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Algemene werkwijze 

 

De uitgangspunten van Samen & Zelf, EigenWijze begeleiding  zijn dat de cliënt zich 

gezien voelt en zich op zijn gemak voelt, waardoor de ruimte ervaren wordt om zelf 

richting te geven aan zijn of haar traject door aan het aangeven van eigen wensen en 

behoeften. Wederzijds vertrouwen en begrip zie ik als twee belangrijke aspecten. Ze 

vormen naar mijn mening de basis van de werkrelatie en het vertrekpunt van 

ontwikkeling en groei.  

 

De cliënt en zijn hulpvraag staan centraal en in samenwerking met elkaar zal aan de 

persoonlijke doelen gewerkt worden. De persoonlijke doelen worden in samenspraak 

met de cliënt opgesteld. De aanwezige kwaliteiten van ieder worden vormen het 

vertrekpunt van het behandeltraject. Al doende wordt er gewerkt aan verdere 

ontwikkeling binnen ieder zijn eigen mogelijkheden. Ieder zijn behandeltraject uniek en 

wordt op eigen wijze vormgegeven. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de 

cliëntgerichte en oplossingsgerichte benaderingswijze. Elementen vanuit mindfulness 

worden toegepast gedurende het behandeltraject. 

 

‘Het begint bij de intentie om ieder de ruimte te geven tot groei te komen  

en in bloei te staan.’ 

 

Elk zaadje heeft basisingrediënten nodig om uit te kunnen groeien tot een krachtige, 

bloeiende bloem. Naast deze basisingrediënten heeft elke bloem heeft zijn eigen unieke 

recept aan ingrediënten nodig om tot groei en bloei te komen. Iedere bloem komt tot 

groei op zijn eigen wijze. En iedere bloem groeit uit tot een krachtige, bloeiende bloem 

met een uniek uiterlijk. Iedere bloem mag trots zijn op zijn EigenWijze van zijn. 

 

Het zaadje staat symbool voor elk kind, jeugdige of volwassenen, dat zich ontwikkelt tot 

een eigenwijze, eigenzinnige en krachtige persoonlijkheid. Elk kind, jeugdige of 

volwassenen heeft een hoop dilemma’s te trotseren en zal in zijn ontwikkeling een hoop 

keuzes moeten maken. Wanneer je je bewust bent van wat jij zelf wil, zal je jou keuze 

kunnen maken afgaand op jou eigen gevoel. Het handelen vanuit eigen beweegreden en 

eigen wil, draagt bij aan het ontwikkelen van een sterke  en evenwichtige 

persoonlijkheid. Er wordt een sterke basis ontwikkeld, waardoor je minder te 

beïnvloeden bent door jou omgeving en impulsen minder snel tot actie leiden. Er is 

sprake van zelfbewustzijn en handelen vanuit eigen overweging.  
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Binnen elk traject van Samen & Zelf, EigenWijze begeleiding zal dan ook aandacht 

besteed worden aan de eigenheid van ieder persoon. Samen ontdekken wij, op jou 

EigenWijze, waar jou kracht ligt en deze te voelen.  

 

De elementen vanuit mindfulness die binnen de behandeltrajecten van Samen & Zelf, 

EigenWijze begeleiding toegepast worden zijn hieronder beschreven.  

 

 Oplettende aandacht en het aanwezig zijn in het hier en nu zijn nodig om aan te 

voelen wat de eigen unieke ingrediënten zijn. Jij zelf bent de enige die dit kan 

aanvoelen. Jou omgeving kan jou helpen bij het ontdekken hiervan.  

 Elk persoon, ook jij, hebt begrip nodig voor jou unieke samenstelling van 

ingrediënten, voor jou unieke manier van groeien. Begrip vanuit zichzelf en begrip 

vanuit jou omgeving. 

 Liefde voor jezelf en liefde vanuit jou omgeving voor alles wat jij in jou 

ontwikkeling tot krachtige en bloeiende bloem tegenkomt. Zowel vallen als 

opstaan behoren bij de te bewandelen weg. Steun en warmte vanuit jou 

omgeving zijn fijn in periodes van zowel vallen als opstaan.  

 Keer op keer nieuwsgierig zijn naar wat er gebeurt en hier wijsheid uit halen voor 

de weg die nog bewandeld gaat worden. Zo kan ieder zaadje in zijn weg tot 

bloem, ieder persoon in zijn ontwikkeling, zich staande houden in de wereld. Jij 

kunt hierdoor ontdekken wie jij bent, wat jij wilt en waar jij gelukkig van wordt. 

 Wanneer het zaadje zich heeft ontwikkeld tot bloem, uniek, bloeiend en krachtig, 

kan het zich door de opgedane wijsheid vormen naar hoe hij dat wil. Hij kan 

richting geven aan zijn eigen groeiproces. Als een EigenWijze verschijning die 

gelukkig is met al dat hij is.   

 

 


