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Professional Proximity 
Finding balance between relation and content within spiritual counselling 

 
Thank you for coming to my lecture about “professional proximity”. Before I start, let me 
introduce myself: my name is Myriam Braakhuis. I work as a spiritual counsellor at the 
Salvation Army in Utrecht. The past year, I also worked as a PhD-student within the Case 
Studies Project. This presentation will give some insights into my literature study, which 
provides a starting point for further research.  
 

What do spiritual counsellors do, for what reasons and what is the effect of their work? 
That’s the central question of the Case Studies Project. There are quite some descriptions of 
the work of spiritual counsellors, but it is not always clear what spiritual counsellors are 
exactly focused on and especially what the effect of their work is. To me it is strange, that it 
is rather vague what the work of spiritual counsellors yields. Why is this? This question 
came to occupy me more and more. 

During my literature study, I began to notice that spiritual counsellors more often describe 
their work in terms of their attitude, like: "being there" or “presence”, "empathy", 
"attention", than in terms of what they actually do and what they focus on. 

My explanation for this is that spiritual counsellors are strongly focused on building a 
relationship of trust with their client. My position today is that spiritual counsellors run the 
risk of placing too much emphasis on the relationship of trust. Through this, they may lose 
sight on the focus in their work. Both a trusting relationship and goal-orientation are 
important for the success of an accompanying process. 

Let us first look at this “relational attitude” of spiritual counsellors. Within our field of 
expertise: existential questions, it follows naturally that it is necessary to build a 
relationship of trust with a client. Without a basis of trust, it’s not possible to talk about 
personal life issues and questions that are involved. It’s not surprising that spiritual 
counsellors place so much emphasis on an empathic, attentive attitude.  

Another factor is that spiritual counsellors usually have certain values and ideals, 
embedded in their own philosophy of life. Those values and ideals often cause that they are 
focused on human dignity and love. A relational attitude is valuable in itself: the client feels 
that she is taken seriously, she experiences acknowledgement and understanding. This has 
in itself a beneficial effect. The value of this relational attitude is important and should not 
be underestimated. 

However, too much emphasis on a trusting relationship and “being there” for the other can 
have adverse effects on the guidance process. There is a chance that the spiritual counsellor 
loses sight of specific goals. Within each counselling situation, it is important that the 
spiritual counsellor has in mind which goals are being pursued. Goals that are, of course, 
established in close accordance with the client. 
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Based on my literature study, I see three major risks of too much emphasis on a trusting 
relationship with the client: 

1. The spiritual counsellor does not dare to confront. 

2. The spiritual counsellor loses track of existential and spiritual themes. 

3. The spiritual counsellor crosses boundaries, either hers or the clients. 
 

I will briefly explain all these risks. 

1. The spiritual counsellor does not dare to confront the client. 

In most cases clients come to a spiritual counsellor with a life story that is stuck or even 
broken. Confrontation is needed at some point, in order to offer the client a different 
perspective. However, it is possible that the spiritual counsellor is afraid to confront the 
client, because this might influence their relationship. In those cases it will be safer for the 
spiritual counsellor to simply follow the client in her story. This will protect the trusting 
relationship, but the client doesn’t get an opportunity to grow. One could wonder if, in such 
a case, we can still speak of a professional relationship: it could be that the relationship got 
too much value for the spiritual counsellor as a person.   
 

2. The spiritual counsellor loses track of existential and spiritual themes. 

From literature and also from the questionnaire of the Case Studies Project it appears that 
spiritual counsellors generally are strongly focused on "presence": being fully attentive to 
the other person. However, if being there is an end in itself, the focus on existential and 
spiritual themes can be lost. In many descriptions of the work of spiritual counsellors, it is 
not clear how they focus on existential and spiritual themes. They often encounter people 
in fierce situations and have an eye for the existential questions that are at stake, but it 
remains unclear how the spiritual counsellor deals with these questions: how they guide 
their clients in a profound reflection on these questions. Too much emphasis on "being 
there" and listening can make that life questions are only expressed and not really 
explored. 
 

3. The spiritual counsellor crosses boundaries, either hers or the clients. 

Too much emphasis on a relationship of trust can also lead to an unhealthy relationship. It 
may happen that the client relies so much on the spiritual counsellor that she finds herself 
in a dependent position and is hindered from taking her own responsibility. On the other 
hand, it is possible that the spiritual counsellor feels so closely connected to the client that 
she projects her own thoughts or feelings on the client. When this happens, the spiritual 
counsellor is in fact no longer involved with the client, but with herself. 
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Within all three risks, we see the importance of being goal-oriented. You need to know 
what goal you have in mind during counselling, to be able to confront a client in a helpful 
way. And of course, confronting a client can be done in such a way, that the trusting 
relationship remains. A clear goal-orientation also helps to profoundly focus on existential 
and spiritual questions. Furthermore, focusing on a concrete goal ensures that one will not 
lose herself in countertransference. The art of successful counselling is therefore to 
combine a relational attitude with a clear goal-orientation. 

To do this, the concept of "professional proximity" is helpful. I got to know this concept in 
the Salvation Army and it’s being mentioned more and more frequently in health care. It’s 
mostly used to counter the concept of "professional distance". Through this, we can see a 
development towards more attention for the whole person within health care. That’s a 
good development, because in many cases health care loses itself in too much goal-
orientation, and through this losing sight of the client as the person that she is. Fortunately, 
the balance is tipping over towards more attention for the client as a person, and spiritual 
counsellors can of course contribute to this! 

However, for spiritual counsellors the challenge is the other way around: we could lose 
ourselves in involvement and attention. With the three mentioned risks as a result. In this 
case, the concept of professional proximity is also helpful. I define "Professional proximity" 
as: “A relationship in which the counsellor is concerned with the client with attention and 
empathy. In this relationship the autonomy of the client is acknowledged and the client can 
manifest herself. Together, the counsellor and the client determine key questions and 
objectives.” 

Within spiritual counselling, there is always a professional relationship. That is a human 
and loving relationship, but at the same time this relationship is restricted and based on an 
agreement. The spiritual counsellor must take care of the boundaries of this relationship. It 
is the job of the spiritual counsellor to always be aware that this relationship is about 
guidance and that certain goals are being pursued. In this way, spiritual counsellors can 
contribute as much as possible to a client: discovering new perspectives, finding motivation 
and being inspired. 

The strength of our work lies in the power of combining loving empathy and attention with 
a conscious focus on goals, within the field of existential and spiritual themes. If we believe 
in this strength of our work ourselves, I think that we can achieve much more than we 
often think. 

It is worth the effort to look for examples of a successful combination of a relational 
attitude with a focus on goals in the case studies that are being collected within the Case 
Studies Project. These good practices can be analysed: what is it that makes these spiritual 
counsellors succeed, what are important success factors for professional proximity in 
practice? This can help us to give a concrete interpretation to the concept of professional 
proximity. 
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It was my intention that I would be the one to analyse and compare a large part of the case 
studies in this project. However, things have changed. I have decided to stop my PhD 
research. Combining the research with both my job as a spiritual counsellor and caring for 
my family turned out to be too much. I would like to support the Case Studies Project and I 
am happy that I remain involved in a different role: as a participant in the project, in the 
mixed research community. I would like to express many thanks to my supervisors: Sjaak 
Körver, Martin Walton, Theo de Wit, and everyone I've worked with. During this 
conference we take another big step towards cooperation in research. That is wonderful: 
through joining forces we can make our beautiful profession visible and transparent, and 
we can develop ourselves further and further in our work. So many thanks that I was also 
able to contribute a little bit this afternoon! 
 

Discussion 

Questions? 
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Professionele Nabijheid 
Presentatie bij de opening van het UCGV, 9 november 2018 

Door: Myriam Braakhuis 
Geestelijk Verzorger bij het Leger des Heils 
Een jaar werkzaam geweest als promovenda binnen het Case Studies Project 
 

 
Wat doen geestelijk verzorgers, met welke redenen en wat is het effect van hun werk? Dat is 
de centrale vraag van het Case Studies Project. Er bestaan best wat omschrijvingen van het 
werk van geestelijk verzorgers, maar toch wordt het lang niet altijd helder waar geestelijk 
verzorgers precies op gericht zijn en vooral wat het effect van hun werk is.  
Hoe kan dat? Dat het best vaag en onduidelijk blijft wat het werk van geestelijk verzorgers 
oplevert?  

Het afgelopen jaar heb ik parttime als onderzoeker meegewerkt binnen het Case Studies 
Project. Ik heb literatuurstudie gedaan en de vraag die ik net stelde hield me bezig. Tijdens 
mijn literatuurstudie begon het me op te vallen dat geestelijk verzorgers hun manier van 
werken vaker omschrijven in termen van hun houding: “er zijn”, “empathie”, “aandacht”, dan 
in termen van wat ze concreet doen en waar ze op gericht zijn. 

Mijn verklaring hiervoor is dat geestelijk verzorgers sterk gericht zijn op het opbouwen van 
een vertrouwensrelatie met hun cliënt. Mijn stelling vandaag is dat geestelijk verzorgers het 
risico lopen teveel nadruk te leggen op de vertrouwensrelatie, waardoor zij de 
doelgerichtheid in hun werk uit het oog kunnen verliezen. Zowel een relationele 
grondhouding als concrete doelgerichtheid zijn belangrijk voor het slagen van een 
begeleidingsproces. 

Laten we eerst eens kijken naar de relationele grondhouding van geestelijk verzorgers. Het 
begrip “relationele grondhouding” definieer ik als: Een basishouding van aandachtige 
betrokkenheid op de ander vanuit openheid, empathie en zonder te oordelen, waardoor een 
vertrouwensrelatie ontstaat. Vanuit ons vakgebied: zingeving en levensbeschouwing, volgt 
vanzelf dat het noodzakelijk is om een vertrouwensrelatie met een cliënt op te bouwen. 
Zonder een basis van vertrouwen is het niet mogelijk om over kwetsbare, persoonlijke 
levensvragen te praten. Het is dus niet vreemd dat geestelijk verzorgers zoveel nadruk 
leggen op een empathische, aandachtige houding: waarbij de cliënt tot haar recht komt.  
Daarnaast speelt mee dat geestelijk verzorgers vanuit hun eigen levensbeschouwing meestal 
bepaalde waarden en idealen hebben, die ervoor zorgen dat zij gericht zijn op menselijke 
waardigheid en liefde. Een relationele grondhouding is in zichzelf waardevol: de cliënt voelt 
zich hierdoor serieus genomen en begrepen, en dit heeft op zich al een heilzaam effect. De 
waarde van deze relationele grondhouding is dus groot en moet niet onderschat worden. 

Maar, teveel nadruk op een vertrouwensrelatie en “er zijn” voor de ander kan nadelige 
effecten hebben op de begeleiding. De kans bestaat dat de geestelijk verzorger dan haar 
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concrete doelgerichtheid uit het oog verliest. Het begrip “concrete doelgerichtheid” definieer 
ik als: Een bewuste gerichtheid op één of meerdere doelen op het gebied van zingeving en 
levensbeschouwing, die aansluiten bij de specifieke situatie en behoeften van de cliënt. Binnen 
elke begeleidingssituatie is het van belang dat de geestelijk verzorger voor ogen heeft welk 
doel, of welke doelen, worden nagestreefd. Doelen die in nauwe afstemming met de cliënt 
ontstaan.  

Op basis van mijn literatuurstudie zie ik drie belangrijke risico’s van een te grote nadruk op 
de vertrouwensrelatie met de cliënt: 

1. De geestelijk verzorger durft niet te confronteren. 
2. De geestelijk verzorger verliest het zicht op zingeving en levensbeschouwing. 
3. De geestelijk verzorger gaat grenzen van zichzelf of van de cliënt over.  

Ik zal deze risico’s alle drie kort toelichten. 

1. De geestelijk verzorger durft de cliënt niet te confronteren. 
 
In de meeste gevallen komen cliënten bij een geestelijk verzorger met een 
vastgelopen verhaal. Confrontatie is op een zeker moment nodig om de cliënt een 
ander perspectief of een nieuw kader te bieden. Het komt echter voor dat de geestelijk 
verzorger bang is om de cliënt te confronteren of niet goed weet hoe zij dit aan moet 
pakken. Het is dan veiliger voor de geestelijk verzorger om de cliënt eenvoudigweg te 
volgen in diens verhaal en de relatie goed te houden. De cliënt komt dan niet verder 
in diens ontwikkeling. 
 

2. De geestelijk verzorger verliest het zicht op zingeving en levensbeschouwing. 
 
Uit literatuur en ook uit de vragenlijst van het Case Studies Project blijkt dat geestelijk 
verzorgers over het algemeen sterk gericht zijn op “presentie”: met volle aandacht 
aanwezig zijn bij de ander. Maar, als er zijn voor een ander een doel op zich wordt, 
dan kan het zicht op zingeving en levensbeschouwing verloren raken. In veel 
omschrijvingen van het werk van geestelijk verzorgers, waarin presentie centraal 
staat, wordt niet duidelijk hoe deze geestelijk verzorgers zich richten op zingeving en 
levensbeschouwing. Ze komen mensen vaak in heftige situaties tegen en hebben oog 
voor de existentiële vragen die spelen, maar het blijft onduidelijk hoe de geestelijk 
verzorger deze vragen aangaat, hoe deze zorgt door een diepgaande reflectie op 
levensvragen. Teveel nadruk op “er zijn” en luisteren kan ervoor zorgen dat 
levensvragen alleen maar geuit worden en niet echt onderzocht worden.  
 

3. De geestelijk verzorger gaat grenzen van zichzelf of van de cliënt over.  
 
Teveel nadruk op een vertrouwensrelatie kan ook leiden tot een ongezonde relatie. 
Het kan gebeuren dat de cliënt zozeer leunt op de geestelijk verzorger dat deze in een 
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afhankelijke positie komt en daardoor juist belemmert wordt om zelf in beweging te 
komen. Aan de andere kant kan het gebeuren dat de geestelijk verzorger zo nabij 
komt aan de cliënt, dat zij haar eigen gedachten of gevoelens projecteert op de cliënt. 
Uiteindelijk is de geestelijk verzorger dan niet meer met de cliënt bezig, maar met 
zichzelf.  

Bij alle drie de risico’s zien we het belang van concrete doelgerichtheid. Je moet weten welk 
doel je in de begeleiding voor ogen hebt, om een cliënt op een behulpzame manier te kunnen 
confronteren. Concrete doelgerichtheid helpt om het zicht te houden op zingeving en 
levensbeschouwing. En gerichtheid op een concreet doel zorgt ervoor dat je jezelf niet 
verliest in tegenoverdracht. De kunst van een geslaagde begeleiding is dus om een 
relationele grondhouding te combineren met concrete doelgerichtheid. 

Het begrip “professionele nabijheid” is daarbij behulpzaam. Dit begrip ken ik vanuit het 
Leger des Heils en het wordt de laatste tijd steeds vaker genoemd in de zorg. Het wordt dan 
meestal ingezet als tegenhanger tegen “professionele distantie”. Er is dus een ontwikkeling 
te zien richting meer aandacht voor de persoon in de zorg. Dat is mooi, want in veel gevallen 
verliest de zorg zich vaak in teveel concrete doelgerichtheid, waarbij de cliënt als mens uit 
het oog verloren wordt. Dit is aan het kantelen, er is een steeds grotere roep om 
menswaardige zorg en daar kunnen geestelijk verzorgers natuurlijk goed bij aansluiten en 
aan bijdragen! 

Voor geestelijk verzorgers ligt de uitdaging juist omgekeerd: wij kunnen geneigd zijn om ons 
te verliezen in nabijheid. Met de genoemde risico’s als gevolg. Ook daarbij is het begrip 
professionele nabijheid behulpzaam. “Professionele nabijheid” definieer ik als: Een relatie 
waarin de begeleider met aandacht en empathie betrokken is bij de cliënt. In deze relatie wordt 
de autonomie van de cliënt her- en erkend en er is ruimte voor de cliënt om zich te manifesteren. 
Begeleider en cliënt stellen samen vast wat kernvragen zijn en op basis daarvan wat de doelen 
zijn waaraan in de begeleiding gewerkt wordt.  
Dit begrip maakt duidelijk dat er binnen de geestelijke verzorging altijd sprake is van een 
begeleidingssituatie, en dus een professionele relatie. Dat is een menselijke en liefdevolle 
relatie, maar tegelijkertijd is deze relatie zakelijk en afgebakend. De geestelijk verzorger 
moet zorg dragen voor de begrenzing van deze relatie. En het is de taak van de geestelijk 
verzorger om zich steeds bewust te zijn dat het gaat om begeleiding en dat er bepaalde 
doelen nagestreefd worden. Op die manier kunnen geestelijk verzorgers er zo goed mogelijk 
aan bijdragen dat een cliënt nieuw perspectief ontdekt, motivatie vindt of geïnspireerd 
wordt.  

De kracht van ons werk ligt in de kracht van het combineren van liefdevolle nabijheid met 
bewuste gerichtheid op concrete doelen, op het gebied van zingeving en levensbeschouwing. 
Als wij zelf geloven in deze kracht van ons werk, dan kunnen we volgens mij veel meer 
bereiken dan we zelf denken. 

Het is de moeite waard om in de case studies, die binnen het Case Studies Project verzameld 
worden, te zoeken naar voorbeelden van een geslaagde combinatie van een relationele 
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grondhouding met concrete doelgerichtheid. Deze good practices kunnen geanalyseerd 
worden: wat maakt dat deze geestelijk verzorgers erin slagen om dit goed te combineren, 
wat zijn belangrijke succesfactoren? Dat kan ons helpen om het begrip professionele 
nabijheid een concrete invulling te geven, waar geestelijk verzorgers wat aan hebben.  

Het was de bedoeling dat ik deze rol op mij zou nemen: om een groot deel van de case studies 
in dit project te analyseren en met elkaar te vergelijken. Het loopt echter anders. Ik heb 
besloten om te stoppen met mijn promotieonderzoek. Het combineren van het onderzoek 
met mijn baan als geestelijk verzorger en de zorg voor mijn gezin bleek teveel van het goede.  
Ik draag het Case Studies Project een warm hart toe en ik ben blij dat ik erbij betrokken blijf 
in een andere rol: als deelnemer binnen het project bij de onderzoeksgemeenschap 
Gemengd. Heel veel dank aan mijn begeleiders: Sjaak Körver, Martin Walton, Theo de Wit, en 
aan iedereen met wie ik heb samengewerkt. Vanmiddag zetten we weer een grote stap 
verder richting samenwerking in onderzoek naar geestelijke verzorging. Dat is prachtig: 
door krachten te bundelen kunnen we ons mooie beroep zichtbaar en inzichtelijk maken, en 
we kunnen onszelf steeds verder ontwikkelen in ons werk. Veel dank dat ik daar vanmiddag 
ook een klein steentje aan mocht bijdragen!  

 
 

Dit betoog zal in 2019 in uitgebreidere vorm verschijnen in het Tijdschrift voor Geestelijke 
Verzorging. In dat artikel is ook de wetenschappelijke onderbouwing met 
literatuurverwijzingen terug te vinden.  


