
Afstand en nabijheid 

door: Gonnie Thomassen en 

Brenda Nelissen 



Wie zijn wij? Wat gaan we doen 

vandaag? 

Even voorstellen: wie zijn wij en wat doen we 

binnen de NAH-afdeling van de 

Janskliniek. 

Uitleg over training “afstand en nabijheid”: 

een korte inleiding in de theorie 

Toepassing van de training in de dagelijkse 

praktijk in de Janskliniek 



Waarom “afstand en nabijheid” 

• Aanleiding voor ontwikkelen van training. 

• Training inmiddels gegeven voor 

medewerkers NAH woningen, vrijwilligers, 

receptionisten, restaurantmedewerkers 

• Momenteel aanpassing van training gaande 

om ook voor andere doelgroepen in te 

zetten 

 

 



Professionele afstand en 

nabijheid 

• Balans tussen afstand en nabijheid in de 

relatie cliënt en hulpverlener is 

belangrijk. 

• De hulpverlener staat als het ware 

voortdurend op twee benen: afstand en 

nabijheid. Het evenwicht tussen deze twee 

uitersten noemen wij: professioneel 

betrokken. 



Distantie/afstand 

• Distantie betekent letterlijk ‘ruimtelijke afstand’ en in figuurlijke zin in 

de menselijke relatie ‘afstand houden’.  

• In het dagelijks leven wordt iemand die als ‘afstandelijk’ getypeerd 

wordt, vaak negatief beoordeeld, bijvoorbeeld als kil, ongevoelig, bot 

of onbereikbaar.  

• In de hulpverlening betekent ‘afstand houden’ dat de professional niet 

te persoonlijk betrokken raakt bij de cliënt.  

• Distantie geeft ruimte voor de eigenheid en autonomie van zowel de 

hulpverlener als de cliënt: ‘elkaar de ruimte laten’ en ‘ruimte voor 

jezelf maken’ zijn hierbij van belang.  

 



Nabijheid/betrokkenheid 

• Betrokkenheid in een menselijk contact houdt in: nabijheid, 

meelevendheid, gericht zijn op, begrip tonen, beschikbaarheid en 

bereikbaarheid: zowel letterlijk als figuurlijk.  

• Extreme betrokkenheid mondt uit in verlies van persoonlijke vrijheid 

en autonomie: de ene persoon raakt zo betrokken op de andere dat er 

een symbiose, een opgaan in elkaar, een soort twee-eenheid ontstaat.  

• (bijvoorbeeld bij echtparen die je dit soms: de een kan geen besluit 

nemen zonder de ander).  

• Er is zo’n grote afhankelijkheid ontstaan dat ieders persoonlijke 

vrijheid van handelen tot een minimum gereduceerd is.  

 



Professionele betrokkenheid 

• is een beroepsmatige, functionele en doelgerichte 

betrokkenheid die niet ontstaan is vanuit een persoonlijke, 

maar vanuit een professionele relatie.  

• De betrokkenheid van hulpverlener op cliënt is vanwege de 

functionele relatie en het machtsverschil tussen beiden 

wezenlijk anders dan de betrokkenheid tussen twee 

functioneel gelijkwaardige personen.  

• De professional blijft in deze eindverantwoordelijk voor de 

controle of regie over de hulpverlenerssituatie.  

 

 



Evenwicht tussen betrokkenheid 

en distantie 
• Voor een goede professionele relatie met het werk moet er 

een evenwicht gevonden worden tussen betrokkenheid en 

distantie.  

• Nodig is om in één situatie zowel betrokken als 

gedistantieerd te zijn en flexibel te kunnen balanceren 

tussen beiden: bewust kunnen afwegen welke mate van 

distantie of betrokkenheid op dat moment adequaat is en 

dat ook in de praktijk kunnen brengen.  

• Om dit te kunnen, is het belangrijk dat de hulpverlener 

doelgericht om kan gaan met gevoelens en emoties. 

•   

 



Wat is er nodig om dit te kunnen 

bereiken? 
• Emotionele vaardigheden: 

Hiermee kunnen we – afhankelijk van de situatie – intelligent 

balanceren tussen distantie en betrokkenheid.  

• Een flexibele houding:  

vaak denken we dat het werk slechts op één manier kan 

worden uitgevoerd. Of er bestaat een gevoel dat de dingen 

op een bepaalde wijze gedaan moeten worden. Wanneer 

wij niet meer voldoende distantie kunnen opbrengen om 

onszelf af te vragen of het inderdaad zo moet, dan 

ontbreekt de flexibiliteit om te kunnen balanceren tussen 

alternatieven.  

 

 



Emotionele vaardigheden 

• hij kent zijn eigen gevoelens en gaat die niet uit de weg 

• hij staat op voor en kan zich inleven in de gevoelens van 

anderen 

• hij wil en kan productief communiceren over gevoelens 

van zichzelf en de ander 

• hij kan emotionele schade repareren en fouten toegeven 

• hij kan dit alles samen in de praktijk brengen; weet wat hij 

wil bereiken en kan dat op een rationele en gevoelige 

manier aanpakken.  

 



Dit vraagt dus nogal wat van een 

hulpverlener! 

 



Afstand en nabijheid in het werken met 

clienten met NAH 

• We werken met een cliëntengroep die vanwege hersenbeschadiging 

vaak moeite hebben met gedragsregulering. Bij een te grote 

betrokkenheid is de kans groot dat we overvraagd worden door de 

cliënt, maar ook dat we de cliënt afhankelijk maken van onszelf (meer 

dan nodig is).  

• Ook is het risico dat we te veel betrokken raken bij de problemen van 

de cliënt; er ontstaat een symbiose en we delen het probleem, in plaats 

van dat het probleem bij de cliënt ligt en je als hulpverlener betrokken 

bent om het probleem van de cliënt overzichtelijk en behapbaar te 

maken. Je bent niet betrokken om het probleem over te nemen.  

• Een te grote afstand wordt door de cliënt gevoeld. Hierdoor is de kans 

groot dat er minder vertrouwen ontstaat tussen cliënt en hulpverlener.  

 



• Tijdens de training is er veel ruimte om met 

elkaar van gedachten te wisselen waar je 

zelf staat op de schaal tussen  

Afstand ------------------------------ nabijheid 

• Waarom sta je daar?  

• Kun je schuiven op de schaal: waarom zou 

je dat doen: wat zijn voordelen/nadelen. 

Wat is het beste voor de client en voor 

jezelf? 



De training in de praktijk 

• Wat levert het op?  

• Wat gaat er nu anders, vergeleken met de 

periode voor de training?  

• wat merk je aan de cliënten?  

• Wat merk je bij jezelf? 

• Hoe kun je elkaar ondersteunen in het 

houden van de balans tussen afstand en 

nabijheid? 



Vragen? 

• brenda.nelissen@shdh.nl 

• gonnie.thomassen@shdh.nl 
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