerste fase van het project omdat hier 

zorgverlening en welzijnswerk nauw met elkaar samenwerken. Hierdoor kunnen zorgverleners, zoals de 

huisarts, wijkpsychiater, praktijkondersteuner, buurtteam en wijkverpleegkundige bewoners 

doorverwijzen naar het traject en zijn er korte lijnen naar geschikte vervolgactiviteiten voor de 

deelnemers. 

Wouter de Meij (wijkpsychiater in Overvecht), Erik te Biesebeke (Praktijkondersteuner GGZ) en 

Wilemijke de Vroom (buurtteam de Gagel), die betrokken zijn bij het project BeterBeeld, over hun 

overwegingen om mee te werken aan dit project: “Een veel voorkomende oorzaak en instandhoudende 

factor bij psychiatrische problematiek (zeker in een laag sociaal-economische wijk als Overvecht), is 

beperkt ontwikkelde vaardigheden om met problemen om te gaan (coping). Bij optreden van 

psychiatrische problematiek hebben mensen dan meer moeite om hun normale rollen in het leven vol te 

houden. Gevolgen zijn: uitval op werk, sociale isolatie, eenzaamheid, gebrek aan zinvol ervaren 

dagbesteding en het verder afnemen van het vertrouwen in eigen mogelijkheden. Het project sluit hier 
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goed op aan, oa. omdat het non-verbale vaak beter aansluit bij mensen met relatief minder ontwikkelde 

coping.” 

 

Tijdens het traject krijgen de deelnemers foto-opdrachten die gericht zijn om te onderzoeken wat hun 

drijfveren en waarden in het leven zijn. De foto’s zijn aanleiding voor reflectie en gesprekken. De 

fotowerken en teksten vormen een portfolio voor de deelnemers dat gebruikt kan worden als een soort 

kompas bij het vaststellen van een vervolgtraject, een handvat voor een zinvolle doorverwijzing naar 

bijvoorbeeld een beweegprogramma, gerichte therapie, creatieve en/of sociale activiteiten. 

De opdrachten en werkwijze zijn gestructureerd, maar laten voldoende ruimte voor een creatieve 

impuls. Feitelijk maakt de structuur de creatieve inspiratie mogelijk omdat zij ingebed is in gedoseerde 

afgebakende opdrachten en een veilige sociale setting. De verbinding met diepere lagen in het 

bewustzijn waar de deelnemer niet in de eerste plaats chronisch ziek is maar een gaaf mens met 

wensen, verlangens en een geloof in waarden komt tot stand in een uitwisseling met verbeelding 

(letterlijk en figuurlijk). Het primaat van de taal wordt even opgeschort voor de kracht en de inspiratie 

van het beeld (in een foto), waarna (in die volgorde) er woorden voor gevonden worden en aan gegeven 

kunnen worden. Beelden worden zo een verhaal. De opdrachten zijn zodanig geformuleerd dat 

deelnemers verrast en trots zullen zijn op de resultaten van hun foto’s en teksten, dat zal bekrachtigd 

worden door de reacties als het werk wordt tentoongesteld. 

Door middel van gestructureerde opdrachten richten we de blik van de deelnemers op positieve 

onderwerpen; waarnemingen waar mensen blij van worden, waarde aan hechten of zich over 

verwonderen. De foto’s zijn aanleiding voor gesprekken; door het reflecteren op de beelden formuleren 

de deelnemers wat voor hen het leven waard maakt, waar ze kracht uit halen. Het sociale aspect is 

daarbij van groot belang; ieders verhaal doet er toe, deelnemers vinden her/erkenning in elkaars 

verhalen. 

Het project heeft een meerjarige opbouw met meerdere fasen. Het hier voorliggende evaluatieverslag 

betreft de eerste fase. Onderzoek maakt integraal deel uit van deze fase, dat betreft zowel de inhoud 

van het traject, waarbij het gaat om de werkzaamheid van de interventies bij de doelgroep, als de 

voorwaardelijke, organisatorische kant. Onderzocht wordt wat er nodig is voor succesvolle inbedding 

van de methodiek in het aanbod van activiteiten in de wijk. Vragen die daarbij aan de orde komen: Wat 

is haalbaar, welke samenwerkingsverbanden zijn noodzakelijk en in welke vorm? Onderzocht wordt wat 

de beste manier is om de methodiek verder te onderzoeken, bekend te maken en te implementeren 

binnen het werkveld van zorg, hulpverlening en welzijn. 

De evaluatie in de eerste fase is formatief en zal gebruik maken van een aantal onderzoeksmethodieken 

als interviews, observaties en enquètes. De evaluatie is verweven met een continue proces van 

verbetering en aanpassing van de methodiek tot het moment dat er een werkbare methodiek ligt die op 

een aantal uitgangspunten (empowerment, meer eigen regie m.b.t. het eigen leven inclusief evt. 

kwetsbaarheid) bevredigende resultaten belooft. 

Het onderzoek in fase 1 resulteert in: 

- een eerste methodiekbeschrijving van het traject InBeeld  
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- een verslag met aanbevelingen voor bestendiging van het project, wat betreft de organisatie,          

  samenwerking en afstemming. 

- een onderzoeksplan waarin effecten gemeten worden van InBeeld in een volgende fase. 

- een plan waarin beschreven staat hoe de bijgestelde methodiek InBeeld verder bekend wordt    

   gemaakt en kan worden uitgebreid 

Theoretische onderbouwing 
Veel mensen met chronische klachten kunnen zich niet meer openstellen om nieuwe ervaringen op te 

doen en daar van te leren. Ze hebben allerlei defensieve manieren ontwikkeld gericht op controle en 

regie om de eisen die het leven aan je stelt het hoofd te kunnen bieden. Ze hebben cognities ontwikkeld 

waarmee ze zich in de strijd om het bestaan staande kunnen houden en met praktische problemen 

kunnen omgaan.  Maar deze cognities en gedachten over hoe de werkelijkheid in elkaar steekt zijn maar 

gedachtenconstructies en niet de werkelijkheid zelf. Als je ze vereenzelvigt met de realiteit dan krijg je 

een verarmde gereduceerde versie van de realiteit. Op existentieel nivo gaat dat ten koste van het 

verwezenlijken van wie je in je diepste kern bent. Diepere potentiele mogelijkheden vanuit een laag 

waar mensen nog heel zijn en ook ernaar verlangen heel te zijn leggen het af tegenover bestaande 

coping mechanismen. Het leidt tot experientiële vermijding: je staat niet meer open om onbevangen 

nieuwe ervaringen op te doen. Dat leidt tot psychologische rigiditeit en een falen om nog nieuw gedrag 

te ontwikkelen in overeenstemming met kernwaarden. Daar tegenover staat psychologische flexibiliteit: 

het vermogen om present te zijn, open voor ervaringen en te doen wat van belang is en waardevol. Dan 

maak je weer contact met fysieke sensaties, gevoelens, gedachten, herinneringen die je eerder hebt 

vermeden en gevreesd. Om dit te kunnen is ‘awareness’ nodig: een accepterend, mild zijn naar jezelf, 

aanvaardend en in het hier-en-nu aanwezig zijn. Zo kan je onder ogen zien wie je op een dieper nivo als 

individu bent. Awareness brengt ook met zich mee dat je geconfronteerd wordt met onzekerheid. Je zou 

‘gezondheid’ kunnen definiëren als het vermogen om de existentiële onzekerheid te accepteren en te 

verdragen. Het onder ogen zien van de dood, eenzaamheid, keuzevrijheid en uiteindelijke zinloosheid 

van alles: dat kan heftig zijn, in het bijzonder voor mensen die overmatig piekeren over hun gezondheid 

(‘health anxiety’- Prasko et al, 2010). Mensen met een hoge mate van ‘health anxiety’ neigen vaak naar 

het z.g. catastroferen, d.i. het denken over gezondheidsproblemen in termen van catastrofe en 

rampzaligheid. Deze groep mensen wil controle houden, ook waar dit niet kan en waar het 

contraproductief is omdat ze daardoor niet meer open staan voor nieuwe leerervaringen, bijv. met 

betrekking tot hoe ze met gezondheidsklachten om kunnen gaan en een leven kunnen leiden met 

zinvolle activiteiten. Ze zijn gefixeerd op het ziek-zijn, vereenzelvigen zich soms met hun patiënten rol 

waar ze profijt van hebben in de zin van aandacht en maatschappelijke erkenning en zorg die daaraan 

gekoppeld is. En zoals we weten: alles wat aandacht krijgt, groeit en wordt versterkt. Als deze mensen 

daarentegen zich open zouden stellen voor het ervaren dat je als mens kwetsbaar bent maar ook 

mogelijkheden hebt, dan kan er een verandering optreden, nieuwe betekenissen kunnen ontstaan en ze 

zouden actiever worden om met hun ervaring iets constructiefs te doen en ook toleranter zijn als het 

niet lukt nieuwe doelen te realiseren. Belangrijk in dit proces is het boven tafel krijgen van waarden om 

deze aan te wenden voor doelgerichte geïnspireerde acties. Dat brengt vitaliteit en veerkracht in de 

omgang met ziekte en gezondheid en draagt bij aan psychologische flexibiliteit. 
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Het is hier dat het project InBeeld op aangrijpt. Door de foto-opdrachten worden de deelnemers 

uitgenodigd om een ervaring op te doen. Bijv.: maak een foto van iets waar je blij van wordt. Door het 

fotograferen wordt er gefocused op een ervaringsgegeven, namelijk blij zijn met iets kleins in het 

dagelijks leven (een zonsopgang, een lekker kopje koffie, een glimlach van een kind). Het moeten maken 

van een foto nodigt uit om mindful te zoeken naar specifieke situaties en daar bij stil te staan. De foto 

wordt vervolgens tijdens de bijeenkomst onderwerp van bespreking en uitwisseling tussen deelnemers. 

De foto wordt bewonderd. Het medium fotografie nodigt de deelnemers uit om een esthetische 

waardering naar elkaar toe te uiten: “Wat een mooie foto!” Dit nodigt de deelnemers uit om ook de 

inhoud van de foto naar waarde te schatten. Andere opdrachten zijn: maak een foto van waar je energie 

van krijgt, welk avontuur je trekt en van een persoon met wie je je verbonden voelt. Blij zijn, energie 

voelen, uitdaging (avontuur) ervaren en verbondenheid staan voor vitaliteit. Welke onderliggende 

waarden deze ervaringen dragen is voor een ieder individu anders. Er is in elke ervaring een reservoir 

van mogelijke kernwaarden die een individu erin kan ‘zien’ en mee kan identificeren. Het therapeutische 

karakter van de fotografie-interventie zit in het helpen ‘verder brengen’ van een ervaring en de 

verbinding met diepere waarden die zinvolle activiteit mogelijk maken (mits opgepakt, al dan niet 

ondersteund door hulpverleners). 

Diepere waarden, Eigenwaarde en veerkracht 

Er is onderzoek gedaan naar de relatie tussen een gevoel van eigenwaarde en veerkracht (Peeters, 

Janssens, Lataster & Jacobs, 2016). Een hoog gevoel van eigenwaarde gaat gepaard met meer 

veerkracht. Veerkracht verwijst naar de bekwaamheid van een mens om zich aan te passen aan een 

steeds veranderende omgeving. Gezondheid wordt steeds vaker gezien als het dynamische vermogen 

van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en 

sociale uitdagingen van het leven (Huber et al, 2011). 

Veerkracht als actieve bekwaamheid veronderstelt een je bewust zijn(awareness) van de dingen waar je 

voor gaat in het leven, de dingen waar je goed in bent en die je graag doet, met andere woorden waar je 

blij van wordt, energie van krijgt en je je goed bij voelt. Als het gekoppeld wordt aan self-efficacy, dat is 

zelfvertrouwen in eigen kunnen, maar ook geloven in de haalbaarheid van een voornemen, een doel dat 

je jezelf stelt, dan wordt veerkracht een drijfveer en draagt het bij aan het dynamische vermogen om je 

aan te passen.  

Dat bewust-zijn kan ook een intuïtief weten/ervaren zijn en is dus lang niet altijd een doorwrocht inzicht 

dat verwoord wordt in mooie volzinnen. Het heeft naast een cognitieve component een sterk affectieve 

component. Je kan geraakt worden, ontroerd door wat je ineens beseft. Kunnen genieten van de 

schoonheid en de frisheid van de natuur. Verwonderd zijn over een krachtenspel van lijnen, de 

compositie van dingen. Het begint ermee dat mensen (leren) kijken en gericht waarnemen. Waarnemen 

is zintuiglijk en veronderstelt een open-staan voor indrukken van buiten. Het is een gericht waarnemen 

als zij geleid wordt door een reflectie vooraf (bijv.: maak een foto van waar je blij van wordt). Dit 

waarnemen vraagt een aanwezig zijn in het hier-en-nu (mindfulness) dat er voor zorgt dat mensen in 

een andere bewustzijnstoestand komen waarin het ook makkelijker wordt om contact te krijgen met 

diepere lagen in jezelf. Mensen die problemen hebben op allerlei gebied: gezondheidsklachten, 

financiële problemen, woonsituatie, eenzaamheid/isolement) neigen naar piekeren: ze hebben veel 

zorgen aan hun hoofd. Hun verhaal is soms een gesloten narratief en ze ‘framen’ dan hun waarneming 
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van de wereld om hen heen in termen van dat zelfde narratief, dat daarmee zelfbevestigend dreigt te 

worden, bijv.: “Ik ben altijd de pineut en ik heb nooit geluk.”(Sitvast, 2010; 2016-submitted).   

Schoonheidservaring en geluksmomenten 

Het niet in beslag genomen worden door zorgen en nare gedachten betekent dat je ‘uit je hoofd’ in het 

hier-en-nu aanwezig moet kunnen zijn. Het zintuiglijk ervaren maakt mensen even los van de 

neerdrukkende last van hun problemen. Het zintuiglijk waarnemen opent de mogelijkheid om te 

genieten. Waar het om visuele waarneming gaat (of om muziek) kan dit een esthetisch genot zijn. Foto’s 

kunnen geladen zijn met betekenis (ze laten bijvoorbeeld zien waar ik blij van word), maar zijn daarnaast 

soms ook ‘mooie plaatjes’ die genoten worden vanwege de schoonheid van het beeld. 

In het project In Beeld maken de deelnemers foto’s na een voorafgaande reflectie, bijv. over waar ze blij 

van worden. De opdrachten veronderstellen impliciet of expliciet een regie. Immers: de deelnemers 

kiezen dat wat hen bijv. blij maakt of energie geeft. Het zoeken naar hoe die ervaring gefotografeerd kan 

worden, vermengt zich vaak met een zoeken naar hoe dat het beste in beeld kan worden gebracht. Hier 

komt de schoonheidservaring om de hoek kijken. Als een foto goed gelukt is, dan geeft dat voldoening, 

die nog versterkt wordt als andere deelnemers de foto mooi vinden. Naast de (h)erkenning van de 

betekenis van de foto wordt in dat geval ook de expressie als zodanig bevestigd (Sitvast, 2012). 

Expressie en reflectie: hoofd en hart 

Foto’s of eigenlijk de beelden die gefotografeerd zijn triggeren de fotograaf om er betekenis aan te 

geven. Een intuïtief weten of een besef dat nog niet onder woorden gebracht is, vertaalt zichzelf dan in 

een betekenis. Die betekenissen zijn vaak associatief en symbolisch, vooral als het foto’s betreft die met 

een opdracht gemaakt zijn. Het proces van betekenisgeving voltrekt zich in de sociale context van de 

groep en tijdens de bijeenkomst. Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn absolute voorwaarden om dit 

delicate proces mogelijk te maken. Als aan die voorwaarden wordt voldaan dan ontstaat er een gevoel 

van erkenning en herkenning van de deelnemers over en weer.  

Vanuit een intuïtief weten dat er mogelijk eerst nog niet was en a.h.w. opgeroepen moet worden (door 

de gerichte opdrachten) en een emotioneel geraakt zijn ontstaat er-via de omweg van expressie (de 

fotobeelden)-door reflectie een verhaal. Dat verhaal verbindt de betekenis van de foto met de persoon 

die het vertelt en die de foto’s heeft gemaakt. 

De opdrachten om te fotograferen die de deelnemers elke week krijgen verbinden hoofd en hart: bijv. 

de opdracht om een foto te maken van iets waar je blij van wordt. Tijdens de bijeenkomsten kan er door 

de reflectie en uitwisseling/ de feedback van de begeleiders en de andere deelnemers een inzicht 

geboren worden, een bewust weten (awareness) dat de deelnemers als nieuw verworven kracht kunnen 

ervaren. Zo ontstaat er week na week misschien steeds meer stukjes van een kompas aan inzichten dat 

de deelnemers kan helpen “om zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, 

emotionele en sociale uitdagingen van het leven” (Huber et al, 2011). De relatie tussen awareness, 

herwaardering van je leven en een positieve manier van omgaan met gezondheidsproblemen is in 

allerlei onderzoek aangetoond (Yanos, Roe and Lysaker, 2010).  

“In onze (sociale) omgeving kunnen wij geraakt worden en deze geraaktheid met anderen delen, en zij 

geeft ons zo zin[…] Een esthetische sensibiliteit is nodig voor de bevrijding van de zin-onderdrukkende 

krachten.”(Alma en Smaling, 2010: p.176) 



6 
 

Deze uitspraken gaan terug op het werk van Heidegger (1960) en Marcuse (1966 en 1969) en betreffen 

de rol van de kunst in de samenleving. Ze zijn echter ook geldig voor de schoonheidservaring meer 

algemeen. Een foto kan een kunstvorm zijn (qua compositie, lichtval, e.d.) maar ook een afspiegeling 

van een primaire ervaring (bijv. blij worden van een mooie bos bloemen) die zij a.h.w. suggereert.  De 

suggestieve kracht van de foto dat de kijker een soortgelijke ervaring kan hebben, stoelt op de wetten 

van esthetica maar ook op de metaforische kracht van beelden om een verhaal te vertellen (Steger et al, 

2013; Zwick et al, 1978). De narratieve creativiteit wordt a.h.w. weer geactiveerd, in de eerste plaats bij 

de fotograaf zelf maar ook bij de kijker, om ‘anders’ te denken dan in vastgeroeste patronen en 

‘gesloten’ verhalen. Hiermee sluiten we aan bij de Acceptance and Committment Therapy (ACT) waarin 

‘cognitive defusion’ beoogd wordt van ongewenste functies die gedachten kunnen hebben (Hayes et al., 

2006). “ACT attempts to change the way one interacts with or relates to thoughts by creating contexts in 

which their unhelpful functions are diminished.”( p.8). Mindfulness en defusion zijn, samen met  

acceptatie, het zijn in het hier-en-nu en het begrip van het zelf als een veranderbare contextuele 

constructie (Hayes et al, 2006) de kernprocessen die een psychologische flexibiliteit mogelijk maken. Op 

een fundamenteler nivo van ervaren begint het echter met een puur zintuiglijk ervaren van vitaliteit. 

Vitaliteit 

Vitaliteit wordt wel beschreven als een achtergrond gevoel. Het lichaam zendt continue informatie over 

de toestand en balans van orgaansystemen naar de hersenen, zodat er door de hypofyse, de amygdala 

en andere hersencentra op de processen in het lichaam bijgestuurd kan worden. Door middel van 

hormonen in de bloedbaan of via zenuwbanen. Hiervan zijn we ons niet bewust. Daarnaast zijn er 

signalen die vanuit ons lichaam als achtergrondemoties van hoe we ons voelen de hersenen bereiken 

(Damasio, 2001) . Dit zijn de gewaarwordingen van een meer dynamische aard, energetisch. Zij dienen 

er toe om onze aandacht te richten zodat er een meer verfijnde interactie mogelijk wordt met de 

omgeving. Soms blijven ze onbewust, maar als ze tot ons bewustzijn doordringen, verbinden ze zich met 

ons autobiografisch geheugen en krijgen ze een betekenis. We worden ons bewust van: vermoeidheid, 

energie, opwinding, welbehagen, onbehagen, spanning, ontspanning, aanzwellen, naslepen, stabiliteit, 

instabiliteit, evenwichtigheid, onevenwichtigheid, harmonie, disharmonie (voorbeelden van Damasio, 

2001). Het uit zich in lichaamshouding, de snelheid van onze bewegingen en het is te horen aan onze 

stem: toon en prosodie van de spraak. Er is een sterke relatie met aandriften en motivatie om in actie te 

komen (Fuchs & Koch, 2014; Ammaniti & Ferrari, 2013; Koppe, Harder & Vaever, 2008) . Mensen voelen 

zich vol energie, ‘hebben er zin in’ (of niet), ervaren dat ze (weer) leven, enz.  

 Sociale activering 

In het project InBeeld is de (h)erkenning van en door andere deelnemers een belangrijk gegeven. De 

nieuw ervaren vitaliteit moet met anderen gedeeld kunnen worden. Het gegeven dat deelnemers weer 

onder de mensen komen, zichzelf durven te laten zien en contact maken met anderen is misschien wel 

de belangrijkste winst van het project. Vitaliteit heeft een publiek nodig, maar ook een arena om zichzelf 

te ontplooien in vervolgactiviteiten. ‘Energie’ die ervaren wordt, ‘zin hebben in’: dat vraagt erom 

ingevuld te worden en opgepakt. Daarvoor zijn andere mensen nodig. Verbinding met het aanbod aan 

activiteiten in de wijk ligt hier voor de hand, maar ook nog onbenutte mogelijkheden om het sociale 

aspect van fotografie-het delen en bewonderen van elkaars foto’s-te koppelen aan bijv. exposities in de 

wijkcentra.   
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Onderzoeksopzet 
Onderzoeksdesign: het is een kwalitatief explorerend onderzoek. 

Onderzoeksmethoden: semi-gestructureerde interviews van deelnemers en stakeholders 

(buurtteammedewerkers, POH-GGZ, sociaal makelaar en begeleiders); observaties van deelnemers en 

pre-posttest enquête onder deelnemers aan de fotogroep. Ook de foto’s van deelnemers met het 

verhaal dat erbij hoort zullen worden geanalyseerd. Door triangulatie van methoden en onderzoekers is 

de methodologische rigor gewaarborgd. 

De centrale onderzoeksvraag is wat is de uitkomst, het proces en de noodzakelijke organisatorische 

inbedding van de interventie InBeeld? 

Er zijn 3 deelvragen:  

1. welke werkzaamheid (groei of ontwikkeling) van de interventie kan worden gesignaleerd m.b.t. 

vitaliteit/ psychologische flexibiliteit, gezondheidsbeleving, participatie?  

2. Hoe wordt deze bewerkstelligd door de interventie? (welke aanpassingen van de methodiek zijn 

nodig?) 

3. Welke organisatorische randvoorwaarden en samenwerkingsverbanden zijn nodig om de interventie 

succesvol in de wijk te implementeren? 

De pre-posttest enquete is door 6 deelnemers ingevuld bij aanvang en bij afronding van het project. De 

onderzoeksvraag was hier: zijn er door de cursus veranderingen in stemming, gezondheidsbeleving, 

activiteitenpatroon? Beantwoordt de cursus aan de verwachtingen van de deelnemers? 

De observaties zijn uitgevoerd door Eric Biesebeke (POH) en een van de projectleiders. Het gaat om 

proces en uitkomsten. De centrale vraag hier is: wat doet de cursus met mensen en hoe wordt dat 

bereikt? Welke bevorderende en belemmerende factoren zijn er (methodiek)?  

De semi-gestructureerde interviews betreffen 3 deelnemers, 2 buurtteammedewerkers, de POH, de 

sociaal makelaar en de 2 projectleiders en zijn door studenten HBO-V (4e jaars) afgenomen. Van de 6 

deelnemers wilden en konden er drie meewerken aan de interviews. De onderzoeksvraag in de 

interviews door de studenten luidde:  

Wat zijn de ervaringen van deelnemers en zorgprofessionals van het project ‘In Beeld’ en hoe kunnen 
deze worden ingezet door de sociale makelaar, het buurtteam en de POH GGZ in Utrecht Overvecht om 
verdere inbedding van het project ‘In Beeld’ in Overvecht te realiseren?  
 

De volgende deelvragen in de interviews zijn naar aanleiding van deze vraagstelling ontwikkeld:  
 
1. Wat zijn de ervaringen van deelnemers van de fotogroep/project?  
2. Hoe dragen deze ervaringen bij aan een bewustwording bij deelnemers van hun krachten?  
3. In hoeverre leent het werken met foto’s zich voor reflectie en delen met anderen?  
4. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor de werkzaamheid van de methodiek?  
5. Hoe verwachten sociale makelaar, buurtteam medewerkers en de POH GGZ de resultaten van de   
    deelnemers in te zetten in hun individuele begeleiding?  
6. Wat zijn de voorwaarden voor een goede inbedding van de methodiek in de wijk?  
7. Welk vervolgaanbod kan er gedaan worden?   
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Borging kwaliteit onderzoek 
De studenten werden begeleid vanuit de Hogeschool Utrecht en getraind in interviewvaardigheden. De 
interviews zijn, met toestemming van de respondenten, opgenomen op band. De teksten zijn 
getranscribeerd en geanonimiseerd, waarna ze onafhankelijk van elkaar door 2 studenten (de 
interviewer en een andere student) gecodeerd en gethematiseerd zijn. Overleg volgde tot er 
overeenstemming werd bereikt.  
De POH-GGZ  was bij een aantal  bijeenkomsten  aanwezig, maar had geen actieve rol in de uitvoering, 
zodat hij als neutraal toeschouwer zijn observaties kon doen: gestructureerd met vooraf opgestelde 
items (zie bijlage). 
De enquètes zijn i.v.m. de kwetsbaarheid van de deelnemers door de cursusleiding uitgezet. Ingevulde 
enquètes konden in een gesloten envelop geretourneerd worden. 
De onderzoeker (schrijver dezes) heeft regelmatig contact gehad met de cursusleiding om voortgang van 
de cursus en ervaringen van de cursusleiding te bespreken. 
 

Resultaten 
De 3 deelvragen van de hoofdvraag zijn het uitgangpunt voor bespreking van de resultaten uit het 

onderzoek. De structuur van de deelvragen is zo dat de bevindingen steeds getoetst zullen worden op 1) 

uitkomst, 2) proces en 3) organisatie. Per deelvraag zullen bevindingen uit meerdere 

onderzoeksmethoden met elkaar worden vergeleken en samenhangend gepresenteerd.  

Deelnemers 

Er zijn 8 aanmeldingen. 1 deelnemer viel af en 1 deelnemer heeft vaak moeten verzuimen.  6 
deelnemers hebben alle bijeenkomsten mee gemaakt. De deelnemers meldden zichzelf aan, daarbij 
meestal doorverwezen door een buurtteammedewerker of door een POH’er-GGZ 
De meeste deelnemers zijn bekend bij de POH of bij het buurtteam.  
Het gaat om kwetsbare mensen, sommigen met multi-problematiek: gezondheidsproblemen, 
eenzaamheid of een beperkt netwerk (waarin soms conflicten zijn), soms weinig of geen daginvulling (op 
één deelnemer na geen werk, met pensioen) en in het algemeen sociaal geïsoleerd levend. 
 

 Naam Reden meedoen (door deelnemers zelf mondeling gegeven) 

1 Deelneemster  (68 jaar ) 
 

Gepensioeneerd,  chemisch analist geweest. Leek haar een leuke cursus.  
Heeft op vakantie veel gefotografeerd. Vindt het leuk samen dingen te doen.  

2 Deelneemster  (56 jaar ) 
 

Sinds enkele jaren weduwe. Kinderen zijn de deur uit. Sociaal netwerk heel 
moeizaam. Is gedeprimeerd en heeft gesprekken met POH-GGZ, die haar op 
deze cursus attendeerde.  

3 Deelneemster E. (23 jaar) 
 

Student (media en design). Anderhalf jaar geleden uit balans geraakt 
 (fysieke klachten, schildklier en daardoor ook somber). Alle sociale 
 contacten kwijtgeraakt 

4 Deelneemster  (62 jaar) 
 

Werk bij UMC, begin van het jaar de weg kwijt (psychische problemen).  
Nu aan het reïntegreren, gaat moeilijk. Geen sociaal netwerk. Als haar  
werk wegvalt is ze bang in een zwart gat te vallen.. 

5 Deelnemer  (26 jaar) 
 

Via het Buurtteam gekomen, wil haar leven weer op de rit krijgen. Las dat  
het in de cursus ging om ontdekken waar je blij van wordt. Het lukt haar 
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Figuur 1 : redenen om mee te doen bij aanvang van cursus door deelnemers opgegeven.  

De vraag betrof niet een volledige omschrijving van klachten maar de reden om mee te doen. 

Gedurende het traject werd het begeleiders duidelijk dat bij de meeste deelnemers de problematiek 

veelomvattender is dan blijkt volgens de omschrijvingen. De informatie is hier en daar toen aangevuld 

door de cusrsusleiding (in cursief en tussen haakjes). De cursus richt zich op wat nog wel mogelijk is, 

vandaar dat er niet uitvoerig is gevraagd om een  klachtenomschrijving. 

 

 

 

 

1 Werkzaamheid m.b.t. vitaliteit/ psychologische flexibiliteit, gezondheidsbeleving, participatie 

De vraag is of er groei en/of ontwikkeling gedurende de looptijd van het project te zien is m.b.t. 

vitaliteit, gezondheidsbeleving, psychologische flexibiliteit en participatie. 

Uitkomst 

Er is een begin-,en eindmeting bij de deelnemers afgenomen met een zelf- rapportage over een aantal 
items (zie bijlage). Qua lichamelijke gezondheidsbeleving kan hier geen verbetering gezien worden. Wel 
voelen een aantal deelnemers zich mentaal beter: ze zijn positiever, gaan er meer op uit en durven 
meer. De meeste deelnemers noemen het weer genieten van mooie dingen en oog krijgen voor de 
kleine dingen in het leven. Citaten afkomstig van het evaluatieformulier:  ‘meer naar de mooie dingen 
leren kijken en meer zelfvertrouwen’, ‘een ander kijk op de wereld(…), dat geeft mij rust’, ‘dat er meer is 
dan mijn huis, dat je van kleine dingen kunt genieten’.  Een deelnemer voelt zich nog erg depressief, 
maar schrijft dat toe aan externe omstandigheden. Een andere deelnemer ervaart nog steeds geen 
energie te hebben voor activiteiten. Alle deelnemers geven aan dat het contact met andere deelnemers 
en de cursusleiding als positief ervaren is.  Een zelfde beeld komt naar voren uit de interviews die bij 3 
deelnemers zijn afgenomen na afloop van de cursus. Tijdens de interviews hebben de studenten in kaart 
gebracht wat de ervaringen zijn van de deelnemers van ‘In Beeld’. De geïnterviewde deelnemers 
vertellen dat zij weer een doel in hun leven hebben gekregen doordat zij huiswerk ontvingen om foto’s 
te gaan maken. Het voelde voor de deelnemers als een positieve ervaring dat zij hiervoor de deur uit 
moesten. Ze gingen het leven en de natuur van een andere kant bekijken. Ze stonden meer stil bij hoe 
mooi het leven en de natuur kunnen zijn. Zoals deelnemer 3 zei:  
 

 niet meer om gelukkig te worden. Ze is na 2e  bijeenkomst niet meer 
 gekomen, vond het erg jammer maar moest als oproepkracht werken. 

6 Deelneemster  (48 jaar) 
 

Naar eigen zeggen geen eigen leven gehad. Haar man is een aantal jaar  
geleden overleden; haar kinderen gaan de deur uit. (Pijn door reuma.). 

7 Deelneemster  (58 jaar) 
 

Probeert haar leven weer op te pakken (heeft longkanker en daarvoor  
voor zieke moeder gezorgd). Fotografie lijkt haar leuk.  

8 Deelneemster (56 jaar) 
 

Veel problemen, psychische problemen. Echtscheiding; geen kinderen, 
 geen familie. Woont  alleen.  Ze kreeg na 2e keer kaakontsteking,  
kwam weer bij bijeenkomst 7. 
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“Het is afleiding, ik zag dingen waar ik helemaal niet mee bezig was. Je bent dan met een hele andere 
wereld bezig. Ik kon de zorgen en problemen even vergeten. Door foto’s te maken leer je anders naar het 
leven te kijken.”  
 
Deelnemer 2 vertelde: “Ik ben weer positiever naar het leven gaan kijken.”  Een uitkomst die de POH, 
toen hij geïnterviewd werd, signaleerde is dat mensen positief verbaasd zijn over hun kunnen en dat ze 
zich bewust werden van wat zij allemaal hebben gedaan en hebben bereikt.  Deze uitspraak is misschien 
een antwoord op een van de deelvragen die de studenten in hun interviews met projectleiding en 
hulpverleners stelden: Hoe dragen deze ervaringen bij aan een bewustwording bij deelnemers van hun 
krachten? Een van de projectleiders bevestigt dat door de positieve ervaringen op een foto vast te 
leggen de deelnemers mogelijk stil blijven staan bij de positieve gebeurtenissen, hoe klein deze ook zijn 
(interview met projectleider 1). Deelnemer 2 beaamt de bovenstaande uitspraken van de POH en 
projectleider 1. Zij zegt in het interview:  
 
“Ik ben vrolijker, kijk positiever naar het leven, ik ga naar buiten. Ik denk dat de project op zich veel 
goede herinneringen oproept. Van hé, er zijn ook positieve dingen in het leven. Niet alleen maar denken 
aan het negatieve of aan de dingen die vroeger gebeurd zijn.”  
 
In hoeverre dit bewustzijn een is van krachten of waarden in het leven die als kompas dienen voor 
verder herstel is de vraag. In het begin van het project was het de bedoeling dat het waardenkompas 
leidend zou zijn voor de deelnemers. Dit bleek echter uit te draaien in een vorm van ‘geregistreerde’ 
fotografie waardoor deelnemers foto’s gingen maken naar aanleiding van de op kaartjes geschreven 
waarden, in plaats van hun creativiteit de loop te laten. De werkwijze is bijgesteld en het beoogde 
resultaat is nu een fotoboekje met foto’s en de reflectie daarop die meer een afspiegeling is van bewust 
om je heen kijken, emoties, verwachtingen en herinneringen dan van kernwaarden in het leven (hoewel 
verwijzingen daar naar niet helemaal ontbreken). Een uitkomst is ook de herkenning bij elkaar en 
erkenning ervaren van de ander. Een van de geïnterviewde buurtteammedewerker brengt het als volgt 
onder woorden: “Het is een stukje herkenning, gedeelde smart is halve smart. Het gaat er niet om hoe je 
het uitvoert, maar het feit dat je het doet.” Of zoals een deelnemer in het interview zegt : “Ik ben geen 
prater over mijn ziekzijn en om dat dan tegen vreemden te zeggen, dat vind ik heel wat. Dus door 
middel van fotografie en het bekijken van foto’s lukt dat beter” (deelnemer 3). Deelnemers raken 
betrokken op elkaar en het kennisnemen van elkaars foto’s en verhalen verruimt de eigen horizon.  
 
“Heel verrassend, want iedereen fotografeert weer anders. Dit stimuleert ook, ik denk dat ik in mijn 
ééntje minder stimulans had om te fotograferen als dat je het met een groep doet.” (deelnemer 1). 
 
Er zijn zelfs deelnemers die er een paar contacten aan hebben overgehouden. Er zijn adressen en 
telefoonnummers uitgewisseld.   
Een resultaat (uitkomst) die daaraan gerelateerd is: mindfulness, rust. Deelnemer 3  zegt:  
 
“Ik vind de rust om ergens naar te kijken in plaats van paranoia om me heen te kijken zo van: ‘wat moet 
die en wat moet die?”  
 
Daarnaast geeft deelnemer 3 aan baat te hebben bij het project, omdat het regelmaat heeft opgeleverd. 
Het zorgt voor afleiding en hierdoor leert deelnemer 3 de problemen te verwerken en het leven weer op 
te pakken. 
Wat het werken met foto’s met  de deelnemers doet zien we ook indringend terug in de foto’s met tekst 
(zie bijlage) die op de foto-expositie aan het eind van de cursus getoond werd.  Thema’s die aan bod 
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komen zijn: het onbevangen openstaan voor de schoonheid van de natuur, de liefde tussen ouders en 
kinderen, de band met een huisdier,  je kunnen ontspannen, herinneringen aan een gelukkige kindertijd, 
blij kunnen zijn, je eigen ik kunnen overstijgen (“Het fotograferen geeft me een verliefd gevoel, het is 
iets buiten mezelf.”), leuke ontmoetingen, avontuur en het mysterie van wie je als individu ten diepste 
bent. Deze thema’s staan in de eerste plaats voor nieuw ervaren vitaliteit: er gebeurt weer iets met 
mensen, noem het energie, beweging, ervaren harmonie. Het wordt als affect ervaren en kent ritme, 
tempo, een intensiteit en krijgt een vorm (vervolg) die voor ieder individu weer anders is. Iets daarvan 
zien we in de evaluatie aan het eind van de cursus. De ene deelnemer wil doorgaan met fotograferen, 
de ander gaat sporten en meerdere deelnemers willen andere mensen ontmoeten. Tijdens de cursus 
kon het ook geobserveerd worden. Er ontstond een zekere dynamiek: “met andere ogen leren kijken 
naar de omgeving, zonder vooropgezet plan foto 's maken, geen zin hebben maar opdracht moeten 
maken en dan toch met een positief gevoel thuis komen”(observatie door POH, 4e bijeenkomst). 
 

2. Hoe wordt de werkzaamheid bewerkstelligd door de interventie? (welke aanpassingen van de 

methodiek zijn nodig?) 

Proces 

De organisatie/opzet van de cursus wordt door de deelnemers in de enquète gewaardeerd als goed tot 

zeer goed. Een deelnemer geeft als tip dat vooraf in de informatie duidelijker moet zijn dat het niet om 

een fotografiecursus gaat waarin je technieken leert. Alle deelnemers zouden de cursus aan anderen 

aanbevelen en op één deelnemer wil iedereen graag meedoen aan een vervolgactiviteit. De deelnemer 

die dat niet wil, ervaart het momenteel als te zwaar om een vervolgactiviteit aan te kunnen. 

Uit de zelf-rapportage van de deelnemers komt naar voren dat fotografie een goed hulpmiddel is om in 

de buitenwereld mooie dingen te leren zien. De huiswerkopdrachten waren ‘een duwtje in de rug’. Het 

bespreken van de foto’s in de groep gaf erkenning en herkenning. Het sociaal contact werd als het 

prettigste onderdeel ervaren. Uit de interviews blijkt dat de vertrouwelijkheid en prettige sfeer sterk 

afhankelijk is van het vermogen van de cursusleiding om deze te faciliteren. Zij is niet vanzelfsprekend 

aanwezig. Deelnemers kenden elkaar niet van te voren en zijn door hun problemen vrij gesloten. De 

veiligheid in het contact was dus erg belangrijk. Alle deelnemers geven aan dat het soms wel lastig was 

om persoonlijke verhalen te vertellen of persoonlijke vragen te stellen. Persoonlijke aandacht en stil 

staan bij momenten waarop deelnemers het moeilijk hadden, droegen bij aan veiligheid:  

“Er was aandacht voor elkaar. Als iemand begon te huilen was er even aandacht voor. Dat was ook 

belangrijk, en veiligheid” (deelnemer 3). 

 Het gegeven dat de cursus geen therapie is en dat deelnemers lotgenoten zijn, helpt hen een schroom 

te overwinnen (observatie POH en interviews). Er zijn deelnemers die aangeven soms meer te 

bespreken tijdens de bijeenkomsten dan met hun netwerk of hulpverleners (interview projectleider 1).  

 Door deelnemers worden twee kanten belicht. Aan de ene kant gaven ze aan het fijn te vinden 

lotgenoten te vinden ( “Het is prettig om met mensen te zijn die het ook moeilijk hebben.”- deelnemer 

3), maar ook dat het lastig is om de vele verhalen aan te horen: “Ik neem het mee en ga er thuis over 

zitten denken.” Het is daarom zo belangrijk het prettig dat er aan het einde van elke bijeenkomst tijd 

vrijgemaakt werd om met de projectleiders te praten en te ventileren. Eventueel kon er doordeweeks 

ook gemaild of gebeld worden met de projectleiders. De begeleiders vragen ook  aan de deelnemers 
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met wie ze zelf contact op kunnen nemen als er (te) veel emoties worden opgeroepen; dat kunnen 

hulpverleners, familie of vrienden zijn. De aanvankelijke onbekendheid met elkaar speelde vooral aan 

het begin van de cursus. Later in de cursus was dit makkelijker (deelnemer 2). In de aanbevelingen bij de 

zelf-rapportage werd er door een van de deelnemers wel gepleit om in het begin iets meer 

mogelijkheden/aanknopingspunten aan te bieden om elkaar sneller en beter te leren kennen. De 

groepsdynamiek blijkt van doorslaggevend belang. Wanneer deze goed is zal er eerder veiligheid zijn en 

zal de openheid groter zijn en het contact beter, zoals ook de sociaal makelaar bevestigde voor 

initiatieven als deze. In de fotocursus was deze gegarandeerd en hebben alle deelnemers voldoende 

veiligheid ervaren om zich vrij te uiten, zelfs deelnemers die hier veel moeite mee hadden. Een factor 

die bijdraagt aan de groepsdynamiek is een homogene groepssamenstelling: verkeren de deelnemers 

allemaal in dezelfde fase van herstel? Is de problematiek qua zwaarte en ernst niet te verschillend? Een 

intake-gesprek die de projectleiders met elke individuele deelnemer hebben gevoerd voor het begin van 

de cursus stond borg voor een vergelijkbare startpositie. 

We staan in dit onderzoek ook stil bij de meer technische kant van de opdrachten: hoe ze zijn 

opgebouwd en een beoogd effect sorteren. De opbouw van de bijeenkomsten (duur: 2 uur) was meestal 

deze:  

- Binnenkomer 
- Eventueel een korte mindfulness ontspanningsoefening 
- Ervaringen uitwisselen in tweetallen: terugblikken op voorgaande week 
- Ophalen kennis en ervaringen voorgaande bijeenkomst 
- Resultaten van de foto-opdracht printen, foto’s selecteren; kijken en kiezen, betekenis geven 

aan de foto’s, reflectie en bespreken in de groep 
- Oefeningen die aansluiten bij thema van de bijeenkomst met en/of zonder camera waarbij 

deelnemers samenwerken. 
-  Briefing nieuwe foto-opdracht en uitleg oefeningen in deelnemersmap 
- Afsluiting: Hoe verlaat je de bijeenkomst? 

 

Hoe deze werkvormen uitgepakt hebben, is op te maken uit de observaties van de POH en de eigen 

evaluatie van de projectleiders. Er was sprake van een flexibele opzet waarin aanpassingen mogelijk 

waren. Dat was ook nodig omdat soms de tijd ontbrak om alle voorgenomen onderdelen uit te voeren. 

Andere uitdagingen waar de projectleiding mee werd geconfronteerd waren: deelnemers die bij gepraat 

moesten worden of nog met een eerdere opdracht bezig waren omdat ze een bijeenkomst moesten 

verzuimen (bijv. i.v.m. gezondheidsklachten en ziekenhuisbezoek); de noodzaak een nabespreking of de 

reflectie op foto’s te structureren om een focus te behouden of, heel pragmatisch, iedereen aan de 

beurt te laten komen; de noodzaak een onderscheid te maken tussen een fotografische bespreking en 

betekenisgeving; de vraag welke uitspraken te noteren en hoe terug te geven aan de deelnemer; foto’s 

van het computerscherm te lezen of te printen (wanneer? In de pauze). Misschien een heel belangrijke 

is hier nog niet genoemd: hoe te reageren op emotioneel beladen (‘moeilijke’) betekenissen die 

deelnemers aan de foto’s meegaven. Bij het plenair bespreken van de foto’s van deelnemers is het 

moeilijk te bepalen in hoeverre de cursusleiding dient door te vragen en waar ze moet stoppen. Het 

veronderstelt een goed ontwikkeld empathisch vermogen bij de professional die de cursus geeft. Het 

doel daarbij is: empowerment van de deelnemers door ze op een coachende manier naar hun foto’s te 

laten kijken en daarop te laten reflecteren. Een zelfde vraag dient zich aan voor de uitwisseling tussen 



13 
 

deelnemers: moet deze gestructureerd worden met vast vragen die mensen aan elkaar kunnen stellen? 

De noodzaak deelnemers te begrenzen in hun verhaal zonder ongevoelig te zijn voor de emotionele 

impact van het verhaal was reden voor de cursusbegeleider om intervisiegesprekken te voeren met een 

onafhankelijke externe deskundige (naast de peer review met de andere projectleider en de POH-

observant).  Het laat zien dat de methodiek expliciet moet zijn in uitgangspunten, maar ook, net als in 

een protocol (zonder de rigiditeit daarvan) aanwijzingen moet geven hoe hiermee om te gaan. 

Beantwoorden de gebruikte werkvormen tijdens de bijeenkomst aan hun doel: samenwerken,                     

uitwisseling, reflectie, inspiratie.  Ja, concludeert de POH in zijn observatie: door plenair af te wisselen 

met uitwisselen in steeds wisselende subgroepjes is het voor deelnemers gemakkelijker samen te 

werken en uit te wisselen. Gezien de kwetsbaarheden van cursisten is het bijna een voorwaarde om het 

op deze manier te doen. De concentratie kan niet altijd even lang worden vastgehouden, dus voldoende 

afwisseling in werkvormen is belangrijk. De opzet van de cursus wordt door de POH geschetst als: “no 

nonsens, aansluitend, flexibel, humor, samenwerken met korte opdrachten, oplossingsgericht, kijken 

naar wat wel lukt, stimulerend dus en uitgedaagd worden.” En werkt dat ook zo?  Volgens de POH wel: 

“Absoluut ja. Ook al er zijn er natuurlijk verschillen tussen mensen en heeft de een wat meer tijd nodig 

dan de ander. Mooi om te zien hoe een gespannen iemand aan het begin aan het eind meldt dat het 

haar meeviel. Maar ook non-verbaal te zien (in gezicht meer mimiek en meer oogcontact gedurende 

bijeenkomst) bij iemand die er verder niets over zegt.” 

“Iets vertellen over de foto die je hebt meegenomen en je dierbaar is zorgt voor uitwisseling en 

verbondenheid. Het gaat ook gelijk ergens over. Doordat mensen zelf kiezen welke foto ze meenemen 

hebben ze regie. Ze moeten nadenken over welke foto en wat ze er dan in de groep over gaan vertellen.”  

Hij stelt in deze context de vraag of deelnemers bij de voorlichting en intake vooraf al te horen krijgen 

dat ze iets over hun foto’s in de groep moeten kunnen vertellen (is inderdaad het geval). We komen op 

deze vraag nog terug bij de laatste deelvraag. 

De POH observeert dat er een goed opbouw is in opdrachten. Hij constateert bijv. met betrekking tot de 

eerste opdracht om handen te fotograferen dat dit de samenwerking bevordert. Ook bij de uitleg over 

de camera ziet hij dat mensen elkaar helpen. De motivatie is groot. Er is saamhorigheid, gedrevenheid 

en de wil om verder te komen. 

Zoals al eerder werd aangegeven, is de tijdsduur van de wekelijkse bijeenkomst lang genoeg (mits 

gecheckt wordt of de concentratie nog opgebracht wordt en er pauzes zijn), maar komt men soms tijd 

tekort om alle werkvormen uit te voeren. Zo was soms gepland om tijdens de bijeenkomst ook buiten 

foto’s te gaan maken, maar moest men daar van afzien door tijdgebrek (evaluatie projectleiders). Ook 

de POH signaleert hier een mogelijk knelpunt. Hij doet bij het gebruik van de camera de suggestie om 

een korte uitleg op papier in een werkmap op te nemen en er bij te nemen tijdens een plenaire uitleg. 

“Geeft rust als mensen weten dat ze het thuis nog eens rustig kunnen nalezen”, zegt hij. Er zijn in een 

groep altijd verschillen in het begripsniveau. Dat is niet alleen zo bij de technische instructie van hoe te 

fotograferen, maar ook op andere momenten. En dat is het goed dat plenaire werkvormen afgewisseld 

worden met kleine groepjes waarin uitleg nog een keer herhaald kan worden. En in een werkmap thuis 

nog eens nagelezen kunnen worden of als huiswerk ter voorbereiding van de volgende bijeenkomst. 
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3. Welke organisatorische randvoorwaarden en samenwerkingsverbanden zijn nodig om de interventie 

succesvol in de wijk te implementeren? 

Organisatie 

Het uiteindelijke fotoboekje dat de deelnemers maken werkt positief. Deelnemers hebben iets tastbaars 

overgehouden aan het project dat ze zelf hebben gemaakt en  waar ze met trots over kunnen praten 

(buurteammedewerker 1). Daarnaast kan het fotoboekje ook een tool worden voor deelnemer of de 

professional die betrokken is bij een deelnemer om de positieve gedachten in stand te houden (POH-

GGZ). 

Het eindproduct is zo iets tastbaars dat door professionals in de begeleiding erbij kan worden genomen 

en geeft een hulpverlener een instrument om de deelnemer in herinnering te brengen wat hij/zij heeft 

gezegd over wat belangrijk is in zijn of haar leven. Dit kan dan positief gelabeld worden en positief 

bekrachtigd (buurtteammedewerker 1 en 2). Zo kan er ook een gespreksonderwerp ontstaan (POH). De 

POH noemt dat het eindproduct door de buurtteammedewerkers als een tool gebruikt kan worden om 

de deelnemer meer grip op het leven en gevoelsleven te laten krijgen. 

Het is van belang om het contact tussen de cursusleiding en de hulpverlening verder te intensiveren, 

concluderen de studenten. Er moet nog meer naar verbindingen worden gezocht met andere partijen. 

Het leggen en opbouwen van relaties zorgt immers voor betrokkenheid en draagvlak voor het project. 

Dit heeft de cursusleiding echter al in ruime mate gedaan. Het gaat daarom meer om terugkoppeling 

van informatie zodat betrokkenheid en draagvlak in de wijk verder verdiept worden. Een periodieke 

evaluatie is een optie. De hulpverleners kunnen dan kenbaar maken wat zij zien aan effecten van het 

project ‘In Beeld’  en hoe deze terug worden gezien in de bewustwording van de deelnemers. Hieruit 

kunnen dan aanbevelingen voortvloeien voor ‘verduurzaming’ van de methodiek (projectleider 2).   

Volgens een buurtteam medewerker staat het buurtteam open om mee te denken over de manier 

waarop het project verder ingebed kan worden. Mogelijk kunnen buurtteam medewerkers ook 

bemiddelen om de methodiek geschikt te maken voor een andere doelgroep (buurtteammedewerker 1 

en 2), bijv. bewoners van zorginstellingen. Ook de sociaal makelaar is van mening dat zij (de sociaal 

makelaars) een rol kunnen spelen bij het werven van deelnemers. Zij hebben een uitgebreid netwerk 

waarin zij het project ‘In Beeld’ kunnen aanbevelen (interview sociaal makelaar).  Vooralsnog weten de 

buurtteam medewerkers en de sociaal makelaar nog onvoldoende waar bij verwijzing het profiel van 

een deelnemer aan moet voldoen. 

Een voorwaarde om het project succesvol te maken en in te bedden in het hulpverleningsaanbod zou 

kunnen zijn dat een deelnemer gekoppeld is aan een hulpverlener: om de voortgang van de deelnemer 

met een hulpverlener te delen, maar ook dat de mogelijkheid er is om bij verzuim of verslechtering van 

de situatie van de deelnemer contact op te nemen met de hulpverlener (In feite is dit nu al een 

voorwaarde voor deelname). Het project ‘In Beeld’ is namelijk niet gericht op therapie. Een 

terugkoppeling aan de betreffende hulpverlener zorgt ervoor dat de hulpverlener zijn of haar 

begeleiding kan afstemmen aan de situatie van de deelnemer (projectleider 1). Het risico hiervan is 

echter dat de z.g. ‘vrije ruimte’ die deelnemers ervaren om zich te uiten verdwijnt omdat de cursus het 

verlengde dreigt te worden van begeleiding door de hulpverlener. 
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Het is van belang dat er een beleid wordt opgesteld waarin vast wordt gelegd wat het uiteindelijke doel 

is van het project ‘In Beeld’. Dit is namelijk niet altijd even duidelijk voor de hulpverlening of 

deelnemers, concluderen de studenten in hun eindverslag. De reactie van de projectleiding is echter dat 

het doel wel bekend gemaakt is  bij zowel hulpverleners als deelnemers. Zij verwijst naar een 

begeleidende brief naar hulpverleners bij werving: “De aanpak gaat uit van de benadering van positieve 

gezondheid.  In de cursus van 10 bijeenkomsten zetten we een eerste stap richting activering door 

deelnemers te laten ontdekken, onderzoeken waar  ze wel energie krijgen, blij van worden. Dat doen we 

door middel van fotografie en bestaande eigen foto’s”. 

Wat uit het onderzoek van de studenten naar voren komt is dat deze boodschap nog vaker en 

duidelijker gecommuniceerd moet worden richting betrokkenen. Dit komt waarschijnlijk doordat het om 

een nieuwe aanpak gaat. De stappen die deelnemers maken: bewust kijken, weer naar buiten gaan, 

ontmoetingen aangaan, zelf regie nemen bij het fotograferen van anderen, zullen daarbij benoemd 

moeten worden. Daarnaast zorgt een concreet beleid er ook voor dat het project ‘In Beeld’ over 

gedragen kan worden, zodat meer professionals de project kunnen aanbieden. Daarvoor is wel een 

profielschets van de cursusleiding nodig. Als het echt een methodiek wil zijn, moeten ook andere 

mensen het kunnen doen (interview projectleider 1).   

De projectleiders denken voor de toekomst aan een mogelijk vervolgproject in de vorm van een 

‘fotoplus’  groep. Mogelijke invulling: een of twee keer per maand komen deelnemers samen  met 

dezelfde uitgangspunten als het project ‘In Beeld’. Het gaat daarbij weer om de combinatie fotografie, 

persoonlijke ontwikkeling en sociale ontmoeting. De groep kan toewerken naar exposities in de wijk, 

zoals in de bibliotheek, buurthuizen en gezondheidcentra. De sociale makelaar (persoonlijke 

communicatie, 18 november 2016) vindt dat het presenteren van de foto’s op een openbare plek het 

meest voor de hand liggend is als vervolgaanbod. De resultaten kunnen vaker gepresenteerd worden, 

hetgeen op zich al een activiteit is en de bekendheid van de cursus vergroot.  De deelnemer krijgt hierbij 

ondersteuning van de projectleiders. De deelnemers krijgen weer eigenwaarde omdat ze iets terug doen 

voor de wijk en ze betekenen daardoor iets (projectleider 1). Op deze manier kunnen de deelnemers van 

het project ‘In Beeld’ doorstromen naar een dergelijk ‘foto plus’ project. 

De POH (persoonlijke communicatie, 15 november 2016) maakt kenbaar dat een vervolgaanbod ook 

gerealiseerd kan worden door structureel terugkom middagen te organiseren voor de deelnemers. De 

bijeenkomsten die worden gegeven kunnen voor sommige deelnemers voldoende zijn omdat ze zo 

enthousiast zijn geworden over het project. Maar andere deelnemers hebben nazorg nodig om een 

terugval te voorkomen. De terugkom middagen kunnen dan verschillende thema’s hebben, zoals 

fotograferen wat de deelnemer de afgelopen tijd gedaan heeft of de nieuwe ervaringen fotograferen.   

Discussie en conclusies 
De onderzoeksvragen die we willen beantwoorden waren de volgende: 

1. welke werkzaamheid (groei of ontwikkeling) van de interventie kan worden gesignaleerd m.b.t. 

vitaliteit/ psychologische flexibiliteit, gezondheidsbeleving, participatie?  

2. Hoe wordt deze bewerkstelligd door de interventie? (welke aanpassingen van de methodiek zijn 

nodig?) 

2. Welke organisatorische randvoorwaarden en samenwerkingsverbanden zijn nodig om de 

interventie succesvol in de wijk te implementeren? 
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De eerste vraag betreft uitkomsten als vitaliteit, psychologische flexibiliteit, ervaren gezondheid en 

participatie. We zagen bij de besprekingen van de resultaten dat deelnemers zich niet direct gezonder 

voelden. Wel gaven ze aan en dat werd ook gezien in de observaties dat ze zich meer bewust waren van 

de mooie en de belangrijke dingen van het leven en dat ze daardoor positiever gestemd werden. Het 

negatieve denken en piekeren over alle problemen (‘health anxiety’) werd doorbroken. Het fotograferen 

verschafte deelnemers ook een doel en gaf afleiding. Daarmee ontstond een grotere psychologische 

flexibiliteit en een openheid om nieuwe ervaringen op te doen, bijv. door na afloop van de fotocursus te 

gaan sporten of ook door te blijven fotograferen. Het is te verwachten dat dit een positieve weerslag 

heeft op de omgang (coping) met de gezondheidsproblemen die men heeft.  

De deelnemers gaven aan dat het contact met andere deelnemers en de cursusleiding misschien voor 

hen wel het belangrijkste (“prettigst”) aspect van de cursus was. Het gaat hier om behalve om 

gezelligheid en saamhorigheid vooral om je verhaal te kunnen vertellen en van anderen te horen. 

Herkenning in andermans problemen en erkenning krijgen of in ieder geval een luisterend oor van 

andere deelnemers. Dat doorbreekt het psychosociale isolement waar deelnemers vaak in zitten en 

versterkt het gevoel van eigenwaarde.  Participatie werd ook bevorderd doordat de cursus ervoor 

zorgde dat deelnemers meer de deur uit gingen, erop uitgingen, mensen ontmoetten waar dat eerst 

alleen functioneel was en alleen voor hoogstnoodzakelijke zaken.  

Samenvattend gaat het niet zozeer om nieuw verworven inzichten en het besef van de eigen waarden, 

maar om vitaliteit, het gevoel dat je leeft en dat er meer is dan de beklemming van de eigen problemen. 

Ook dat je daarin niet alleen staat, maar dat je je verbonden weet met andere mensen. Dit is een focus 

op de positieve ervaringen. Deze resultaten sluiten  weer aan op de positieve gezondheidszorg.  

De tweede onderzoeksvraag gaat over het hoe dit bereikt is. We zien dat de fotografie opdrachten 

hebben geholpen om deelnemers te laten focussen op bronnen van vitaliteit: waar word je blij van, wat 

geeft je energie, wat is spannend en wat vind je mooi in je omgeving? Welke mensen zijn je dierbaar? 

Het fotograferen bewerkstelligde een awareness, een openheid die de deelnemers door hun zorgen en 

piekeren lang niet meer gekend hadden. De reflectie op de foto’s en de uitwisseling met andere 

deelnemers  versterkte de narratieve creativiteit en er ontstond  zo weer ruimte voor andere 

perspectieven dan die in tot dan toe ‘gesloten’ verhalen. Dat gebeurt vooralsnog nog aarzelend en 

alleen nog met een eerste aanzet, maar toch. De opdrachten hebben de deelnemers ‘verleid’ tot nieuwe 

ervaringen i.p.v. de ‘experiëntiële vermijding’ waartoe ze geneigd waren. De opwinding die daarmee 

gepaard ging en het gevoel te ‘leven’ stimuleert mensen om op de ingeslagen weg verder te gaan. 

Daarvoor is samenwerking nodig met het buurtteam dat mensen begeleidt of de POH. De fotoverhalen 

kunnen een tool zijn om een vervolgaanbod te doen dat aansluit op wat mensen met hun foto’s verteld 

hebben. Ook een follow-up met fotografie als insteek behoort tot de mogelijkheden. Een van de 

randvoorwaarden is dat de verwijzing naar de fotocursus geschiedt op basis van een duidelijk profiel van 

de deelnemer en een gedeeld inzicht van het doel en reikwijdte van de cursus.  

Kunnen we tot slot stellen dat de doelstelling van het project gerealiseerd is? Doel van het project was 

om door middel van fotografie de deelnemers tools aan te reiken waarmee ze zicht krijgen op hun 

waarden, wensen, en mogelijkheden. Hiermee zouden de deelnemers een eerste stap kunnen zetten 

richting activering en self-empowerment met als uiteindelijke doel meer regie over de eigen gezondheid 

te krijgen. Wij concluderen echter dat de belangrijkste uitkomst van het project niet een inzicht is of 

kennis van eigen waarden en mogelijkheden, maar iets dat daar nog aan vooraf gaat: een doorbreken 
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van de spiraal van negatief denken en piekeren én een gevoel dat je leeft en ertoe doet (vitaliteit). Deze 

verbinding van hoofd en hart bergt een enorm motivationeel potentieel in zich en activeert mensen, 

waarmee het doel- eerste stap zetten richting activering en zelfempowerment-ook bereikt is. De 

grootste stap voor veel deelnemers is het meedoen aan de cursus, naar buiten gaan, mensen 

ontmoeten, je openstellen en ervaringen opdoen. Bijzonder aan de cursus is dat mensen die na de 

eerste keren blijven ook tot het einde blijven. Dat is een bijzonder resultaat voor een dergelijke 

kwetsbare groep. Deelnemers geven ook zelf aan dat ze meer naar buiten gaan, zelfvertrouwen en 

eigenwaarde hebben gekregen. Dit inzicht veronderstelt een meer cognitief proces direct voortkomend 

uit het ervaren zelf. 

Aanbevelingen 
De aanbevelingen zullen zich richten op bestendiging van het project en het verder uitrollen in de wijk. 

Allereerst zal de methodiek verder uitgeschreven moeten worden en onderbouwd. Wij menen dat de 

inzichten uit dit onderzoek daarvoor leidend kunnen zijn. Awareness en vitaliteit zijn ons inziens de 

centrale concepten naast het inzicht dat (beeld-)expressie, uitwisseling/dialoog en reflectie elkaar 

faciliteren en versterken.  

De flexibiliteit in de benadering van de cursusleiding die ervoor zorg draagt dat er goed aangesloten kan 

worden op de belevingswereld van de deelnemer moet bewaard blijven, maar dient wel gestructureerd 

worden om deelnemers te begrenzen in hun verhaal en de emotionele impact hanteerbaar te houden. 

Het gaat hier niet alleen om een begrenzing in reikwijdte van het verhaal maar ook in ruimte en tijd voor 

een goede technische uitvoerbaarheid van de methodiek. De methodiek mag niet alleen afhangen van 

de empathische en creatieve talenten van de cursusleiding (hoe belangrijk deze ook zijn), maar moet 

voldoende geprotocolleerd zijn om ook door anderen te worden uitgevoerd. Overigens kunnen ook 

benodigde vaardigheden van de cursusleiding beschreven worden. Ook van de (kandidaat-) deelnemer 

is het goed een soort profiel te hebben, zodat in de wijk professionals makkelijker mensen kunnen 

verwijzen. Omschrijf de doelgroep en neem daarin mee welke mate van ernst van de problematiek 

deelnemers kunnen hebben om baat te vinden bij de cursus. Ook de fase van herstel speelt hierin een 

rol. Het moet ook duidelijk zijn dat deelnemers met elkaar over hun foto’s gaan praten en dat het niet 

om een cursus gaat om te leren fotograferen.  

Een tussentijdse terugkoppeling van de cursusleiding aan de verwijzende professional is een optie om in 

de methodiek op te nemen, maar de voorkeur heeft een contactmoment van de deelnemer met de 

professional op eigen initiatief en eventueel geïnstigeerd door een opdracht vanuit de cursus (zie 

hiervoor het voorbeeld in het Foto-instrument van Sitvast). Een follow-up cursus met een andere 

frekwentie van begeleiding en uitmondend in een tentoonstelling is aan te bevelen om het vitale elan 

van deelnemers richting te geven en te koppelen aan een thematiek die misschien voor meer 

buurtbewoners interessant en relevant is. Dit zou de inbedding in de wijk ten goede komen. Een andere 

optie is deelnemers in een individueel vervolgtraject te begeleiden met een keuze voor een activiteit. 

Het is aan te raden om hierover met partners binnen de wijk te overleggen en een gezamenlijk plan te 

maken. 

Met betrekking tot onderzoek in een volgende fase doen we de aanbeveling om opnieuw een 

procesevaluatie te doen als ook een meting van effecten op de kernconcepten, zoals die nu zich 

uitkristalliseren: 



18 
 

 Vitaliteit 

 ‘awareness’ (mindful waarnemen en narratief bewustworden) 

 ‘health anxiety’ (piekeren en overmatige bezorgdheid over de gezondheid) 

 Psychologische flexibiliteit 
 
Voor deze uitkomsten zijn gevalideerde meetinstrumenten voorhanden en zijn onderzoeksresultaten 

bekend (Alberts et al.; Fledderus et al.; Hayes, Strosahl & Wilson, 2012; Ryan & Frederick, 1997). Ze 

kunnen vertaald en aangepast worden. Een validering zal nog niet aan de orde zijn, maar een eerste 

pilottest wel. 
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Bijlagen 

 

 

1.  Welke verwachtingen heeft u van de cursus? 1.Wat heeft de cursus u gebracht? 

2.  Waarom heeft u zich aangemeld? 2.Was dit ook wat u er van verwacht had? 
    Wat heeft u het prettigst gevonden aan de cursus? 

3.  Hoe waardeert u uw gezondheid? 3.Hoe waardeert u uw gezondheid? 
    Is de score hetzelfde, hoger of lager dan aan het begin  
    van de cursus? Waardoor komt dat? 

4.  Hoe voelt u zich doorgaans (uw stemming)? 4.Hoe heeft u zich de afgelopen week gevoeld (uw  
    stemming)? 

5.Wat doet u om zich goed/happy te voelen?  
(bijv. leuke dingen doen; zinvolle activiteiten zoeken) 

5.Bent u door de cursus andere of meer dingen gaan doen   
   om zich goed/happy te voelen? 

6. Wat doet u om gezond te blijven of gezonder te worden?  
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 (bijv. meer bewegen; gezond eten)  

7. Hoe ziet uw dagbesteding op een willekeurige dag eruit?  

 6.Hebt u nog tips voor verbetering van de cursus? 
7.Zou u de cursus aan anderen aanbevelen? 
8.Welke rapportcijfer zou aan de cursus geven? 
9.Zou u aan een vervolgactiviteit mee willen doen? 

Tabel 1: items begin-en eindmeting. 

 


