
Ervaringsgericht Reflectiemodel - Wietze van der Laan



Wietze van der Laan is docent supervisiekunde bij het Kempler Instituut Nederland, en heeft een 
eigen praktijk als (leer-)supervisor LVSC en Gestalttherapeut/-supervisor in Deventer. 


Meer informatie: www.relatiewerkplaats.nl. 

Dit model is vrij te gebruiken, maar niet zonder deze vermelding.

1. Achtergrond


Wat is in het kort de (werk-)context van de ervaring die ik wil 
onderzoeken (wie, wat, waar, wanneer)?

2. Concrete interactie


Wat deed/zei de ander?

Hoe reageerde ik naar de ander?

Wat gebeurde er in mij (denken, 

voelen, willen)?

3. Ervaring

 


Wat raakt me nu aan 
deze situatie? 


Wat vind ik van mijn 
geraaktheid?


Wat vind ik van het 
handelen van de ander 

en dat van mijzelf?

Wat wil ik hierin 

onderzoeken?4.Socialisatie


Wat herken ik in 
mijn geraaktheid 

en reactie uit 
mijn gezin van 

herkomst, 
schooltijd, of 

andere 
belangrijke 

momenten in 
mijn 

geschiedenis?

5.Werken/
Leren


Wat herken ik 
in mijn 

geraaktheid en 
reactie vanuit 
eerdere werk- 

of 
leerervaringen?

6.Privé


Wat herken ik 
in mijn 

geraaktheid 
en reactie in 
mijn huidige 

privésituatie?

7. Context


Hoe zie ik de 
omgeving (andere 

collega’s, etc.) 
reageren? 


Wat is het aandeel 
van de ander?


Wat vind ik van het 
professioneel/ethisch 

handelen van de 
ander en van mezelf?


Wat was de invloed 
van de context op 

mijn ervaring? 

8. Conceptualiseren


Wat heb ik nu ontdekt over mezelf en over de ander 
en de context? 


Welke (interactie-)patronen ontdek ik?

Wat had ik eigenlijk willen zeggen of doen dat ik niet 

heb gedaan/gedurfd?

Wat betekent dit voor de (werk-)relatie met de 

ander? 

9. Handelingsalternatief


Als ik de moed had om ‘waardig 
kwetsbaar’ te zijn, wat heb ik dan 

nog te doen/herstellen in de relatie? 

Wat heb ik daarin van de ander 

nodig, hoe denk ik dat de ander zal 
reageren en hoe zou ik daar dan op 

kunnen reageren?

10. Leerdoelen


Wat heb ik nog te integreren in 
mijzelf? 


Waar heb ik nog aan te werken 
in de relatie met de ander? 


Hoe ga ik dat concreet 
aanpakken? 

http://www.relatiewerkplaats.nl

