
‘ ONTMOETINGEN 

IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK’

Een handreiking voor jou als medewerker  

om werk te maken van christelijke identiteit
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Introductie



3

G
od liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf”. Dit is de drijfveer van 

Ontmoeting. Jij werkt bij Ontmoeting. Daar heb je bewust voor gekozen.

Dat betekent dat jij ook kiest voor ontmoetingen met God en met je naaste.

Of die naaste nu een client is of een collega, jij gaat ervoor.

Naast die ander staan. Er voor die ander willen zijn in welke omstandigheid dan ook.

Zo worden jouw daden zichtbaar en zo wordt God zichtbaar door jou heen.

Dit betekent wel dat jij in ontmoeting moet blijven met God om zo door Hem gevoed en 

gevormd te worden. Hij is onze bron. Want met elkaar zijn wij het zout van de aarde en 

het licht van de wereld. We hebben God nodig voor wijsheid en geduld voor trouw en 

empathie, voor doorzettingsvermogen en voor nog zovéél meer. Hoe blijf je nu in 

ontmoeting met God en met elkaar? Natuurlijk heb jij je persoonlijke ontmoetingen in je 

stille tijd met God.

Daarnaast geven we je met deze handreiking richtlijnen en kaders om ook met je 

collega’s /team invulling te geven aan ontmoetingen met God. Het is zo belangrijk dat je 

in je werk tijd vrijmaakt om dichtbij de Heere Jezus te zijn en om als team hierover 

afspraken te maken met elkaar. Deze afspraken (kaders)  zullen voor sommige teams 

voelen als nieuw, voor andere teams kan het helpend zijn in de bestaande praktijk.

Ons verlangen is dat hulpverleners van Ontmoeting vanuit de Bron blijven werken. 

Ons verlangen is dat hulpverleners elkaar beter leren kennen en als team één zijn 

in hun, door God gegeven, roeping. 

Ons verlangen is dat op alle locaties van Ontmoeting ‘werken vanuit de Bron’ prioriteit is, 

wordt en blijft. 

‘ Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, 

en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de 

wereld zal geloven dat U mij gezonden hebt.’ 
JOHANNES 17:21
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W
e zijn allemaal anders.  De manier waarop jij gelooft is weer anders dan die van een 

collega. Soms is geloven een stellig en zeker weten en soms is het hopen, 

vertrouwen  en leren de sprong te maken in de armen van God.

Wat ons aan elkaar bindt is het reddende en verlossende werk van Jezus Christus. 

Dat bindt ons en dan mag er ruimte zijn voor verschillen en ruimte om van elkaar te 

leren. Op de werkvloer zijn een aantal momenten die hier plaats aan bieden en dat zijn: 

Het gebed Opening van team
vergaderingen

Jij en je collega

Jij en je cliënt Bezinning voor
iedereen

Intervisie

G
EBED; jij werkt vanuit een christelijke opdracht en je werkt  midden in de 

gebrokenheid van de wereld. Het gebed voor jou als medewerker en voor de cliënten 

is daarom dringend nodig. Het is goed en passend om dagelijks als team met elkaar 

te bidden.

Er zijn teams die een dagopening met elkaar hebben, andere teams hebben na de lunch 

een gebedsmoment.

Per team kan het verschillen op welk moment collega’s gezamenlijk aanwezig zijn om 

met elkaar te kunnen bidden. Daarom  gaan teams met elkaar in gesprek om te zoeken 

naar  een geschikt moment voor gebed en maken hierover afspraken met elkaar. Hoe 

geven we invulling aan dit gebed en wie zijn erbij aanwezig? Er zijn verschillende 

momenten denkbaar, bijvoorbeeld gebed aan het begin van de dag, tijdens een 

overdracht moment, een moment tijdens de pauze, etc. 

Samenvatting: 

• Gebed is dagelijks nodig. Elk team  spreekt af op welk moment van de dag ze in

gebed gaan met elkaar. 

B
EZINNING; Op personeelsdagen en regiomiddagen is er ruimte voor bezinning om 

zo van en met elkaar te leren en geïnspireerd te worden. Bij de invulling van deze 

momenten kan er input vanuit de teams worden meegenomen. Deze

Samenvatting: 

• Op personeelsdagen/regio dagen wordt er ruimte gemaakt voor bezinning
Deze bezinning is gericht op het bemoedigen en versterken van jou geloof

bezinningsmomenten zijn gericht op het bemoedigen en versterken van collega’s, 

waarbij er ruimte is voor Bijbelse thema’s die verband houden met het werk. 

•
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I
NTERVISIE; het is iets wat alle teams frequent doen. Er wordt gereflecteerd op 

specifieke werk-/ cliëntsituaties en gekeken hoe je daar mee om kunt gaan. Hoe 

mooi is het om God in alle gebieden van je leven te betrekken, dus ook bij je 

dagelijkse casuïstiek? 

Aan de 4 bestaande intervisiemodellen hebben wij een aantal vragen toegevoegd die jou 

en je team kunnen helpen bij:

1.  Betekenisgeving ->

Het creëren van ruimte voor de christelijke identiteit

van Ontmoeting binnen het intervisiemodel.

2.  Verbinding ->

Het leggen van verbindingen tussen de intervisie inbreng en het christen-zijn.

3.  Bewustwording ->

Het inzien van de waarde van concreet discipelschap binnen de teams.

Samenvatting: 

• Intervisie is een mooi middel om God bij de dagelijkse casuïstiek waar jij in jouw

leven mee te maken krijgt te betrekken

O
PENING VAN TEAMVERGADERINGEN; God werkt door mensen heen. Daarom is het 

belangrijk dat we ook van elkaar leren en inspiratie doorgeven. Tijdens de bezinning 

voorafgaand aan een vergadering is er ruimte om met elkaar het geloof te delen. 

Dat is de reden dat we elke ( maandelijkse)  teamvergadering willen openen  met een 

kort moment van bezinning.

Alle teamleden zijn met elkaar verantwoordelijk voor de invulling van deze opening. 

Op deze manier is er ruimte voor diversiteit (medewerkers met verschillende 

achtergronden zijn verantwoordelijk voor de invulling). 

Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor het lezen van een stukje uit de Bijbel, het 

luisteren van een lied, het uitspreken van een gebed, en er is ruimte voor het delen van 

iets persoonlijks. 

Samenvatting: 

• Elke ( maandelijkse ) teamvergadering wordt geopend met een kort moment van bezinning
• Alle teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de invulling van de opening
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Jij en 
je collega

O
ntmoeting wil ruimte geven voor jou en je collega’s om gesprekken te hebben 

over hoe je als christen in je werk staat. Daarom is het belangrijk dat je als team 

minimaal eens per jaar een Bijbels thema op de agenda van jullie teamoverleg 

zet. Een gesprekspot met vragen kan hierbij een hulpmiddel zijn. Deze ontspannen 

manier van vragen kan een bijdrage leveren aan bijzondere ontmoetingen op de 

werkvloer. Het woord ontmoetingen krijgt dan een dubbele betekenis; het echt leren 

kennen van je collega en daardoor misschien ook meer van God ontdekken. 

Als er thema’s ter sprake komen die breed leven en er behoefte is om dit verder uit te 

diepen, kan dit meegenomen worden als input voor team overstijgende bijeenkomsten. 

Op gezamenlijke personeelsmomenten, zoals een personeelsdag of regio middag kan 

hier verdere invulling aan gegeven worden.

Samenvatting: 

• Elk team zet mimimaal 1 keer per jaar een Bijbels thema/moment op de agenda

van de teamvergadering. De gesprekspot kan hiervoor gebruikt worden

• Onderwerpen die breed leven worden als input meegenomen op team

overstijgende bijeenkomsten 
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Jij en 
je cliënt
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H
et werken met cliënten binnen Ontmoeting kan veel van jou vragen als 

hulpverlener. Misschien heb je wel het gevoel dat er op sommige momenten aan 

alle kanten aan je geschud wordt door de heftige verhalen die je hoort, de keuzes

waar je voor komt te staan of de gebrokenheid die je ziet in het leven van die ander.

Soms is het fijn om even stil te staan bij deze momenten en we dagen je uit om God hierin 

te betrekken. We hebben een aantal vragen op een rijtje gezet die jou kunnen helpen re-

flecteren en wat uitspraken/ tips die jou kunnen bemoedigen in het werken met je cliënt.

  Reflectie  Tips   Nadenkertjes

Wat is jouw plan met de 

cliënt en hoe staat dit in 

lijn met de methodiek 

die jij hiervoor gebruikt? 

En wat denk je dat Gods 

plan zou zijn met hem/ 

haar? 

Wat denk je dat de Hee-

re Jezus zou doen in de 

situatie met jouw cliënt 

waar je je nu in begeeft? 

Welke karaktereigen-

schap, zoals je die van 

God gekregen hebt, kun 

jij inzetten in relatie tot je 

cliënt? 

Neem een cliënt in 

gedachten en bid vanaf 

vandaag iedere dag 5 

minuten voor hem/ haar. 

Schrijf op wat jou raakt in 

het verhaal van de cliënt 

en breng het in gebed bij 

God. 

Vraag God om je te laten 

zien wat Hij je wil leren  

in het traject/de ontmoe-

ting met deze cliënt. 

Mijn relatie met Hem 

heeft invloed op mijn 

relatie met hem/ haar. 

De meerwaarde van de 

christelijke identiteit in 

de relatie met de cliënt 

is, dat mijn zorg voor de 

cliënt een dieper funda-

ment en drijfveer heeft 

dan mijn persoonlijke 

betrokkenheid.  

Het is heerlijk om te we-

ten dat ik de cliënt niet 

‘alleen’ hoef te begelei-

den. Ik kan rekenen op 

de hulp van de Heilige 

Geest die de cliënt beter 

kent dan wie ook.



stichting Ontmoeting
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