KIN Nascholing

EIGEN KRACHT:
Empowerment van
de hulpverlener

“Het verfrissende en inspirerende van deze benadering
vind ik dat ik als hulpverlener zelf ook iets heb in te
brengen. Dat ik mezelf mag zijn en dat daaruit een
gelijkwaardige werkrelatie ontstaat – heerlijk! Dat dit
vervolgens ook nog leidt tot een zeer effectieve vorm
van hulpverlenen merk ik nog dagelijks.”

Eigen kracht

Professionaliteit

Van de professional nieuwe stijl wordt verwacht dat hij een persoonlijke,
zelfbewuste en krachtdadige stijl van werken heeft. Veel hulpverleners hebben
echter niet geleerd hoe zij hun persoonlijke kracht in hun werk kunnen
gebruiken en durven dat dus ook niet te doen. Ze zijn er niet toe opgeleid en
hebben er geen ervaring mee en dat roept angst op en de neiging in het oude
patroon te blijven zitten. Maar om de positieve krachten van hun cliënten aan te
kunnen boren is het nodig dat zij weten waar hun eigenkracht ten aanzien van
deze cliënten zit. Door zo een wisselwerking te creëren tussen de kracht van de
hulpverlener en de kracht van zijn client wordt het meest effectief aan een
duurzaam resultaat gewerkt.

”De Paradox is, dat deze behoefte om anderen te helpen deeffectiviteit van
een hulpverlening vaak in de weg staat. Dan is het vanuit een professionele
optiek een oneigenlijke behoefte. Professioneel helpen doe je niet voor jezelf,
uit medelijden met de ander of voor een goed doel. Dat doe je om te
realiseren dat cliënten de greep op hun levensvoorwaarden weer kunnen
herstellen. Om dit te bereiken is een bepaalde vorm van zelfzorg nodig,
waarin de eigen behoeften kritisch tegen het licht worden gehouden. Dat is
geen paradox. Dat is een centraal punt in de discussie over professionaliteit.”
(Prof. dr. Geert van der Laan)

Dienstbaarheid

Zelfzorg

De meeste hulpverleners zijn echter beter in zorg voor anderen dan zorg voor
zichzelf en zijn geneigd zich dienstbaar te maken aan en te zorgen voor hun
cliënten, een houding die past binnen de traditie van het Maatschappelijk Werk
en de Thuiszorg. De professional nieuwe stijl wil met deze traditie breken, maar
zeker in situaties waarin cliënten zeer hulpbehoevend zijn of traumatische
ervaringen moeten verwerken valt het niet meeom oog te blijven houden voor
de eigen behoeften. Hulpverleners staan er niet zo gauw bij stil of zij zelf wel
krijgen wat zij als beroepspersoon nodig hebben om goed te kunnen
functioneren.

Door niet uitsluitend gericht te zijn op luisteren, zorgen en helpen, maar ookop
stilstaan bij en uitspreken van wat hij zelf ervaart, denkt en nodig heeft,
combineert de hulpverlener de zorg voor de cliënt met de zorg voor zichzelf.
Hierdoor ontstaat een open, persoonlijke en werkzame relatie, die door cliënten
wordt gewaardeerd om zijn duidelijkheid, echtheid en gelijkwaardigheid. De
hulpverlener creëert zo een stevige persoonlijke basis onder zijn identiteit als
beroepspersoon. Hoe steviger deze basis is, hoe minder methodes en
technieken hij nodig heeft om effectief te zijn.

Kempler Instituut Nederland 2019
Nascholing EIGEN KRACHT

Daarnaast is hij voor zijn cliënten een levend voorbeeld van hoe je voor jezelf
kunt zorgen en ook, of misschien wel juist daardoor, van waarde kunt zijn voor
een ander. Wanneer een hulpverlener op zoek gaat naar de eigen kracht, naar
wat hij wil, prettig vindt en nodig heeft en daarop vertrouwt, is hij het best in
staat ervoor te zorgen dat zijn cliënten hetzelfde doen.

Programma
De nascholing beslaat één dag en begint ’s ochtends met een lezing/discussie.
‘s Middags zal er, uitgaande van concrete casussen, op praktische wijze worden
geoefend. Hierdoor doen de deelnemers ter plekke ervaring op enontwikkelen
zij vaardigheden in hoe zij tijdens hun werk beter in contact kunnen blijven met
zichzelf, waardoor hun werk effectiever, maar vooral ook leuker en lichter wordt.

Vorm
Op verzoek kan deze dag ook opgevolgd worden door een of meerdere dagen
waarin met de deelnemers verder wordt geoefend in het serieus nemen van de
eigen ervaringen en reacties en deze op een duidelijke, open en betrokken
manier gebruiken tijdens de hulpverlening.
Wanneer daar behoefte aan is kan vantevoren gekeken worden hoe het
programma zo kan worden aangepast dat het goed aansluit bij de wensen van
de organisatie.

Kosten
De kosten van de nascholing bedragen € 1.250,- per dag, inclusief
voorbereidingstijd en reistijd en exclusief reiskosten.

Kempler Instituut Nederland 2019
Nascholing EIGEN KRACHT

Informatie
Voor meer informatie en nader overleg kan men zich wenden tot:
Ferdinand Bijzet
f.bijzet@kempler-instituut.nl
Secretariaat Kempler Instituut Nederland
Koolhovenstraat 2
3772 MT BARNEVELD
06- 18 13 53 81
info@kempler-instituut.nl
www.kempler-instituut.nl

