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Help ons mee talenten van onze cliënten te ontdekken en te delen 

met anderen 

  

De geestelijk verzorgers van Abrona willen eraan bijdragen dat cliënten hun kracht en mogelijkheden 

kennen en ervaren. Daarom hebben ze ruimte voor een student theologie/religiestudies of social 
work/sociale studies voor het project Talent Scouting. 

Abrona zoekt een student die de talenten van een aantal cliënten met een licht verstandelijke 

beperking onderzoekt, door met hen te spreken over wat voor hen van betekenis is, waar ze goed in 

zijn, wat ze graag doen. Na de inventarisatie zoek je dan met de cliënt naar een mogelijkheid om het 

gevonden talent te laten zien in een andere omgeving, buiten de instelling. Dat kunnen 

geloofsgemeenschappen zijn, maar misschien ook andere podia. Bijvoorbeeld: een cliënt kan goed 

tekenen. Wat zou zij met deze tekeningen kunnen doen, waar zouden die kunnen worden 
geëxposeerd, met wie zou ze er kaarten van kunnen maken en waar zou ze deze kunnen verkopen? 

 Het gaat dus om het vinden en beschrijven van talenten en van het vinden en realiseren van wegen 
om het netwerk van de cliënt te vergroten en met zijn of haar talent gezien en erkend te worden.  

Je leert modellen van gespreksvoering kennen over wat van betekenis is in het leven en hoe je dat 

bespreekbaar maakt met cliënten met een licht verstandelijke beperking. Je doet ervaring op met 

deze gesprekken en met het verbinden van jongeren met geloofsgemeenschappen of andere 
groepen mensen en draagt zo bij aan empowerment van deze cliënten. 

Uiteraard word je professioneel begeleid en houden we rekening met de eisen die jouw opleiding 

aan een dergelijk traject stelt. 



Meer informatie over de dienst geestelijke verzorging zie: Geestelijke verzorging | Abrona  

 

 

Deze afstudeerplek is verbonden met de Kenniswerkplaats Sociale Inclusie en Levensbeschouwing van 

Mensen met een verstandelijke beperking van onderzoeker André Mulder bij de PThU in Amsterdam. 

Daardoor kun je meer begeleiding ontvangen bij het ontwikkelen van je vraagstelling, je 
onderzoeksontwerp- en uitvoering en je literatuurstudie. 

Contact opnemen 

Meer informatie over de onderzoeks en/of stage-opdracht 

Abrona, Caroline Bezemer, geestelijk verzorger 

 Caroline.Bezemer@abrona.nl  

 

Meer informatie over de Kenniswerkplaats 

PTHU, André Mulder, senior onderzoeker 

a2.mulder@pthu.nl; 0619074096   

https://www.abrona.nl/nl/clientenwonen-een-huis-van-abrona/geestelijke-verzorging
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