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VERENIGING VAN CONTEXTUEEL WERKERS 
 

In de reeks Heilige Huisjes nodigt het bestuur van de VCW je van harte uit voor de studiemiddag 

Meerzijdige partijdig 
op woensdag 16 maart 2016 van 16.30 - 20.15 uur 

in Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort 

 
MULTI DIRECTED PARTIALITY: MEERZIJDIGE PARTIJDIGHEID 
‘Bij wie ligt je eerste sympathie in dit verhaal?’ Vaak brengt deze vraag een moment van stilte aan de 
andere kant. Een van de valkuilen van hulpvaardige luisteraars is om te vergeten naar binnen te kijken, 
met zichzelf te rekenen. Ergens is, zo vermoed ik, stiekem altijd een idee: ik ben onpartijdig, ik sta 
boven deze partijen in deze kwestie. En dat is natuurlijk niet zo. En dat moet ook niet zo zijn, vinden 
we vanuit contextueel perspectief. In de contextuele benadering is het bijzondere dat van een 
vermeende valkuil een prachtig therapeutisch instrument wordt gemaakt. In de columns zal het 
klinken vanuit de verschillende levensterreinen: partnerrelaties, het omgaan met grenzen, op de 
werkvloer, op cruciale momenten in het leven, bij het sterven, enzovoort. Het gaat er niet om zo 
onpartijdig mogelijk te lijken, maar om partijdig te zijn met alle deelnemers en relevante betrokkenen 
in de zaak die aan de orde is. Dit instrument, dat de aangeleerde angst om vooral niet beschuldigd te 
kunnen worden van oneigenlijke betrokkenheid en partijdigheid tart, is vandaag het thema van alle 
columns en onderwerp van onze eigen dialogen. 

 

Programma 16 maart 

16.00 Inloop 
 
16.30 Opening door Anneke Blaauwendraad, voorzitter VCW 
 
16.35 Columns & discussie 

Hester Lever  Barmhartigheid 
Daniël Stuit  De overstap van patiëntgerichte zorg naar familiegerichte zorg 
Paul Heyndrickx Het moet niet te gezellig worden. Over meerzijdige partijdigheid  

als keuze 
 Amanda Brandwacht Scheiding 
 Esther de Bruin  Hoe jij telfouten voorkomt in de praktijk? 
 
18.00 Pauze met mogelijkheid voor deelname aan buffetmaaltijd 
 
19.00 Columns & discussie 
 Werner van de Wouw Waar het leven ophoudt ontstaat ruimte voor een nieuw begin 
 Hinke Braam-Smit Had ik nee moeten zeggen? 

Caroline Steman De dansmeester van de paso doble. Meerzijdige partijdigheid in 
het werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking en 
psychiatrische- en verslavingsproblematiek 

 
20.15 Afronding en afsluiting 
 

De studiemiddag zal worden geleid door Anneke Blaauwendraad en Anouk van Tooren, beiden 
bestuurslid VCW 
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Hester Lever (1960) is moeder van 3 dochters. Werkt in haar eigen praktijk als contextueel therapeut, 
supervisor en coach, is gespecialiseerd in autisme, hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. Werkt  veel 
met partnerrelaties en gezinnen waar dit een rol speelt. Geeft ook (ambulante) begeleiding en 
jobcoaching aan mensen met een ASS. Hester is contextueel therapeut en supervisor VCW reg. 
Daniël H. Stuit is werkzaam in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, waar hij in een 
multidisciplinair team ouders van kinderen met een erfelijke aangeboren aandoening begeleidt. 
Momenteel wordt hij bij de Nagy Academie opgeleid tot contextueel therapeut. Daniël is contextueel 
hulpverlener VCW reg. 
Paul Heyndrickx is contextueel psychotherapeut en counselor. Opleider contextuele counseling voor 
Balans in Gent. Auteur van 'Meervoudig Gekwetsten', 'De meervoudig gekwetste mens. Gedeelde en 
verdeelde zorg' en van 'Contextuele counseling in de praktijk'. Paul is contextueel therapeut, 
supervisor en leertherapeut VCW reg. 
Amanda Brandwacht werkt vanuit haar eigen praktijk Codans in Zwolle en houdt zich onder meer 
bezig met problematiek in de relationele sfeer en in gezinnen. Vanuit een contextuele visie schreef zij 
de werkwijze "Dit ben ik!", voor het begeleiden van kinderen van gescheiden ouders en hun ouders. 
Vanaf dit jaar geeft zij tweedaagse trainingen voor collega's die hiermee vanuit hun eigen praktijk 
willen werken. 
Esther de Bruijn is naast docent/coach vooral contextueel leerlingbegeleider. Maar meer nog 
misschien mens op zoek naar verbinding met die andere mens. Onlangs is zij gestart met haar praktijk 
Con Corde voor coaching, begeleiding en hypnotherapie. Esther is contextueel leerlingbegeleider VCW 
reg. 
Werner van de Wouw (1949). Studeerde praktische theologie (drs), godsdienstpsychologie en 
contextuele therapie. Was 35 jaar werkzaam als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg, laatstelijk 
in een ziekenhuis. Werkt na zijn pensioen als inval geestelijk verzorger in het ziekenhuis, als 
voorganger in kerkelijke gemeenten en ritueel begeleider bij uitvaarten. Publiceerde o.a. over 
zingeving, levensverhalen, rituelen, rouwverwerking. Spreekt regelmatig op congressen en 
studiedagen over deze onderwerpen. 
Hinke Braam-Smit werkt vanuit haar praktijk voor pastorale en contextuele hulpverlening in Veendam 
en houdt zich onder meer bezig met identiteits- en relatieproblematiek. 
Caroline Steman, contextueel psychotherapeut - gz-psycholoog, o.a. werkzaam bij Wier Aventurijn, 
3de lijns klinische GGz voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische en/of 
verslavingsproblematiek. Docent bij de vervolgopleiding Leren over Leven - OICS en ervaren trainer in 
de duplo-methodiek.  

INSCHRIJVING VCW-LEDEN 
De studiebijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor VCW-leden. Voor leden is deelname gratis. 
In verband met het aantal beschikbare plaatsen, is aanmelding wel noodzakelijk. Stuur hiervoor een 
email naar info@contextueelwerkers.eu.  De aanmelding wordt per email bevestigd. 
 
MAALTIJD 
In de pauze van 18.00 uur is er een (buffet)maaltijd met een variatie aan broodjes en soep. De kosten 
hiervan bedragen € 12,50 per persoon. Vermeld bij de aanmelding of je hiervan gebruik maakt en 
maak € 12,50 over naar rekening  NL17 TRIO 0254 6808 95 (BIC: TRIONL2U)  t.n.v. de VCW te Utrecht. 

 

NIET-LEDEN 
Bij voldoende plaats kunnen niet-leden zich inschrijven vanaf 4 maart. Niet-leden betalen voor 
deelname aan de studiemiddag een bijdrage van € 45. Na ontvangst van de bevestiging kan het 
inschrijfgeld worden overgemaakt naar rekening NL17 TRIO 0254 6808 95 (BIC: TRIONL2U) t.n.v. de 
VCW te Utrecht. 
 
SEATS2MEET AMERSFOORT CS  
Seats2Meet is te vinden links naast de uitgang van station Amersfoort CS.           


