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VOORWOORD

Beste lezer,

Gefeliciteerd met het downloaden van dit
e-book.
Ik heb dit e-book geschreven naar aanleiding van mijn jarenlange ervaring als
trainer en opleider in het brede sociale veld (welzijn, jeugdzorg en de GGZ).
In onze opleidingen (www.kempler-instituut.nl) kom ik wekelijks studenten
tegen uit alle lagen van het sociale veld en superviseer ik hen en hun cliënten
om verder te komen met hun brede scala aan problemen.
Wat ik wekelijks terug hoor komen is de onrust die hulpverleners ervaren
in hun werk. Twee jaar geleden was de transitie van de hulpverlening een
feit. Een nieuwe financieringsstroom, contracten en overeenkomsten die
met gemeenten gesloten moesten worden, een meer wijkgerichte aanpak
en vaak het gevoel afgerekend te worden op je resultaten. Aan de ene kant
meer ruimte voor de creativiteit van de professional. Aan de andere kant
ook veel vragen, onduidelijkheden, marktwerking en (zoals veel collega’s het
ervaren) een uitholling van hun beroep.
Inmiddels is het ergste stof neergedaald en beginnen professionals te wennen
aan het nieuwe systeem. De ene hulpverlener ziet er meer uitdagingen in dan
de ander. De een ervaart meer problemen dan de ander. Voor ons een mooie
kans om na bijna twee jaar eens een onderzoek te doen naar de grootste
vraag onder hulpverleners. Wat is nu de grootste kopzorg van hulpverleners
in het sociale veld?
Meer dan 100 hulpverleners gaven hun antwoord op onze enquête en samen
met mijn team interviewde ik er nog 27. Een breed scala aan kopzorgen en
vragen kwam voorbij:
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Hoe ga ik om met…
•

Niet gemotiveerde cliënten

•

Weerstand bij cliënten en collega’s

•

Protocollen

•

Eisen van organisaties

•

Eisen van de gemeente

•

Nieuwe regels

•

Grenzen ten aanzien van anderen

Het samenwerken met anderen (organisaties, collega’s en gemeente) was
een veelgehoorde kopzorg. Evenals de enorme registratielast die vele mensen
ervaren. Je bent soms meer aan het rapporteren dan aan het interveniëren.
Ik heb geprobeerd al die vragen terug te brengen tot een aantal thema’s, en
het thema dat er voor mij het meest uitsprong was de term positionering.
Hoe positioneer ik mij als hulpverlener ten aanzien van:
•

Cliënten

•

Gemeenten

•

Opdrachtgevers

•

Werkgevers

•

Collega’s

•

Samenwerkingspartners

Dat positioneren kan heel breed zijn. Het kan gaan om het bewaken van jouw
eigen grenzen, om het aangeven van wat je dwarszit bij cliënten, om het
verantwoordelijk maken van de cliënt voor zijn of haar eigen leven, om het
nee zeggen tegen nieuwe cliënten, om het motiveren van cliënten, om het
verkopen van jouw visie aan de gemeente.
Het zijn allemaal gebieden waar vragen en kopzorgen over zijn. En op al die
gebieden komt het thema positioneren naar voren. Logisch eigenlijk. Want
dat zeggen we toch ook zo: “we zijn ons eigen instrument”? En als wij ons
belangrijkste instrument zijn, dan hebben alle vragen ook met ons zelf te
maken.
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Toen ik de uitslag van ons onderzoek bestudeerde kwam het volgende
beeld bij me op: een voorzichtige, vaak afwachtende hulpverlener die zich
afhankelijk opstelt ten aanzien van de cliënt, de gemeente, de organisatie,
collega’s, noem maar op.
Nu weet ik echt wel dat dat niet is wat jullie willen doen en misschien herken
je je er ook totaal niet in, maar denk even met me mee. Veel van de vragen
gaan over:
Hoe kan ik de ander… die niet wil veranderen… die er anders over denkt…
die een ander beleid heeft, overtuigen, motiveren, veranderen… Hoe kan
ik mijn werk goed doen in deze niet positieve toestanden? Zonder de juiste
randvoorwaarden?
Het interessante hierin vind ik dat deze vragen mij meteen doen denken
aan de positie van de meeste van onze cliënten. Ze lopen tegen grenzen,
beperkingen en onmogelijkheden op. En stellen zich afhankelijk op van de
hulpverlener, de gemeente en/of de sociale dienst.
Veel cliënten komen al binnen met de verwachting dat wij het op moeten
lossen. En onze taak (en ik hoop dat je er ook zo over denkt) is natuurlijk om
hen zo snel mogelijk weer verantwoordelijk te maken voor hun eigen leven.
Maar wat nu als de hulpverlener in eenzelfde positie komt te zitten?
1. door mee te gaan met het appel van de cliënt óf
2. door zichzelf net zo op te stellen als de cliënt maar dan t.a.v. de organisatie,
de gemeente en soms/vaak ook de cliënt.
Ik behandel in dit e-book de “5 meest gemaakte fouten van hulpverleners als
het gaat om positioneren.”

Ferdinand Bijzet
Directeur, trainer Kempler Instituut
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NAAR CLIËNTEN KIJKEN ALS
ZWAK EN KWETSBAAR
Een grote valkuil van hulpverleners is om naar cliënten en hun omgeving
te kijken als kwetsbaar en zwak. Met als gevolg dat ze onze HULP nodig
hebben en we maar weinig van ze kunnen verwachten. Aan het begin
levert dat meestal weinig problemen op. Wat is er als hulpverlener fijner
dan voor mensen te kunnen zorgen? Maar uiteindelijk gaat het irriteren. De
hulpverlening stagneert en hulpverleners haken af of beginnen te klagen.
En het gevolg is dat hulpverleners over deze cliënten als “niet gemotiveerd,
niet toe aan verandering” gaan praten of de hulp voortzetten in de vorm van
“leun en steuncontacten”. Ik noem het liever leun, steun en kreuncontacten.
Want de hulpverlener leunt en steunt maar kreunt ondertussen ook. En uit
dat kreunen komt naar voren dat de hulpverlener alle positie is kwijtgeraakt.
De hulpverlener heeft geen contact meer met haar passie en visie, maar
levert zich passief uit aan wat ze denkt dat de cliënt nodig heeft. Zou de
cliënt datzelfde doen, dan zouden wij de eerste zijn die denken “dat doe je
toch niet!” Waarom zouden wij het dan wel doen?
Wanneer ik deze hulpverleners dan vraag naar hun mening, blijkt dat ze wel
degelijk wat vinden van de cliënt. Maar het argument wat ik dan vaak hoor
is “dat kun je niet zeggen” want de cliënt is kwetsbaar. En juist deze visie van
de kwetsbare cliënt heeft de hulpverlener klem gezet. De cliënt is kwetsbaar
en ik moet zorgen. Maar zie je achter de kwetsbaarheid ook de kracht? Wat
mij vaak opvalt aan mensen die zich enerzijds heel kwetsbaar opstellen, is
dat er vaak een enorme kracht achter schuilt. Een kracht die vaak destructief
ingezet wordt, maar het is wel kracht. En als wij die kracht niet aanboren,
faciliteren wij het destructieve systeem.
Gorilla
Er is een beroemd experiment dat ook op internet terug te vinden is en door
iedereen gedaan kan worden. In het experiment kijken de deelnemers naar
een filmpje met 6 mensen en twee basketballen. Drie spelers in het wit, drie
in het zwart. Als het filmpje start krijg je de opdracht de hoeveelheid passes
van de witte spelers te tellen. Halverwege het filmpje loopt er een gorilla
door het beeld, draait een rondje en loopt dan aan de andere kant het beeld
weer uit. Aan het eind van het filmpje wordt er gevraagd hoeveel keer de
witte spelers de bal hebben overgespeeld en wordt het antwoord gegeven.
Daarna volgt de vraag: “maar heb je de gorilla ook gezien die door het beeld
liep?”. Het blijkt dat zeker de helft van de mensen die dit filmpje bekijkt de
gorilla niet gezien heeft. Het is net alsof hij onzichtbaar voor de kijker is,
terwijl hij er toch echt is!
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Zoek maar eens op internet naar “the invisible gorilla”, dan kun je het
experiment zelf doen. Ik heb het filmpje bekeken en omdat ik wist wat er
zou komen zag ik de gorilla, maar niet heel duidelijk. En ik kan me zo goed
voorstellen dat ik die gorilla gemist zou hebben! Blijkbaar zijn onze hersenen
in staat om bepaalde informatie gewoon over het hoofd te zien. Hoe meer we
ons op een bepaalde opdracht focussen, hoe minder ruimte we hebben voor
de rest. En daardoor missen we veel info! Het is overigens ook maar goed
dat onze hersenen dit kunnen (daardoor kunnen we ons focussen), maar
het levert ook eenzijdigheden op. Eenzijdigheden die zomaar een beperkte
kijk op onze cliënten oplevert. We zien dan kwetsbaarheid, maar missen de
kracht die er in mensen huist.
Wanneer jij voornamelijk kwetsbaarheid ziet, probeer dan eens te focussen
op de kracht die er ook achter mensen schuil gaat. En ga op zoek naar wat jij
echt van een situatie vindt. Wat zou jij zeggen als je echt lef had? Zou je dan
nog zo zorgend zijn, of zou je dan confronteren? En het feit dat je dat nu niet
doet, komt dat omdat je kwetsbaarheid ziet? Probeer eens geen rekening
te houden met de kwetsbaarheid en breng stevigheid. Wat gebeurt er dan?
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VOORZICHTIG MET MENSEN
OMGAAN
Deze tweede valkuil komt vaak uit de eerste voort. Als je kwetsbaarheid
ziet, ga je vaak voorzichtig met de ander om. Maar voorzichtig met mensen
omgaan zit ook in de aard van de hulpverlener. De meeste hulpverleners zijn
zorgend en zorgzaam ingesteld. Waarom zou je anders je beroep maken van
het helpen van mensen?
Maar deze zorgende kwaliteit zorgt er ook voor dat hulpverleners zich
voorzichtig en afwachtend opstellen ten aanzien van hun cliënten. Omdat
zorgen en begrijpen veel gemakkelijker is dan confronteren en positioneren.
Veel van de problemen waar hulpverleners tegenaan lopen in hun werk
hebben te maken met deze voorzichtigheid. Ze vinden wel dingen, maar
zeggen dat niet omdat ze de ander niet willen kwetsen of bang zijn dat de
ander het niet aankan als zij duidelijk en confronterend zijn.
Wat is het signaal wat je aan mensen geeft wanneer je voorzichtig met hen
omgaat? Het signaal is dat jij gelooft dat ze het niet kunnen. Wat doet een
dergelijk signaal over het algemeen met mensen? Het houdt ze klein en
kwetsbaar. Neem kinderen. Als je ze voortdurend het signaal geeft dat ze het
niet kunnen gaan ze dat geloven.
Ooit gaf ik een serie trainingen bij een organisatie die werkte met kinderen
met een auditieve beperking. Een combinatie van onderwijs en hulpverlening.
Weet je welke uitspraak er het meest voorbij kwam? “Dat kunnen onze
kinderen niet!” Moest er iets geregeld worden, dan was het: “dat kunnen
onze kinderen niet”. Met als gevolg dat de professional dat allemaal maar
zelf deed. De leerling, de bewoner is kwetsbaar en zwak en de professional
is er om de cliënt te redden en te compenseren voor wat deze zelf niet kan.
Maar ook tijdens supervisies in onze opleiding valt het me op dat wanneer ik
aan hulpverleners vraag wat ze van de cliënten willen zien, ze vaak reageren
met: “ik zou wel willen, maar de cliënt kan dat allemaal niet”. Standaard
verander ik dan “niet kunnen” in “niet willen”.
Wat dat betreft is het onderzoek van Rosenthal en Jacobson (Rosenthal &
Jacobson, 1968) heel inzicht gevend. Uit hun onderzoek kwam naar voren
dat als leerkrachten verteld werd dat bepaalde leerlingen intelligenter
waren dan anderen, die leerlingen meer vooruitgang boekten. De reden?
De leerkracht verwachtte meer van de leerling, straalde die verwachting ook
uit, en dat had een positieve invloed op de leerlingen. Hiermee bewezen ze
dat de verwachtingen die leerkrachten hebben over prestaties van leerlingen
van grote invloed zijn op de daadwerkelijke prestaties. Zij noemden dit het
Pygmalioneffect.
Rosenthal en Jacobson experimenteerden in hun onderzoek enkel met
positieve verwachtingen van leerkrachten. Maar o.a. Corson (Corson,
1993) en Cummins (Cummins, 1996) stellen dat op basis van verschillende
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onderzoeken geconcludeerd kan worden dat dit effect ook geldt voor
negatieve leerkrachtverwachtingen, met name bij leerlingen met anderstalige
achtergrond en leerlingen uit lagere sociaal-economische milieus.1
Het gevolg van negatieve verwachtingen is dat leerkrachten bewust of
onbewust (ik denk het laatste) hun leerdoelen gaan aanpassen, het niveau
van hun lessen aanpassen, het communicatieniveau verlagen, kinderen
ontzien en ook in hun adviezen pessimistischer zijn. Dit heeft meteen effect
op de prestaties van het kind.
Deze onderzoeken laten zien dat de bril waarmee wij naar de ander kijken
bepaalt hoe we de ander behandelen. En onze manier van handelen heeft
ook weer effect op de mate waarin een ander zich uitgedaagd voelt tot
geloof in eigen kunnen.
Laatst sprak ik een vrouw van begin 40. Ze had in haar kinderjaren vaak
gehoord dat ze het niet kon, dat ze niet slim genoeg was. En ze was zich
daarnaar gaan gedragen. Nu ontdekt ze steeds meer wat ze kan. Had ze dat
toen geweten, dan was ze met een HBO-studie begonnen.
Wanneer wij als hulpverleners vooral voorzichtig met cliënten omgaan, wat
stralen we uit? Wanneer ik dergelijke hulpverleners vraag wat ze echt vinden
en voelen komen er hele andere woorden uit dan het zorgzame dat ze naar
cliënten uiten. Stel dat deze hulpverleners zich laten leiden door wat ze
zouden doen als ze lef hadden? Wat zou er dan gebeuren?

1http://taalunieversum.org/onderwijs/taalforum/toon_vraag.php?vraagid=131
(13-12-2016)
8

JE VERANTWOORDERLIJK
MAKEN VOOR ZAKEN WAAR
JE NIET VERANTWOORDELIJK
VOOR KUNT ZIJN.
Een van de fouten die je als hulpverlener razendsnel kunt maken is je
verantwoordelijk te maken voor zaken waar je niet verantwoordelijk voor
kunt zijn. Misschien herken je dit wel: cliënten komen met een probleem
en jij voelt na een paar minuten de machteloze druk om iets op te lossen. Je
weet dat je dat enerzijds niet kunt, maar anderzijds ga je toch aan het werk.
En voel je je verantwoordelijk voor het resultaat.
Dit sluit overigens aan bij de visie van de cliënt, dat de hulpverlener moet
zorgen voor het probleem. “Ik heb een probleem, ik kan er niets aan doen en
de hulpverlener is verantwoordelijk voor de oplossing”. En de hulpverlener
denkt “de cliënt heeft een probleem en ik moet het oplossen.” Hoewel
begrijpelijk kom je als hulpverlener daardoor meteen klem te zitten. Je maakt
je namelijk verantwoordelijk voor dingen waar je niet verantwoordelijk voor
bent. Maar doordat je de verantwoordelijkheid wel op je neemt, kom je qua
positionering ook helemaal klem te zitten.
Neem bijvoorbeeld de volgende vraag die een aantal hulpverleners stelden:
“hoe motiveer ik cliënten om iets te gaan doen, waar ze geen zin in hebben?”
In zijn boek ‘Stoppen met leidinggeven’, schrijft Watze Hepkema (2015)over
de motivatie paradox. Hepkema beschrijft dat er vaak vaste patronen tussen
managers en medewerkers ontstaan. Patronen waarbij de medewerkers
afhankelijk worden van de manager. En de manager zich verantwoordelijk
voelt voor de medewerker. Eén van de terreinen waar hij over schrijft is
het terrein van motivatie. Vaak voelen managers zich daar verantwoordelijk
voor. Zij zouden hun personeel moeten motiveren. Hepkema is het hier
volledig mee oneens. Hij zegt dat motivatie iets is waar medewerkers
zelf voor verantwoordelijk zijn. “Al was het alleen al omdat ik niet
verantwoordelijk kan zijn voor het gevoel van een ander.” Hoe komt het dan
toch dat leidinggevenden hun medewerkers altijd willen motiveren? Ze lijken
gevangen in een vreemde paradox. Deze luidt ongeveer als volgt: “Hoe krijg
ik mijn medewerkers zover dat ze uit zichzelf willen wat ik wil?”
Hepkema betoogt dat hoe harder een manager probeert zijn personeel te
motiveren, hoe minder gemotiveerd deze in de regel zullen raken. Je zou
personeel dan ook niet moeten motiveren. Je zou van hen verwachten
dat ze gemotiveerd zijn, of zichzelf motiveren. Daarmee behandel je ze als
volwassen mensen. “Volwassen mensen moet je hun verantwoordelijkheid
niet afnemen, daar moet je afspraken mee maken en kun je dingen van
verwachten.”
Dit verhaal sprak mij erg aan als het gaat om hulpverlenen. Want ook
bij hulpverlenen kun je in deze paradox terechtkomen. Hoe meer jij je
verantwoordelijk voor het proces van de cliënt maakt hoe minder de cliënt
zelf in beweging hoeft te komen.
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Het gevolg? Cliënten die niet in beweging komen, hulpverleners die
gefrustreerd en machteloos worden en gaan klagen. Zie je dat wanneer jij als
hulpverlener je verantwoordelijk maakt voor waar je niet verantwoordelijk
voor kunt zijn, je klem komt te zitten? Je jouw positie kwijt raakt? Je afhankelijk
wordt van de cliënt en als je niet oppast slachtoffer van zijn of haar positie?
Ook hier geldt weer: sta eens stil bij wat je zou doen als je lef had. Wat zou je
doen, wat zou je zeggen als je met niemand rekening zou houden. Ik durf te
wedden dat als je daarbij stil staat je weer gaat voelen wat je eigenlijk vindt
en wilt. De vraag is alleen of je daar de verantwoordelijkheid voor wilt en
durft te nemen. Ik kan je verzekeren, je krijgt hierdoor weer een eigen positie.
En de cliënt krijgt zijn of haar positie. En dat is toch waar hulpverlening over
gaat?
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ER VANUIT GAAN DAT JE EEN
WERKRELATIE HEBT TERWIJL JE
DIE NIET HEBT
Misschien stel je jezelf deze vraag nooit, maar heb jij wel een werkrelatie met
je cliënt? Veel zorgprofessionals gaan daar als vanzelfsprekend vanuit, maar
de vraag is of dat klopt. De oplossingsgerichte methode, zoals ontwikkeld
door Insoo-Berg en de Shazer (2004), beschrijft drie types cliëntrelaties te
weten: de klagertypische, de klanttypische en de bezoekertypische relatie.
En bij maar één van deze drie heb je een echte werkrelatie.
Stel je voor je komt in een winkel, dan maakt het nogal verschil of je een
koopwens hebt of dat je gewoon je tijd aan het doden bent. In het eerste
geval ben je gericht op zoek en stel je hulp van het personeel over het
algemeen wel op prijs. Je hebt immers een vraag en een koopwens. Maar
als bezoeker stel je meestal geen prijs, ik in ieder geval niet, op hulp van
het personeel. Je antwoordt “nee dank je, ik kijk gewoon een beetje rond”.
Veel tijd aan bezoekers besteden moet je als winkelpersoneel niet doen.
Bezoekers hebben immers geen koopwens.
Kan een bezoeker geen koopwens krijgen? Natuurlijk wel. Soms zie je iets
dat je interesseert. En dan opeens verander je van een bezoeker in een
klant. De beste manier om van bezoekers klant te maken is niet aan ze te
trekken, maar wel iets interessants in de aanbieding te hebben. Ik heb een
keer meegemaakt dat, terwijl ik bezoeker was, ik een kopje koffie kreeg
aangeboden. “Nee hoor, u hoeft niets te kopen, maar drink gerust een kopje
koffie mee van de zaak…” De kans dat ik op zo’n moment klant wordt is vele
malen groter.
Veel cliënten zijn nog geen klant. Ze zijn feitelijk nog bezoeker. Vaak omdat
ze doorverwezen zijn, of doordat de professional zich met hun leven ging
bemoeien. Een mooi voorbeeld is een meisje dat op speciaal onderwijs zit,
maar zelf er heilig in gelooft dat er niets mis met haar is en dat ze in het
reguliere onderwijs thuis hoort. Die kun je wel allerlei “hulp” gaan verkopen
maar ze is gewoon geen klant. Tot frustratie van de ouders, de leerkracht en
de ambulant begeleider.
Let wel, bezoekers kunnen wel een probleem hebben, maar ze presenteren
deze nog niet en hebben er misschien ook niet dermate last van dat ze hulp
willen “inkopen”. Klanten ervaren een probleem en zien dat ze daar zelf ook
wat aan moeten doen.
Klagers, de derde categorie, daarentegen hebben wel een probleem,
presenteren die ook wel, maar zij leggen het probleem en zeker de
oplossing buiten zichzelf. De moeilijkheid van klagers is dat ze niet zelf de
verantwoordelijkheid voelen voor het oplossen van hun probleem. Om het
met een hulpverleningswoord te zeggen: ze externaliseren. En je snapt wel
dat dit een groot effect heeft op de werkrelatie. Waar bezoekers niet eens
een werkrelatie aangaan, gaan klagers die wel aan, maar nog steeds is de
vraag of er gewerkt kan worden. Wanneer je klagers behandelt als klant, dan
ga je er vanuit dat ze zelf aan het werk willen. Maar dat willen de meeste
klagers niet.
11
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Type
Bezoeker
Klager
Klant

Probleem
?
Ja
Ja

Probleempresentatie
Nee
Ja
Ja

Aandeel in de oplossing
Nee
Nee
Ja

Vanuit de oplossingsgerichte methode zijn er veel vragen en strategieën bedacht
om met de klager en de bezoeker om te gaan. Ze zijn er mijns inziens allemaal
op gericht om de cliënt in beweging te krijgen en de hulpverlener aan het werk
te zetten. En dat zie ik hulpverleners in de praktijk ook doen. Wat voor mij mist
in hun aanpak is dat ze stilstaan bij wat ze zelf willen en vinden en zich van
daaruit positioneren ten aanzien van de klager of de bezoeker. Hierbij een aantal
aanwijzingen om je ten aanzien van klagers en bezoekers te positioneren:
Bezoekers:
•

Vraag vooral door naar de reden van de verwijzer om door te verwijzen.
Welke visie heeft de cliënt hierop?

•

Let er vooral ook op hoe jij als hulpverlener deze cliënt ervaart? Wat
is voor jou een probleem, moeilijkheid? Bespreek dit persoonlijk (niet
oordelend maar wel eerlijk).

•

Bespreek waar nodig persoonlijk je dilemma: “Je bent hier maar ik heb het
idee dat je gestuurd bent. Toch ben je er, maar het lijkt niet alsof je zelf een
probleem hebt waarmee ik je kan helpen. Vraag om een reactie hierop.

Klagers
•

Luister naar het verhaal en probeer helder te krijgen wat het probleem
voor de cliënt is.

•

Ga er niet vanuit dat iets zomaar een probleem is en vraag door naar wat
dan precies het probleem er aan is. Probeer dat te begrijpen.

•

Vraag naar wat de ander wil veranderen. Aangezien de klager niet
zichzelf als onderdeel van de oplossing ziet zal deze alleen anderen
willen veranderen.

•

Confronteer de klager met wat je ziet: “Hé, het valt me op dat jij de
oplossing vooral bij de ander ziet liggen. Ik mis dat je daarin ook ziet dat
je zelf een aandeel hebt.”

•

Let sterk op hoe de ander in het gesprek zich presenteert en hoe jij dat
ervaart. “Het valt me op dat je nu heel erg klaagt over de ander, maar
als ik je zo hoor, als je mijn zoon zou zijn, dan zou ik het ook lastig vinden
om …”.

•

Geef dat terug aan de cliënt en vraag om een reactie.
12

JE ALS SLACHTOFFER VAN
ORGANISATIES OF BELEID
GEDRAGEN
Verreweg de meeste klachten van hulpverleners gaan over veranderingen in
beleid en over registratiedruk. En eigenlijk is dat heel logisch. Er verandert
veel in zorg en welzijn. Er zijn grote bezuinigingen geweest, organisaties
moeten concurreren en elk jaar is het maar weer afwachten wat je werk en
je budget is. En veel wijzigingen in werkwijzen worden ingegeven door deze
bezuinigingen. Ze worden enerzijds wel verkocht als verbeteringen, maar
elke professional snapt ook wel dat het ten diepste om een bezuinigingsactie
gaat.
Ik was laatst nog bij een team. Ze werden geconfronteerd met allerlei
onverwachte en onwelkome verrassingen. Ontslagen in de brede
organisatie, een vertrekkende collega wiens uren niet werden opgevuld,
het wegbezuinigen van het secretariaat en ga zo maar door. Niet echt een
situatie waar je blij van wordt. De collega’s in dit team waren er echt een
beetje moedeloos van. “Hoe moeten we dit nou met elkaar bolwerken?”
Heel begrijpelijk. Maar voor je het weet eisen dergelijke randvoorwaarden
al je aandacht op en zuigt het je leeg. Of zoals iemand zei “ik voel me steeds
minder verbonden met dit bedrijf”.
Maar als je niet oppast ga je je afhankelijk opstellen van deze veranderingen.
En word je bitter, negatief en ten diepste dus het slachtoffer van externe
factoren. Je zou haast kunnen zeggen: “welkom in de wereld van de cliënten
die vaak ook dit gevoel hebben”.
Er wordt namelijk wat af geklaagd op de werkvloer. Gemopperd over regels,
beleid, alles wat moet… en ook over cliënten die je leegzuigen. Die niet
gemotiveerd zijn, die klagen…
Zie je het parallelle proces? Wat doen veel cliënten? Klagen, mopperen…
Klagen, mopperen, zuchten, je machteloos voelen, het zijn allemaal
symptomen. Symptomen dat je de verantwoordelijkheid voor jouw leven,
jouw werk, jouw geluk buiten jezelf hebt gelegd.
Ik wil hiermee niet zeggen dat ons werk allemaal rozengeur en maneschijn
is. Maar als je jouw geluk afhankelijk maakt van de omstandigheden, dan
lek je energie. En je vecht tegen de bierkaai. Heel wat jaren terug was ik
werkzaam in een organisatie waar ook een grote transitie aan de gang was.
Wij vonden het maar niets. En er werd wat af gemopperd op de werkvloer.
Tot er een externe coach langs kwam. Nadat wij 20 minuten klaagden over
de organisatie, het management en de directie gooide hij de knuppel in
het hoenderhok: “Jullie zijn toch professionals? Hoogopgeleide mensen die
vanuit hun professie zorg kunnen dragen voor hun beroep? Waarom stellen
jullie je dan als slachtoffer op van jullie organisatie? Houd op met klagen!
Neem eventueel je manager bij de hand, maar wordt verantwoordelijk voor
je eigen geluk. Leg dat niet in de handen van een organisatie, een manager,
een directie. Dat past niet bij professionals.” BAM, die kwam hard binnen.
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Confronterend en niet leuk om te horen. Maar het was precies wat ik nodig
had. Niet iedereen slikte deze boodschap overigens. Ik wel, en ik ben er deze
coach duizendmaal dankbaar voor.
Het gaat om positioneren en verantwoordelijkheid nemen. Hoe kun je
ondanks alle omstandigheden, ook als professional, vanuit jouw eigen kracht
blijven werken? Weet je dat dat jouw eigen verantwoordelijkheid is? Je kunt
daar niemand anders verantwoordelijk voor maken! Dat zeggen we toch
ook tegen cliënten die klagen over hoe de maatschappij met hen omgaat?
“Vervelend, maar je hebt het er mee te doen!” Hoe verander je van slachtoffer
van de omstandigheden naar krachtig professional? Het antwoord is door
verantwoordelijk voor jezelf, jouw handelen en jouw werkgeluk te worden.
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CHECKLIST

Ooit ontwikkelde ik voor een organisatie een empowermentschecklist. In die
tijd trainde ik trainers in deze organisatie. Het doel was dat deze trainers
weer hun collega’s zouden trainen. Het trainingsthema was gecentreerd
rond empowerment. Empowerment is een veel gebruikt woord binnen
hulpverlening en hulpverleningsorganisaties. En heeft als kern dat het moet
gaan om cliënten te empoweren (in hun kracht te plaatsen). De valkuil
die ik al snel ontdekte is dat hoe harder hulpverleners proberen cliënten
te empoweren, hoe minder hard cliënten over het algemeen gaan lopen.
Eerder in dit e-book schreef ik over de “motivatie paradox”, al snel doopte ik
het om in de “empowerment paradox”. Want ook bij empowerment kun je in
deze paradox terechtkomen. Je wilt niet betuttelen en dus ga je empoweren,
maar jij bent er verantwoordelijk voor om de ander zover te krijgen. En dan
ontstaat er weer een paradox. Hoe harder jij je verantwoordelijk voelt om
die ander te empoweren hoe meer de ander afhankelijk wordt van jou. Jij
wilt immer iets.
Ik ontdekte in dit proces dat empowerment niet iets is dat je bij een ander
kunt bewerkstelligen. Het is iets dat je alleen met jezelf kunt doen. Jij kunt
jezelf in je kracht plaatsen. En dat is volgens mij ook wat je zou moeten doen.
Door vooral naar je eigen kracht op zoek te gaan. Naar jouw visie en positie.
Wat zou jij zeggen en doen als je lef had?
Deze checklist gaat je hoop ik verder helpen. Hij focust zich op drie terreinen:
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1.

Jouw eigen positie

2.

De kracht van de cliënt/ het systeem

3.

De werkrelatie
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CHECKLIST
EMPOWERMENT
Vragen m.b.t. de kracht van de hulpverlener:
•

Zit ik zelf in mijn kracht als ik aan het werk ben en heb ik voldoende de
leiding?

•

Kan en durf ik tegen de cliënt te zeggen wat ik wil?

•

Ben ik actief of afwachtend en waardoor komt dit?

•

Zijn er dingen die ik vermijd in het cliëntencontact? Wat vertelt me dat?

•

Spreek ik de cliënt voldoende aan op zijn of haar kracht of ben ik aan het
pamperen? Waarvoor doe ik dat?

•

Ben ik een voorbeeld van het aan te leren gedrag of de aan te leren
houding?

•

Heb ik in huis wat er nodig is?

•

Wat zou ik zeggen en doen als ik lef had?

Vragen m.b.t. de kracht van de ander:
•

Zie ik vooral kracht en mogelijkheden, of zie ik beperkingen?

•

Wat zie ik aan gezonde krachten en patronen van de cliënt/ het systeem?

•

Van welk gedrag zou ik meer willen zien?

•

Welk gedrag/ patroon van de cliënt en zijn systeem zou ik graag
doorbroken willen zien?

•

Wat zou ik zeggen en doen als ik lef had?

Vragen m.b.t. de evaluatie van de werkrelatie door de hulpverlener:
•

Ervaar ik zelf de gesprekken als constructief?

•

Ben ik tevreden over het proces?

•

Vind ik dat de cliënt voldoende doet met wat ik aangeef?

•

Welke dingen vind ik eigenlijk wel, maar heb ik niet gezegd tegen de
cliënt? Waardoor komt dit?

•

Heb ik te maken met een klager, een bezoeker of een klant? Ben ik op het
juiste spoor in mijn aanpak?

•

Zie ik zich herhalende interactiepatronen tussen mij en de ander
ontstaan?
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•

Ervaar ik een impasse? Wat leert me deze impasse over onze
samenwerking?

•

Wat is daarin mijn aandeel?

•

Wat zou ik zeggen en doen als ik lef had?

Welke vraag heb ik n.a.v. deze checklist voor intervisie?

Zoals je ziet wil deze checklist je helpen
om je te positioneren!
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CONCLUSIE &
BRONNEN
Uit ons onderzoek kwam naar voren dat het hoofdthema uit de vragen
van de meeste hulpverleners met positioneren te maken heeft. Als wij als
hulpverlener niet oppassen dan komen we in een zelfde soort positie als onze
cliënten terecht, namelijk afwachtend en afhankelijk van onze omgeving.
Daar willen we hen juist uit hebben, dus moeten we er zelf ook uitblijven. En
dat doen we door weer bij onszelf te beginnen. Wat vind ik nou van wat hier
gebeurt? Wat zou ik doen als ik lef had?
Ik hoop dat dit e-book waardevol voor je was. Ik stel jouw reactie erg op prijs.
Aangezien dit e-book hoort bij een serie online-trainingen verwijs ik je graag
naar de tweede video die je binnen enkele dagen ontvangt. In die video deel
ik het geheim met je van professionals die ondanks alle veranderingen in het
werkveld, altijd uitdagingen blijven zien. Dat heeft alles te maken met wat
ik in dit e-book al aanstipte, namelijk 100% de verantwoordelijkheid nemen
voor jouw leven en jouw werk.
Berg, I.K., Jong, de, P (2004), De kracht van oplossingen. Handwijzer voor
oplossingsgerichte gesprekstherapie, Pearson Benelux Clinical, Amsterdam.
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