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Workshop 2.4 

Morele counseling:  

contemplatief luisteren in morele kwesties 

Hans Evers, Jack de Groot en Marline van Hoek  

Zaal 5: 13:45-14:45 

 

Indeling workshop 

1. Presentatie: 

Achtergrondinformatie, uitgangspunten, 

concepten 

2. Activiteit:  

Onderscheiden van alledaagse moreel relevante 

uitspraken 

3. Discussie:  

Toepassingen van het contemplatief luisteren in 

morele kwesties 

4. Informatie over trainingen/cursussen  
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Morele counseling:  

contemplatief luisteren in morele kwesties 
 

Contemplatief luisteren is een gespreksvorm die het innerlijk overleg 

van een cliënt gemakkelijker en soepeler maakt. Het model 

onderscheidt zich door de aanname van een metafysische kern van het 

menselijke bestaan, vooral ook van het individuele bestaan. Het 

resultaat van contemplatief luisteren voor een cliënt is een actueel 

beeld van het bestaan, zoals dat je in je eigen leven overkomt, met 

andere woorden: antwoorden op fundamentele vragen als: ‘Waar heeft 

mijn leven een plek?’ en ‘Waar leidt dit leven toe?’ Bij contemplatief 

luisteren in morele kwesties focust het luisteren zich op het ‘goede 

leven’ en ‘passend handelen’. Belangrijk kenmerk van dit luisteren is de 

aanname van de aanwezigheid van een morele intuïtie, die gesignaleerd, 

geformuleerd en gecommuniceerd wil worden. 

Hoe vormen we voortdurend het beeld van het eigen bestaan en het 

goede leven? Hoe weten we dat de cliënt zorgvuldig bezig is, zodat we 

kunnen assisteren om het luisteren te optimaliseren?  

Presentatie van het vormen van een beeld van de eenheid en 

samenhang van de ‘Burgers van Calais’. Toepassen van deze metafoor 

op het ruimte maken, meebewegen en tot de kern komen in het 

contemplatief luisteren, waarbij in de voorbeelden vooral de nadruk 

gelegd wordt op alledaagse moreel relevante uitspraken vanuit alle 

perspectieven.

 


