
A L A N SB


 




t i j d s c h r i f t   v o o r
a g o g i s c h   w e r k






















































 


Met het vallen van het blad bieden we u, beste lezer, voor de herfst-
dagen en voor het tweede jaar op rij een selectie 'uitgebalanceerde'
lectuur aan.
Net als bij de vorige jaargang nemen we je op een kernachtige en
krachtige manier mee in het gedachtengoed van onze agogische
vormingen en opleidingen, en dit met de reeds gekende indeling van
concept tot competentie, via praktijk en methodiek.

In dit nummer staat het concept van de vier procesrollen centraal,
een verhelderend instrument om op een methodische en circulaire
manier om te gaan met behoud en verandering in de werkcontext.
De appèlmethodiek heeft de bedoeling je het water in de mond te
doen krijgen om op een creatief agogische wijze verbindingen aan
te gaan. In de praktijk van Balans kan het er ook ernstig spelender-
wijs aan toe gaan …
En dat de competentie van het onderhandelen, zowel in twee-
gesprekken als op afdelings- en organisatieniveau, aan belang wint,
is een open deur intrappen!

De deur dicht, het haardvuur aan en lezen maar, tot volgend jaar!

Marc Van Coillie en Geert Van Vooren
Coördinatoren Balans
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Wil je op de hoogte gehouden

worden van ons opleidingsaanbod?

Geef je naam dan op, we sturen je de brochure toe.

Of surf alvast eens naar onze website:

www.vspw.be/balans

of www.vspw.be en doorklikken naar

afdeling balans.


"Om alles te behouden zoals het is,

Zullen we alles moeten veranderen."
Guiseppe Tamasi di Lampedusa.

Veranderingswerk verstaan we als 'de kunst van het omgaan met
behoud en verandering', ook wel genoemd 'methodisch agogisch
handelen'. Of het nu gaat om hulpverlening aan cliënten en hun
gezinnen, het stimuleren van leerprocessen, het benutten van crea-
tief agogische en therapeutische processen, het leiden van orga-
nisaties en teams, het leren omgaan met diversiteit, … in alle
beroepen waar 'werken met mensen' centraal staat, is methodisch
agogisch handelen één van de te verwerven kerncompetentie bij
uitstek. De kunst van het omgaan met behoud en verandering,
vergt een voortdurend zoeken naar een gepaste dynamische ba-
lans tussen intuïtief en systematisch handelen. Hoe complexer de
veranderthematiek waarmee we geconfronteerd worden, hoe meer
doordacht en systematisch onze interventies zullen moeten zijn.
Het model van de Procesrollen© kan ons hier een aardig handje
bij helpen.

Door de jaren heen ontwikkelde ik dit agogisch model met zeer
veel hulp en feedback van collega's, deelnemers aan opleidingen
en respons uit consultingwerk. Tal van praktijktoetsen bewezen
het nut en de eenvoud in gebruik bij het begeleiden van
veranderingsprocessen. Het model vormt onder andere het ba-
sale werkkader voor de opleiding 'Leiden van een Organisatie' en
de opleiding 'Leerbegeleider'. Het vond ook zijn weg in verschil-
lende andere Balansopleidingen. Een eerste uitwerking werd be-
schreven in het verslagboek van de VCVO-studiedag 'Vormen van
Leiderschap' van 20/11/1999 (Staut P. in Vanwing T., (2000) 37-82)

Met De Procesrollen© benaderen we veranderingswerk als een
oneindig cirkelverhaal waarin zowel een volgordelijke als een
simultane circulariteit speelt:
■ Volgordelijke circulariteit. Globaal genomen kunnen we in

veranderingswerk een aantal deelprocessen onderscheiden die
elkaar op grillige manieren afwisselen zodat er telkens één of
meer van deze processen op de voorgrond van de aandacht
treden: ondernemingswerk, onderzoekswerk, visiewerk, stra-
tegisch werk. Verderop gaan we in op de eigenaardigheden
van elk deelproces.

■ Simultane circulariteit. Elk deelproces vormt ook op zichzelf
een oneindig verhaal. Ondernemingswerk, onderzoekswerk,
visiewerk en strategisch werk liggen nooit volledig stil. Ze


De Ondernemer (ook wel begeleider genoemd) zorgt dat de kern-
opdracht die voor ligt, verwezenlijkt wordt: verzorgen van be-
jaarde bewoners, begeleiden van gezinnen, leiden van een team,
begeleiden van leerprocessen, stimuleren van een creatief pro-
ces, ... Zijn impliciet visiebesef werkt in normale omstandighe-
den als een krachtig innerlijk kompas wat richting geeft aan zijn
werkzaamheden. Op basis van zijn impliciet strategisch besef
wisselt hij keihard werken voortdurend af met kritische en nauw-
gezette toetsing: Test - Operation - test - … (Miller 1960). Zo
zorgt hij dat er resultaten en effecten geboekt worden. De Onder-
nemer is zeer actiegericht en beschikt over een enorme daad-
kracht. Zijn aandacht wordt in beslag genomen door de werk-
zaamheden die zich nu of op zeer korte termijn aandienen. Met
zijn praktische geest is hij hier van binnen uit mee bezig: geasso-
cieerd, afwisselend toetsend en druk doende in de stroom der
dingen. De twee subrollen waarin de ondernemer uitblinkt zijn
dan ook de Doener en de Toetser. Zijn pragmatische geest spitst
zich systematisch op het aanpakken, oplossen en wegwerken van
de directe problemen en uitdagingen van het moment. Loopt al-
les op rolletjes, dan gaat hij onvervaard door op de ingeslagen
weg. Merkt hij afwijkingen, dan stuurt hij zijn gedrag bliksem-
snel bij in de hoop om zo tot een oplossing te komen. Hij zorgt er
echter voor dat zijn gedragsalternatieven niet in strijd zijn met de
bestaande regels en visie. Bijsturingen op gedragsniveau noemt
Chris Argyris single-loop-learning (1996: 21). Swieringa en
Wierdsma spreken in dit kader van enkelslagleren (1990: 41).

lopen synchroon naast elkaar door. Ze vormen samen een
voortdurende 'gestalt' met een eigen verrassend spel van voor-
achtergrondwisselingen. Geen enkele cliënt, hulpverlener of
begeleider, team of organisatie kan het zich veroorloven om
niet te ondernemen, niet te onderzoeken, niet te dromen, niet
te plannen. Zeg maar dat veranderingswerk bestaat uit 'multi-
tasking' avant la lettre.

Bij elk deelproces hoort een Procesrol©: de Ondernemer, de On-
derzoeker, de Visionair en de Strateeg. Verder kent elke Proces-
rol© een eigen set mentaal-emotionele voorkeurpatronen, sub-
rollen en kritieke methodische basiscompetenties. (Deze basis-
competenties bakenden we in september 2003 af met het Kern-
team Management & Agogiek van VSPW Balans: Ludwine Van
De Voorde, An Goeminne, Katrien Boone, Geert Van Vooren, Pol
Staut.)

De kunst van het omgaan met behoud en verandering bestaat er
in om elke Procesrol© op het gepaste moment te kunnen mobili-
seren in jezelf of te stimuleren bij een cliëntsysteem. Deze kunst
vormt het wezen van 'dynamisch balanceren'.

Meestal is de kous hiermee af. Soms merkt de Ondernemer ech-
ter dat er keer op keer dingen fout beginnen te lopen. Telkens
opnieuw stuurt hij verbeten bij binnen de bestaande aanpak, doe-
len en visie. Hij onderneemt steeds meer van hetzelfde zonder
dat hij een stap verder raakt. Er is iets fundamenteel loos. Zijn
strategieën en misschien zelfs zijn visie- en doelbesef zijn drin-
gend aan actualisering toe. De Ondernemer is het noorden kwijt.
Zijn innerlijk kompas dient bijgesteld te worden. Er is een diepe
nood aan dubbelslag- of zelfs drieslagleren. Uiteindelijk roept
dit gevoel van desoriëntatie een natuurlijke neiging op om stil te
staan. In plaats van verder te spartelen in de stroom der dingen,
zwemt hij naar de kant en klautert hij de oever op. Dit veroor-
zaakt een metamorfose: ofwel maakt het enkelslagleren van de
Ondernemer plaats voor het dubbelslagleren van de Strateeg of-
wel voor het drieslagleren van de Onderzoeker in samenspel met
de Visionair.



Voor onze diplomagerichte, modulaire opleidingen van twee
of meerdere jaren, hebben we ook dit opleidingsjaar 2005-2006
tal van kandidaten moeten ontgoochelen wegens volzet;
denk eraan naar volgend opleidingsjaar 2006-2007, ook voor de
kaderopleiding voor hoofdverpleegkundigen, tijdig je plek te
reserveren!

Dit kan door dit jaar nog te starten met keuzemodules (zie mo-
dules vanaf januari 2006), dan wel je telefonisch (09/218 89 39)
of via e-mail (balans vspw.be) aan te melden voor de langlopende
programma's.
In mei of juni 2006 word je dan uitgenodigd voor een instap-
gesprek.
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Is de Ondernemer druk bezig in de stroom der dingen, dan be-
geeft de Onderzoeker zich naar de kant. Hij klautert op de dijk
om overzicht te krijgen. Zo is hij in staat om afstand te nemen en
zichzelf, de anderen en gans de organisatie daar bezig te zien in
de stroom der dingen. Zijn kernopdracht bestaat er in situatie-
besef te genereren. Op afstand overschouwt hij de stroom der din-
gen: "Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Wat maakt
dat alles is zoals het is? Steekt de Onderzoeker de kop op, dan
maakt hij sterk gebruik van een vorm van dissociatieve betrok-
kenheid die in NLP als '3e positie' benoemd wordt: nieuwsgierig,
onbevangen en onbevooroordeeld merkt hij daar de complexe
wirwar van invloedsstromen en de wijze waarop hij hier zelf een
rol in speelt. Zo speurt hij naar conceptuele antwoorden op wat-
vragen in verband met de huidige situatie. Het denkproces van de
Onderzoeker kenmerkt zich dan ook door zijn sterk con-
ceptualiserend vermogen. (Conceptualiseren: een samentrekking
van de Latijnse woorden com + capere = samen + vatten.) Hier-
voor gaat hij afwisselend de subrollen mobiliseren van open en
onbevooroordeelde Waarnemer, eigenzinnige Interpretator en
constructief-kritische Evaluator. Deze stellen elk hun eigen typi-
sche wat-vragen (zie steekkaart). Zo zorgen ze dat de Onderzoe-
ker zijn eigen kijk en benadering van de huidige situatie (intern
gerefereerd) expliciet en bespreekbaar kan maken. Om deze sub-
rollen te memoriseren, gebruiken we het (V)IEWã-model als
geheugensteun: (Voorstellen -) Interpreteren - Evalueren - Waar-
nemen.
Levert men onderzoekswerk in het kader van methodische beleids-
voering, dan maakt men klassiek gebruik van een SWOT-ana-
lyse. In het omgevingsonderzoek analyseert men kansen en be-
dreigingen van buitenaf. In het organisatieonderzoek vormt men
zich een beeld van de sterktes en zwaktes van de organisatie.


Evenals de Onderzoeker stelt de Visionair zich 'wat-vragen': "Wat
willen we bereiken?". Houdt de Onderzoeker de huidige situatie
tegen het licht, dan wil de Visionair in zijn geest vat krijgen op de
gewenste situatie. Zijn kernopdracht ligt in het verschaffen van


Eens de huidige situatie onderzocht en de visie hernieuwd is een
nieuwe metamorfose van doen. Van het meer conceptuele
onderzoeks- en visiewerk gaan we over naar het operationaliserende
strategisch werk. Draait een plan zonder droom snel uit op een nacht-
merrie, dan verwordt een droom zonder plan snel tot een lucht-
kasteel... Het is tijd dat de Strateeg het heft in handen neemt. Hij
maakt dankbaar gebruik van de resultaten van de Onderzoeker en
de Visionair. Zijn eigen kernopdracht en meerwaarde bestaat uit het
uitstippelen van een koers om van het huidige vertrekpunt vlot tot
bij de gewenste bestemming te geraken. Het denkproces van de

visiebesef. Dit vraagt heel wat conceptualiserend voorstellings-
vermogen. In die zin vraagt visiewerk een heel andere mentaal-
emotionele ingesteldheid dan onderzoekswerk. We hebben de
onbevooroordeelde, kritische blik van de Onderzoeker niet no-
dig, maar wel de ongedwongen creativiteit van de Visonair. Twee
van de drie subrollen die de Visionair aanspreekt, overlappen met
de Onderzoeker: de Evaluator en de Interpretator. De derde sub-
rol die hij gebruikt benoemen we als de Voorstellingenbouwer:
"Stel dat we 3 jaar verder zijn en de situatie is zoals we het wil-
len, uitdagend en haalbaar, wat stellen we ons hier dan bij voor?"
De Voorstellingenbouwer is in staat om te redeneren buiten het
gekende kader en laat zich eerder leiden door de eigen inspiratie
(intern gerefereerd) dan door anderen. Dit vooronderstelt schep-
pende verbeelding: 'verder zien dan de horizon'. In die zin is de
tijdshorizon van de Visionair gericht op de verre toekomst. Bij
zijn scheppend verbeeldingswerk is de Visionair in staat om zich
de gewenste situatie afwisselend van binnen uit en van buiten af
voor te stellen. Soms leeft hij zich nu al helemaal in: associatieve
betrokkenheid. Soms blijft hij eerder afzijdig en stelt hij zich de
gewenste situatie op afstand voor: dissociatieve betrokkenheid.
Visioenen zijn per definitie analoge beelden. Kenmerkend is dat
'één beeld in één moment veel meer kan uitdrukken dan duizend
woorden'. Zo schept de Visionair conceptuele voorkennis over
mogelijke gewenste toekomsten op lange termijn. Hij droomt dro-
men over onvermoede mogelijkheden. Door gedreven visiewerk
creëert hij een uitdagende en haalbare droom, een inspirerend,
richtinggevend visioen. Verandering die voortkomt uit vernieu-
wing van visie mag met recht drieslagleren genoemd worden omdat
het op basis hiervan nodig zal zijn om strategieën en concrete
handelingswijzen bij te stellen.
In het kader van methodische beleidsvoering is visiewerk het pro-
ces waarlangs de organisatie zichzelf steeds opnieuw heruitvindt.
Enerzijds bestaat het uit het actualiseren van de eerder tijdloze
missie en visie. Anderzijds bestaat het uit het scheppen van een
levensecht visioen van datgene wat men wil op een exact moment
op het einde van een komende beleidsperiode.



'Brug kan ik pas worden als ik deel uitmaak van beide oevers',
(Elze Rens)
en
'Bouw voor de terugtocht van je tegenstander een gouden brug,
(Sun Tzu in Ury, Onderhandelen met lastige mensen, 2001)

Beide citaten uit de rijke literatuur rond 'onderhandelen' tonen de
brugfunctie en positiebepaling aan van het thema. Onderhande-
len bevindt zich op een as, die loopt van samenwerken (als men
overeenkomstige belangen en doelen heeft) naar vechten (inge-
val van strijdige belangen en streven naar machtsoverwicht).
Onderhandelen is een manier om met (ogenschijnlijk of werke-
lijke) strijdige belangen om te gaan.
Volgens Van Dale woordenboek betekent het : proberen het met
elkaar eens te worden! In die zin is onderhandelen de beste stra-
tegie als er sprake is van verschillende, soms zelfs tegenstrijdige
belangen, en er een win-win situatie te voorzien is voor beide
partijen bij een overeenkomst. Negatief uitgedrukt: de kwestie
op zijn beloop laten of in de strijd gaan, is voor beide partijen
nadelig (Mastenbroek, W.F.G., 1979).
Stel dat je binnen je werkcontext 'de werkdruk' ziet als een thema
van 'winnen of verliezen', 'erop of eronder', 'zij of wij', dan neem
je een vechthouding aan. Zie je dit thema als een gemeenschap-
pelijk probleem in de balans van geven en nemen op het werk,
dan opteer je voor samenwerking. Beschouw je het thema als een
botsing van verschillende en onderling afhankelijke belangen, dan
bouw je de brug naar de gespreks- en onderhandelingstafel!

In onderhandelen zitten heel wat deelcompetenties vervat, zoals
empathisch vermogen, meerzijdige partijdigheid (Balans-tijd-
schrift, juni 2005), gemeenschappelijke interpunctie of het mer-
ken van de gedeeldheid doorheen het verschil, proces van
inschatting van de 'tegen'partij, …
In onderzoek over onderhandelingsmethodes (Fisher, R., Ury W.,
Patton, B., excellent onderhandelen, 2003) blijkt telkens weer
hoe makkelijk men zich doorgaans laat meeslepen in een ver-
schuiving van eigenbelang naar vechtgedrag; men motiveert dit
doorgaans door te verwijzen naar het minder constructieve ge-
drag van de tegenspeler, die vaak echter precies dezelfde erva-
ring heeft, en zo glijdt men steeds verder af…
Vast staat dat onderhandelaars permanent in een aantal dilem-
ma's verkeren, uit te drukken als spanningsbalansen tussen prio-
riteiten (in 'onderhandelen', management non-profit, 1992): een
onderhandelaar moet m.a.w. continu kiezen hoever hij de balans
naar de ene dan wel de andere kant zal laten doorslaan, ofwel
leren dynamisch te balanceren tussen het persoonlijk belang, het
achterban- of groepsgericht belang en het doelgericht of taak-
gericht belang. Enkele van de meest wezenlijke dilemma's en
hoe deze te hanteren zijn:

1. het vertrouwensdilemma of 'wat kun je geloven van wat
de andere kant beweert'; informele gesprekken vooraf,
explicitering van het eigen belang en verwijzingen naar
het gemeenschappelijk belang maken dit dilemma bewus-
ter hanteerbaar ;

2. het concessiedilemma of 'het tonen van een zekere
vastberadenheid'; impasses een tijdje voort laten bestaan,
kan een middel zijn om duidelijk te maken dat er niet veel
toegevingen meer te verwachten zijn, andersom kunnen
impasses als pressiemiddel benut worden om de toena-
deringsbereidheid uit te proberen;

3. het achterbandilemma of 'projectie van frustratie op de
tegenpartij'; een duidelijk leiderschap dat vertrouwen
geniet bij de achterban is een voorwaarde voor kansrijk
onderhandelen.



■ niet de mensen van het probleem scheiden, dan wel een
onderscheid maken tussen de voorliggende thema's en de
persoon met zijn/haar emoties; dit kan o.a. door erkenning en
benoeming van wat je merkt bij de overkant;

■ richt je bij het onderhandelen op de beweegredenen (deze
definiëren de thema's) in de vorm van behoeften, wensen,
verwijten, motieven en angsten, en niet op de relationele
posities in de vorm van bvb. chef en medewerker, directielid
en vakbondsafgevaardigde, machtige en machteloze, …

■  gebruik 'leiden door volgen' als leiderschapscompetentie bij
het onderhandelen. 'Volgende acties' (luisteren, spiegelen, open
vragen stellen, …) hebben als doel de beweegredenen en
belangen te pakken te krijgen, 'leidende acties' (doorvragen,
indijken, eigen mening, …) richten je naar je doelstelling, het
bereiken van een overeenkomst.

Geert Van Vooren
19 september 2005
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Terwijl de aandacht opgeslorpt werd door de Onderzoeker, de Visi-
onair en de Strateeg, heeft de Ondernemer niet stil gezeten. Hij
heeft op het huis gelet en de boel zo goed mogelijk beredderd. Het
intense visiewerk heeft er al voor gezorgd dat zijn gevoel van deso-
riëntatie is weggesmolten als sneeuw voor de zon. Enerzijds liet hij
zich erdoor bezielen en motiveren. Anderzijds sprongen zo de lo-
pende praktijkproblemen nog meer in het oog. De nieuwe strategi-
sche richtlijnen haalt hij in met open armen en actiegericht zoals hij
is, begint hij ze direct in daden om te zetten.


Bij het opzetten van veranderingsprojecten kun je op tal van manie-
ren balanceren van de ene naar de andere Procesrol. Twee proces-
gangen strijden hierbij dikwijls om de aandacht:
■ Volg je de meer klassieke anticiperende weg van strategische plan-


De strijd tussen de anticiperende en de reflecterende weg is een
loze strijd. Alleen als de Ondernemer, de Onderzoeker, de Visionair
en de Strateeg zich evenwaardig, autonoom en interdepent verhou-
den tegenover elkaar, wordt het veranderingsverhaal een succes-
story. Goed agogisch werk vraagt een krachtig bondgenootschap
waarin de vier rollen elkaar op een gezonde manier erkennen, bij-
staan, afwisselen en aanvullen. Vanuit een hoge situationele gevoe-
ligheid gaan ze gepast om met voor- achtergrondwisselingen. Soms
komt één rol op het voorplan; soms twee of drie in een tijdelijk
bondgenootschap. In navolging van Ruth Cohn (1979) noemen we
dit de kunst van het dynamisch balanceren. Verdwijnt één van de
rollen patroonmatig naar de achtergrond of domineert één rol of
een coalitie van rollen het toneel, dan komt er een kink in de kabel.
Door gebrek aan feedback en verstoorde samenwerking zullen de
relaties verzieken, het leren verstarren en de prestaties dalen. Het
veranderingsproces gaat uit balans en slaat om in een vicieus cirkel-
verhaal. Hou het dus maar bij een virtuoos verhaal!
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Levert men strategisch werk in het kader van methodische beleids-
voering, dan doet men dit meestal door het opmaken van een
strategisch plan.

Strateeg kenmerkt zich door operationaliserend uitdenken van lange
en middellange termijnaanpak. (Operationaliseren: hanteerbaar ma-
ken; van het Latijnse werkwoord operari = behandelen, verwerken,
bezig zijn met.) De ene keer bestaat strategievorming uit strategi-
sche reflectie en het opsporen van 'best practices' (model-leren):
"Hoe doen we wat we doen?" De andere keer bestaat het uit strate-
gische planning: "Hoe gaan we dit doen?" Een volledig uitgewerkte
strategie bestaat uit zes aspecten. We vatten ze met de geheugen-
steun DAT+3M© en koppelen ze aan de subrollen van de Strateeg.
Zorgt de Doelensteller voor heldere doelen, dan zorgt de
Plannensmeder / Proceduremaker voor een werkzame actiemix of
aanpak, de Toetsenmaker voor een scherpe toetsingswijze en de
Voorwaardenschepper voor een verheldering van de vereiste men-
selijke competenties, mandaten en materiële middelen. Bij elk van
deze aspecten horen typische 'hoe-vragen' (zie steekkaart). Een goede
Strateeg beseft dat er 'niet meer tijd is dan voor een heel klein beetje
bewustzijn'. Hij weet dat het niet nodig is om telkens alle elementen
van een strategie te operationaliseren: "Je kan operationaliseren, door
operationaliseren en je dood operationaliseren." Hij vraagt zich tel-
kens af wat nuttig en zinvol is om te expliciteren en volgt hierbij een
aantal voorrangsregels. Als er moet gekozen worden, zal hij bij-
voorbeeld eerder de voorkeur geven aan het verhelderen van doelen
en het uitwerken van toetsingswijzen dan aan het uitschrijven van
actieplannen. Verbeteren van strategieën binnen de bestaande visie
wordt met recht dubbelslagleren genoemd omdat ook bijstelling van
de concrete handelingswijzen nodig zal zijn.

ning, dan gaan we met de klok mee van de Ondernemer over de
Onderzoeker en de Visionair naar de Strateeg om zo opnieuw bij
de Ondernemer te belanden. Deze procesgang is sterk gebaseerd
op anticipatie en deductie, op stil staan om vooruit te blikken en
te plannen. Dit wordt wel eens de ontwerpbenadering genoemd
omdat vooraf uitgedachte visie en strategie het onderneming
werk zal aansturen.

■ Schuift de aandacht weg van het ondernemingswerk, dan hoeft
dit niet noodzakelijk in de richting te zijn van het tijdrovende
onderzoekswerk en visiewerk. Gedreven door hardnekkige, prak-
tische beslommeringen zal de Ondernemer dikwijls geneigd zijn
om beroep te doen op de Strateeg voor een snelle verbetering van
de aanpak. Dit is de reflecterende weg van strategisch leren. Deze
loopt tegen de klok in van de Ondernemer over de Strateeg en de
Visionair naar de Onderzoeker om opnieuw bij de ondernemer
uit te komen. Deze procesgang is sterk gebaseerd op reflectie en
inductie, op stil staan om terug te blikken en te leren uit de prak-
tijk: "Hoe doen we keer op keer wat we doen?" Naarmate de
onderliggende strategieën meer op tafel komen, duikt gemakke-
lijk de vraag op: "Waarom doen we dit telkens zo?" Hiermee
ondernemingswerk uitmuntend verloopt, is het vanuit agogisch
oogpunt een aanrader om de Strateeg te leren mobiliseren. Om-
dat 'best practices' de harde toets met de realiteit al met succes
doorstaan hebben, is het zeer interessant om ze te modelleren.

 

We zullen er niet altijd even gemakkelijk toe komen om het ver-
langen wat opgewekt wordt vanuit het waarnemen van de trigger
en de verbinding met wie we zijn als persoon, ook effectief te
realiseren. Zowel in de persoon en in de groep als in de context
kunnen er bronnen en belemmeringen spelen die het realiseren
van appèlverlangens respectievelijk stimuleren of storen.
We kunnen op verschillende manieren omgaan met appèls: het
oorspronkelijke verlangen.
■ Geheel of gedeeltelijk verwerken en realiseren. Bijv. door
dagdagelijks te werken, door te schilderen, te schrijven, te dan-
sen, te sporten …
■ Onderdrukken of op een oneigenlijke manier kanaliseren in
iets wat op dat moment de beste keuze lijkt. Bijv. door de lat op
het werk steeds hoger te leggen, door zich af te zonderen, door de
kwaadheid te projecteren op de naaste …

mogelijkheden bieden terwijl een afgewerkt product zoals een
lamp net ontzettend veel mogelijkheden kan bieden of omge-
keerd.

■ Oriëntatie: handelend, innerlijk of waarnemend richten van
onze vormgevingsmogelijkheden. Bijv. proef ik van de
chocoladetaart (waarnemend), soes ik weg bij de gedachte
aan mijn geliefde (innerlijk) of schilder ik mijn poortje in een
voor mij betekenisvolle kleur (handelend)?

■ Creativiteitsgehalte: Sommige zaken leiden bij de deelne-
mer naar dezelfde stereotiepe, vaste vormgeving. Andere tot
een meer creatieve, vrije vormgeving. Bijv. een kast kan ik
enkel open en dicht maken of een kast brengt me bij het schrij-
ven van verhalen…

Deze kenmerken hangen nauw samen met:
■ De mate waarin we vertrouwd zijn met verwerkingssporen

vanuit de creatieve media (bv. Beweging en dans, klank-
en stemwerk, drama...

■ De vormtaal die we kunnen aanspreken
■ Het zintuiglijk geheugen en lichamelijk-mentaal vermo-

gen tot vormgeven aan iets (vormgevingscapaciteiten)

 

In het creatief agogisch werk creëert de creatief agoog contexten,
waarbinnen de deelnemers, vanuit triggers en kernthema's in hun
bestaan, gestimuleerd worden om uitdrukking en vorm te geven
aan hun persoonlijke groei en ontplooiing.
Wanneer we in een creatief proces aan de slag gaan met bewust
opgeroepen verdrongen verlangens, gevangen gevoelens, bevro-
ren behoeften, verstoten aspecten van het zelf,… begeven we ons
op het creatief therapeutisch terrein. In de opleiding creatief agoog
komt dit niet expliciet aan bod, hoewel sommige processen een
sterk therapeutisch kunnen werken en de persoonlijke kracht als
begeleider kunnen versterken.

Noot : De appèlmethodiek is in oorsprong een
ontwerp van Wiel Cabooter en Pol Staut, die
mede aan de start stonden van de opleiding tot
Creatief Agoog (1995)

Dominique ...
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Als zorg te zwaar begint te wegen.

Carine neemt contact met mij op omdat ze het niet meer aankan.
Zij is gehuwd met Peter. Ze hebben drie kinderen van respectie-
velijk 18, 17 en 14 jaar en twee adoptiekinderen van 16 en 14
jaar, de kinderen van haar overleden zus en schoonbroer.
Peter heeft een drukke job in de bank en heeft weinig tijd voor
het gezin. Carine heeft het gevoel voor alles alleen te staan. Nu
de oudste dochter haar studies opgeeft en het huis uitvlucht, is
de maat vol. Ze weet niet meer wat te doen. Ze wil eens komen
praten.



Carine vertelt in een eerste gesprek dat ze het niet meer aankan.
Elke dag is een berg waar ze over moet. Er is steeds zoveel te
doen en iedereen heeft haar nodig. Ze is pas gelukkig als ieder-
een rondom haar gelukkig is, maar dat lukt al lang niet meer.
Ze staat er helemaal alleen voor en niemand ziet hoe lastig zij
het heeft. Het zou haar zo deugd doen als ze haar spontaan een
handje zouden toesteken.
Drie jaar geleden is haar jongere zus, waar ze een innige relatie
mee had, plots overleden. Haar schoonbroer kan het alleen niet
aan en Carine zorgt dagelijks voor hem en zijn twee kinderen die
op dit moment veertien en dertien jaar zijn. Zes maand later pleegt
haar schoonbroer zelfmoord. Carine en haar man Peter adopte-
ren de kinderen. Zij hadden zelf drie kinderen van ongeveer de-
zelfde leeftijd. Voor Carine was dit de logica zelf.
Verder heeft ze een drukke praktijk als kinesiste waardoor ze prak-
tisch elke avond laat werkt. Ze vindt het belangrijk om aan elke
patiënt zo goed als het kan tegemoet te komen.
De oudste dochter is gestopt met haar eerste jaar psychologie
omdat ze het studeren niet aankon, ondanks de intense hulp van
haar moeder.
Peter heeft een drukke job in de bank. Hij klaagt dat hij Carine te
weinig ziet. Daar is ze kwaad voor. Ziet hij niet dat ze overbelast
is? Hij zou beter wat meehelpen in plaats van nog meer te vra-
gen.
Haar moeder die alleen woont (haar vader is overleden in '94)
klaagt dat Carine te weinig over de vloer komt. Ze doet nochtans
haar best om zoveel mogelijk langs te gaan. Carine kookt twee
keer per week voor haar en elke vrijdag gaat ze er poetsen.
Zowel haar klanten, haar buren, vrienden en kennissen, als haar
familie komen met hun problemen bij haar. Steeds maakt ze tijd
en staat ze die mensen bij met raad en daad.

Ik hoor dit verhaal aan en stimuleer haar om verder te vertellen
vanuit een empathische houding. Eerlijk gezegd word ik moe van
er alleen nog maar naar te luisteren.
Een eerste impuls die bij mij opkomt is haar te motiveren om
minder op te nemen en ervoor te zorgen dat ze ook haar gezins-
genoten mee inschakelt. Ervaring leert echter dat dit de cliënt

Ik vertel haar dat ik kan zien dat ze heel veel voor anderen doet.
Aan haar reactie merk ik dat dit niet echt erkennend overkomt.
Als ik doorvraag antwoordt ze dat ze dit maar normaal vindt. Als
ik daarop antwoord dat anderen dit precies ook normaal vinden,
krijg ik een verhaal over het feit dat ze niet dankbaar zijn, dat ze
steeds meer van haar vragen en dat ze van haar profiteren. Een
verhaal dus dat ze niet wordt gezien in haar geven en dat haar
geven onvoldoende opbrengt. Ik vraag haar hoe het voor haar is
om zoveel energie te steken in anderen en daarin niet gezien te
worden. Ze zegt dat ze er niet meer tegen kan om blijvend tekort
te schieten en  dat ze soms het gevoel heeft niets waard te zijn.




Een volgende stap in de hulpverlening aan deze cliënten is het
alsnog verwerven van erkenning voor de zorg die ze gaven aan de
ouders.

Ik geef haar mijn indruk dat ik ook kan zien dat veel mensen
waarschijnlijk veel aan haar hebben omdat ze haar toch komen
opzoeken met hun problemen. Blijkbaar kan ze goed omgaan met
problemen van anderen. Ik wacht en kijk naar haar reactie. Ze
knikt lichtjes. Misschien voelt ze een beetje erkenning en geeft
dit al een beetje eigenwaarde. Dit zal later wel blijken. Ik moet
niet te hard van stapel willen lopen.
Dan voeg ik er aan toe dat die anderen  zich precies niet altijd
bewust zijn van wat dit alles haar kost. Ze zien precies niet hoe-
veel dit van haar vraagt. Dan zie ik tranen verschijnen die ze
probeert te verbijten. Ik vertel wat ik zie. Ze zegt dat ze niet wil
wenen. Ik laat dit. Ze blijft stil. Ze is bij haar verdriet en ik laat
het gewoon gebeuren. Verdriet dat mag zijn. Voorlopig is dit er-
kennend genoeg. Een mooi moment van ontmoeten.

In dit artikel wil ik het accent leggen op de man/vrouw verhou-
ding binnen dit gezin en in veel mindere mate op het vader/
moeder zijn, hoewel dit niet zomaar te scheiden is. De eerste
sessies verlopen enkel met Carine. Later wordt ook Peter uitge-
nodigd. Ook de kinderen komen op gesprek, maar dit wordt niet
in het artikel opgenomen.

De volgende sessie vertelt ze dat het vorige gesprek haar totaal
in de war heeft gebracht. Ze herkent zichzelf niet meer. Ze kan het
niet meer opbrengen om te doen wat ze moet doen en ze is op
iedereen kwaad. Het is vooral die kwaadheid die haar zorgen
baart. Ze heeft schrik van zichzelf. Ook haar huisgenoten maken
zich zorgen en ook zij herkennen haar niet meer.

■

    
 

 

Onder appèl verstaan we: iets…roept op tot… iets (bij iemand)
(in een context)

Iets: de appèltrigger
Bv. Iemand: persoon, deelnemer, groep, team, organisatie …

Een materiaal: doeken, stokken, glas …
Een thema: sinterklaas, armoede, macht …
Een handeling: zwemmen, stappen, lopen, roepen …

Roept op tot: het appèlverlangen (de drijfveer, behoefte, aspiratie,
wat jou stuwt)

Iets: de appèlperspectieven.
Wat je ermee zou kunnen of willen doen, denken of voelen

 

2.1. De appèltrigger.

Datgene wat de oproep inhoudt noemen we de appèltrigger.
Er dient zich iets aan of er wordt iets binnen onze aandacht ge-
bracht: een materiaal, een omgeving, een thema, een gebeuren,
een andere persoon …

Een trigger prikkelt, spreekt ons aan, geeft ons een impuls, springt
in het oog, zet aan, beweegt ons tot …

We kunnen er niet aan weerstaan.
Bv.  Een groep kinderen loopt door een voetgangerstunnel. Ze
stappen al pratend in de tunnel. Op het ogenblik dat ze de tunnel
binnenwandelen, klinken hun stemmen anders. (=trigger) De kin-
deren krijgen een impuls waaraan ze niet kunnen weerstaan. Ze
fluisteren, roepen …

'Iets' verschijnt en komt op de voorgrond. We kunnen een trigger
waarnemen met onze zintuigen (kijken, horen, voelen, ruiken,
proeven), vanuit een handeling en vanuit een gedachte of een
gevoel.

■ Iets wat onze zintuigen uit de buitenwereld opnemen. Bijv.
De geur van een sinaasappel die gepeld wordt, het geluid van
een slaande deur, het beeld van fel zonlicht, het voelen van
een schouderklopje, de smaak van een frisse pint..

■ Iets wat we doen of niet doen. Bijv. diep ademen, hardlopen,
eten, wachten, …

■ Iets wat zich in onze binnenwereld aandient (gedachte, ge-
voel, fantasie…) Bijv. de gedachte aan een grote lege zaal
met 1 stoel, het gevoel dat in ons opkomt als we iemand mis-
sen, het gevoel en de gedachte voor we een langverwachte

ontmoeting aangaan…
■ Iets wat iemand anders doet, zegt, brengt… Bijv. Iemand klopt

op de deur, iemand schreeuwt op het plein, iemand loopt met
zijn hond op het strand…

Een trigger werkt als 'attractor'. 'Iets' van buitenaf vindt op één of
andere wijze aansluiting bij wat 'leeft' in onze binnenkant en bij
onze perspectieven en mogelijkheden op het vlak van vormgeven.
Er ontstaat een verbinding tussen wat we in de trigger waarne-
men en ons 'innerlijk en handelend potentieel': een creatieve
energiestroom (flow)

2.2. Het appèlverlangen (innerlijk potentieel)

Als iets triggert, dan trekt het ons aan vanuit de eigenschappen,
submodaliteiten of kwaliteiten waarover het beschikt.
Als iets triggert, dan trekken we het aan vanuit de waarde en
betekenis die we eraan geven. Een trigger spreekt het innerlijk
potentieel aan: verlangens, behoeftes, noden, drijfveren, inten-
ties, willen, … Dat noemen we het appèlverlangen.
Bijv.  Bij een groep jongeren leeft mogelijks de drang naar uitle-
ven, vrijheid; bij een groep hoogbejaarden leeft mogelijks de
behoefte aan contact of aan gewoon kunnen zijn met de herinne-
ringen …
Vanuit de positie van de creatief agoog is het belangrijk op
appèlverlangen bij de deelnemers/cliënten in te schatten: zicht
krijgen op en voeling maken met:
■ Een zo breed mogelijk spectrum in het potentieel aan verlan-

gens die een trigger in zich kan dragen. Welke triggers sluiten
m.a.w. mooi aan op het verlangen van de doelgroep. We kun-
nen zodoende de groep jongeren mogelijks een podium
(trigger) geven om tegemoet te komen aan het innerlijk
potentieel zijnde de behoefte om zich eens goed uit te leven
(appèlverlangen)

■ De sterkte en bewustzijn van het appèlverlangen (wat is waar-
neembaar bij het doelpubliek dat mij als creatief agoog de
informatie geeft over dat verlangen en welke intensiteit heeft
dat verlangen?)

2.3. Appèlperspectieven

Verlangen is steeds een verlangen naar 'iets'. Wil men het verlan-
gen vorm geven, dan gaat dit vormgeven een bepaalde richting
uit. De vormgevingsmogelijkheden die we ervaren (bekende en
gekende) en die potentieel klaar liggen (ongekende), noemen we
de appèlperspectieven.

We kunnen ze nagaan op een aantal kenmerken:

■ Duidelijkheid: soms ervaren we de vormgevingsmogelijk-
heden relatief vaag en onbestemd, soms heel duidelijk. Bijv.
Zijn behoefte om te kunnen zijn brengt hem bij zijn muziek.
Hij legt The Mission van Ennio Morricone op en luistert in
zijn comfortabele zetel met uitzicht op de vijver in zijn tuin.
Even later wil hij zijn opgestapelde energie kwijt en gaat hij
tuinieren al weet hij nog niet precies wat hij gaat doen in zijn
tuin. Er zijn zoveel mogelijkheden…

■ Variatie en verscheidenheid in vormgevingsmogelijkheden:
Bijv. klei kan voor iemand ontzettend weinig vormgevings-

enkel motiveert om met handen en voeten uit te leggen dat ze al
alles geprobeerd heeft, dat dit nog nooit gelukt is en dat ze maar
gelukkig is als ze anderen kan helpen.
Dit wordt ook bevestigd door Oppenoorth die daarover duide-
lijke aanbevelingen voor de hulpverlener geeft:  "Essentieel bij
de behandeling van actief geparentificeerde volwassenen is dat
de eerste stap van de behandeling bestaat uit het invoegen in het
bestaande patroon van overbelasting. Wanneer echter wordt be-
gonnen met ontlasting, mobiliseert dit hun kracht in negatieve
zin. Onderliggend is het gevend zijn een afweermechanisme te-
gen de pijn dat niet tegemoet is gekomen aan essentiële behoef-
ten. Dit afweermechanisme 'afnemen' brengt angst met zich mee
en angst stimuleert het afweermechanisme, waardoor we alleen
meer van hetzelfde krijgen." Oppenoorth, W.H. (1994),
Dat je als hulpverlener voelt dat deze vrouw te weinig tegemoet
komt aan eigen noden en belangen is echter wel terecht en zal
dus een belangrijke leidraad vormen voor de verdere begeleiding.
Erkenning van het geven en van de last ervan biedt hier een eer-
ste uitkomst. Maar dat loopt niet van een leien dakje.
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Hier lijkt me het moment aangebroken om de stap naar het geven
aan de ouders te zetten.




Een volgende stap is geleidelijk de ontvangende kant van de ba-
lans te ontwikkelen. Om tot passend geven te komen is het nodig
dat de cliënt komt tot  'het recht om te mogen ontvangen' en dat
zijn vertrouwen in 'het geven van anderen' zich herstelt.
In dit leren ontvangen kunnen we twee fasen onderscheiden. Eerst
is er het passief ontvangen: daaronder verstaan we een zich open-
stellen voor zorg van anderen.
Daarna moet ook aandacht besteed worden aan het actief zorg/
hulp vragen. De angst om hierin te worden afgewezen is groot.
Vandaar dat sommige cliënten dan niet gaan vragen, maar eisen
in een poging om de macht en de controle over de relatie te be-
houden. Dit eisen leidt echter niet tot werkelijke erkenning.

Ik vraag haar om hem te vragen ook naar de sessies te komen. Zij
toont in eerste instantie veel weerstand. Dit is haar therapie. Ik
dring aan door er regelmatig op terug te komen. Dat maakt dat ze
mij vertelt dat hij haar niet begrijpt. Hij klaagt dat hij haar niet
meer ziet en dat ze voor iedereen klaar staat behalve voor hem.
Als ze dan antwoordt dat ze het veel te druk heeft, luistert hij niet
en zegt hij steeds dat het hem ook veel kost. Ze vindt dit niet
eerlijk, want dit is niets in vergelijking met haar last. Ik merk op
dat het hen blijkbaar niet lukt om mekaars geven en last te zien en
te erkennen. Hij zeker van haar niet, maar waarschijnlijk doet hij
ook veel dat zij niet ziet. Misschien kan een gesprek met hem en
later met hen beiden, daar helpend bij zijn. Dit laat ze toe en
Peter maakt de week erna een afspraak.

Vertel eens iets over hoe je als kind thuis in relatie was met je
ouders. Ze kijkt verbaasd en vraagt wat dit er nu toe doet. Mis-
schien hebben  je ouders je al van kleins af erg nodig gehad en
ben jij er voor hen geweest? Na een aarzeling komt haar verhaal.

Ze vertelt dat ze een erg dominante vader had die geen kritiek
verdroeg en hoge eisen stelde. Als iets niet liep zoals hij het wou
werd hij heel agressief. Carine heeft altijd geprobeerd om uit-
barstingen te vermijden door zoveel mogelijk te voldoen en voor
de rest zo weinig mogelijk op te vallen.
Haar moeder was een onderdanige vrouw die leed onder de druk
van haar man en van de kinderlast. Zij kon het op haar eentje
niet redden en Carine hielp zoveel ze kon mee in het huishouden
en was er steeds om haar moeder op te vangen als ze het weer
eens niet zag zitten. Haar moeder vond het verschrikkelijk dat ze
het zelf niet aankon en zei steeds tegen Carine dat ze uit haar
buurt moest blijven en dat ze het wel alleen afkon. Carine wist
wel beter.

Een en ander heeft ervoor gezorgd dat het geven van Carine niet
is gezien en ontvangen en dat het bovendien ook niet werkelijk
heeft bijgedragen tot het gelukkig worden van haar vader en moe-
der. Ze herinnert zich nog hoe ze wist dat haar vader in wezen
een eenzame man was die daar erg onder leed. Hard werken en
proberen voldoen aan zijn eisen hebben ook hem niet gelukkig
gemaakt. Haar moeder bleef gebukt gaan onder het overmatig
zorgen. Ook nu nog kan ze het niet aan en blijft ze de zorg van
Carine afwijzen als iets dat ze niet nodig heeft. Carine zit gevan-
gen in het zien van de noden en er niet openlijk mogen voor
zorgen. Laat staan dat ze ervoor zou erkend worden. Anderzijds
stelt haar moeder verschrikkelijk veel eisen waar Carine niet kan
aan voldoen.

Door hierover te vertellen kreeg Carine voor het eerst voeling
met haar geven aan haar ouders, wat dit haar gekost heeft en hoe
dit nooit als dusdanig erkend is geweest. Het blijft echter voor
haar moeilijk om te blijven onder ogen zien wat het voor haar
werkelijk betekend heeft. Het vraagt nog een drietal sessies voor-
dat  ze onder ogen durft te zien hoe dit alles haar vertrouwen in
ontvangen heeft gehypothekeerd en haar verlangen dat haar ge-
ven wel degelijk zou ontvangen worden heeft aangewakkerd.
Zo is ze in een relationeel patroon terecht gekomen waar werke-
lijk voeling houden met haar noden en daarin ontvangend en vra-
gend durven zijn zeer erg beangstigend is. Dit omdat ze geen
vertrouwen heeft kunnen opbouwen dat iemand gepast aan haar
zal geven. Als dit dan ook werkelijk niet gebeurt is dit veel te
pijnlijk.

Eddy Vandersteene
psychotherapeut

Opleider en supervisor bij cliënt, gezin en familie
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Tijdens een volgende sessie vertelt Carine hoe ze weer heeft erva-
ren hoe moeilijk het is om voor haar moeder iets te doen dat
erkend wordt door haar. Ze dwingt hulp af en vind het nadien
maar normaal dat Carine dit gedaan heeft.
Hier ga ik op in door stil te staan bij wat haar uitsluitend geven
aan anderen voor hen betekent. Eigenlijk ontneemt ze anderen
wat ze zelf voortdurend wil doen: zinvol (gepast) geven. Haar
man en kinderen, alsook de kinderen van haar zus, worden voort-
durend ontdaan van hun geven. Hoe zou het voor haar zijn moch-
ten zij zeggen niets meer van haar te willen.
Dit brengt een opening naar kunnen ontvangen, het is ook goed
voor anderen.
Toch zal het nog veel kwaadheid  en tranen kosten voor ze werke-
lijk kan ontvangen.

Terwijl dit alles ter sprake  wordt ik er mij van bewust hoeveel
moeite het mij telkens kost om erkennend en helpend te mogen
zijn voor haar. Dit doet mij aandacht krijgen voor haar man.  Welke
plaats krijgt/neemt hij? Ergens had ik het vermoeden dat deze
man aan haar niet kon geven en dus geen werkelijke betekenis
naar haar toe kon verwerven. Hoog tijd om hem ook in de thera-
pie te betrekken.

Het verhaal van Peter bevestigt mijn vermoeden. Hij ziet dat
Carine te hard werkt, te veel voor iedereen wil zorgen en daarbij
zichzelf en haar gezin verwaarloost. Wanneer hij daarover met
haar wil praten botst hij op een muur. Onuitgesproken eist ze ont-
zettend veel ruimte. Zij heeft geëist dat de kinderen van haar over-
leden zus bij hen introkken (hij kon niet anders dat haar dat gun-
nen), in haar job kan ze zich niet afgrenzen en bovendien is ze
voortdurend in de weer voor haar moeder en nog vele anderen.
Hij kan met zijn noden en behoeften niet bij haar terecht, dat is er
voor haar net te veel aan. Bovendien krijgt hij steeds kritiek dat
hij te weinig doet en zich onaantastbaar opstelt. Ze vindt dat hij
zich niet echt laat zien. Hij kan niet anders, want als hij zich ook
laat gaan, wie gaat dan de boel hier recht houden? Hij beschermt
het gezin op de achtergrond. Hij zorgt voor de middelen en de
ruimte om het zorgende van zijn vrouw mogelijk te maken.
Veel geven en last dus, die door haar niet kunnen gezien worden.

Ik geef erkenning voor het feit dat hij ziet dat het haar allemaal
te veel wordt en hoe het onmogelijk voor hem is om werkelijk
helpend te zijn. Ze staat zijn hulp niet toe. Ze eist wel ruimte en
daar is hij wel gevend (beschermend) in. De prijs die hij ervoor
betaalt, is het niet terecht kunnen met eigen noden en belangen.
Ik vertel hem dat ik besef hoe zwaar dit moet zijn.
Ik laat hem ook haar kant zien en leg hem uit hoe moeilijk het
voor haar is om te ontvangen, hoe ze daarin vanuit haar geschie-
denis in gekwetst is en het vertrouwen in' krijgen' verloren is. (de
meerzijdige partijdigheid)

Ik nodig hem uit om met haar in dialoog te gaan. Enerzijds door
zich af te bakenen door zijn noden en belangen steeds te blijven
kenbaar maken, te blijven duiden wat zijn geven was en te stop-
pen met zichzelf helemaal opzij te zetten. Dit is immers geen ge-
past geven. Hij verdwijnt daardoor uit de relatie en kan daardoor
ook niet meer openlijk betekenisvol zijn.
Anderzijds door erkennend te zijn naar Carine wetende dat het
niet evident is dat ze deze erkenning en zijn hulp durft  ontvan-
gen.

Op de volgende afspraak komt Carine niet meer opdagen. Peter
blijft wel komen. Hij vertelt dat Carine kwaad is op mij. Ze vindt
dat ik haar niet versta en dat ik teveel aan zijn kant sta.
Duidelijker kon ze niet laten zien dat ze er niet aan toe is Peter
enige ruimte te geven om ook  gevend te zijn en lasten te voelen.
Ze doet mij wel erg twijfelen. Blijkbaar heb ik Peter toch te vroeg
uitgenodigd.
Het was echter mijn sterk vertrouwen in de kracht van de dialoog
die mij verder aangezet heeft Peter te blijven motiveren om zich
af te bakenen en van daaruit zijn geven duidelijk en open te laten
zien. Het is soms door iets niet meer te doen dat duidelijk wordt
wat er gedaan geweest is.

Met Peter ga ik op zoek hoe hij in zijn geschiedenis gevend is
geweest. Zijn geven bestond vooral in het wegcijferen van zich-
zelf, waardoor hij zijn ouders veel ruimte gaf om tegemoet te
komen aan hun onvervulde noden en belangen, waar ze niet echt
hun weg in vonden.
Zo krijgt zijn belast geven meer erkenning en de last meer ruimte.
Dit helpt hem om door te zetten in de dialoog met Carine, die het
erg moeilijk blijft hebben met de veranderingen van Peter. Peter
zelf vindt het lastig maar voelt dat het hem vooruit helpt.

Het is Ausloos die mij hier helpt om vertrouwen te hebben in de
eigen competentie van dit koppel. Als hulpverlener kan ik niet
echt weten wat precies helpend zal zijn zodat Peter zijn 'sterk
zijn' kan loslaten en Carine 'durft te ontvangen'. Peter en Carine
zetten hun proces verder, vanuit de 'verwachting van actie' via
Peter die trouw naar de sessies blijft komen.

Als Peter met Carine begint te praten over het niet meer kunnen
volhouden om bij haar te leven en denkt aan alleen gaan wonen,
wordt ze duidelijk angstig. Door zich voor te stellen hoe het zou
zijn als hij er niet meer was, komt er geleidelijk aan besef van
zijn belang en wat hij allemaal voor haar en het gezin doet.
Het is uiteindelijk wanneer hun oudste dochter serieus tekeer gaat
tegen Carine en Peter daarbij erkennend tussenkomt voor beide
partijen, dat de echte doorbraak komt. Dat Peter zo gevoelig met
haar en zijn dochter kon omgaan had Carine nooit durven dro-
men. Er volgen nog vele emotionele momenten waarbij aan beide
kanten ruimte komt voor erkenning van het geven van beiden en
wat dit hen gekost heeft.

Dit was voor mij het moment om Carine nog eens uit te nodigen
voor een herstellend gesprek.
Mijn ervaring heeft mij geleerd dat het voor cliënten soms een te
grote stap is om zelf hiervoor initiatief te nemen. Veelal doet zo'n
gesprek voor beide partijen erg veel deugd.

Carine ging onmiddellijk op de uitnodiging in en was erg positief
over de therapie. Het was goed dat ze nog eens kon ventileren
over de toch wel heel moeilijke weg zij samen hadden afgelegd.
Ze vertelde dat ze een hele tijd erg kwaad op mij geweest is maar
dat ze nu dankbaar is dat ik in Peter ben blijven geloven, on-
danks haar wantrouwen en weerstand.

Voor mij was het nog maar eens een bevestiging dat je door cliën-
ten zelf het werk te laten doen en groot vertrouwen te hebben in
hun eigen proces en competentie, er werkelijk verandering in
koppels en gezinnen optreed. Het lijkt voldoende om als thera-
peut op een erkennende manier 'nieuwe' informatie binnen te bren-
gen die voor hen 'helpend' aanvoelt en de 'verwachting van actie'
als ondersteuning aan te houden.

Altijd geven komt tegemoet aan betekenisvol willen zijn voor
anderen en dus ook onrechtstreeks aan haar minderwaardigheids-
gevoel. Iemand die altijd geeft, heeft schijnbaar niets nodig en is
sterk.
In de realiteit wordt echter het minderwaardigheidsgevoel onder-
houden doordat helpen zelden werkelijk werkt en dat er niet tege-
moet wordt gekomen aan haar noden en belangen.
De hoop dat dit ooit werkelijk zal lukken, is de drijvende kracht
die opgepakt kan worden door de hulpverlener.

Ik reageer met op te merken hoe zorgzaam het toch weer van
haar is om anderen te willen sparen van de gevolgen van haar
gedrag: geen fut meer hebben en kwaad worden. Hoe ze daarmee
eerlijk en zorgzaam verder kan, wil ik uitgebreid met haar ver-
kennen (terug invoegen in het zorgzaam zijn naar anderen).
Maar eerst vraag ik haar wat haar futloosheid en kwaadheid zou-
den kunnen betekenen. Ze zegt dat ze moe is en dat ze ontgoo-
cheld is in de anderen omdat ze niets spontaan opnemen en heel
ondankbaar zijn. Blijkbaar is dit al langer dan vandaag?
Ze denkt na en zegt dat ze zich niet kan herinneren dat het ooit
anders geweest is.
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Hier lijkt me het moment aangebroken om de stap naar het geven
aan de ouders te zetten.




Een volgende stap is geleidelijk de ontvangende kant van de ba-
lans te ontwikkelen. Om tot passend geven te komen is het nodig
dat de cliënt komt tot  'het recht om te mogen ontvangen' en dat
zijn vertrouwen in 'het geven van anderen' zich herstelt.
In dit leren ontvangen kunnen we twee fasen onderscheiden. Eerst
is er het passief ontvangen: daaronder verstaan we een zich open-
stellen voor zorg van anderen.
Daarna moet ook aandacht besteed worden aan het actief zorg/
hulp vragen. De angst om hierin te worden afgewezen is groot.
Vandaar dat sommige cliënten dan niet gaan vragen, maar eisen
in een poging om de macht en de controle over de relatie te be-
houden. Dit eisen leidt echter niet tot werkelijke erkenning.

Ik vraag haar om hem te vragen ook naar de sessies te komen. Zij
toont in eerste instantie veel weerstand. Dit is haar therapie. Ik
dring aan door er regelmatig op terug te komen. Dat maakt dat ze
mij vertelt dat hij haar niet begrijpt. Hij klaagt dat hij haar niet
meer ziet en dat ze voor iedereen klaar staat behalve voor hem.
Als ze dan antwoordt dat ze het veel te druk heeft, luistert hij niet
en zegt hij steeds dat het hem ook veel kost. Ze vindt dit niet
eerlijk, want dit is niets in vergelijking met haar last. Ik merk op
dat het hen blijkbaar niet lukt om mekaars geven en last te zien en
te erkennen. Hij zeker van haar niet, maar waarschijnlijk doet hij
ook veel dat zij niet ziet. Misschien kan een gesprek met hem en
later met hen beiden, daar helpend bij zijn. Dit laat ze toe en
Peter maakt de week erna een afspraak.

Vertel eens iets over hoe je als kind thuis in relatie was met je
ouders. Ze kijkt verbaasd en vraagt wat dit er nu toe doet. Mis-
schien hebben  je ouders je al van kleins af erg nodig gehad en
ben jij er voor hen geweest? Na een aarzeling komt haar verhaal.

Ze vertelt dat ze een erg dominante vader had die geen kritiek
verdroeg en hoge eisen stelde. Als iets niet liep zoals hij het wou
werd hij heel agressief. Carine heeft altijd geprobeerd om uit-
barstingen te vermijden door zoveel mogelijk te voldoen en voor
de rest zo weinig mogelijk op te vallen.
Haar moeder was een onderdanige vrouw die leed onder de druk
van haar man en van de kinderlast. Zij kon het op haar eentje
niet redden en Carine hielp zoveel ze kon mee in het huishouden
en was er steeds om haar moeder op te vangen als ze het weer
eens niet zag zitten. Haar moeder vond het verschrikkelijk dat ze
het zelf niet aankon en zei steeds tegen Carine dat ze uit haar
buurt moest blijven en dat ze het wel alleen afkon. Carine wist
wel beter.

Een en ander heeft ervoor gezorgd dat het geven van Carine niet
is gezien en ontvangen en dat het bovendien ook niet werkelijk
heeft bijgedragen tot het gelukkig worden van haar vader en moe-
der. Ze herinnert zich nog hoe ze wist dat haar vader in wezen
een eenzame man was die daar erg onder leed. Hard werken en
proberen voldoen aan zijn eisen hebben ook hem niet gelukkig
gemaakt. Haar moeder bleef gebukt gaan onder het overmatig
zorgen. Ook nu nog kan ze het niet aan en blijft ze de zorg van
Carine afwijzen als iets dat ze niet nodig heeft. Carine zit gevan-
gen in het zien van de noden en er niet openlijk mogen voor
zorgen. Laat staan dat ze ervoor zou erkend worden. Anderzijds
stelt haar moeder verschrikkelijk veel eisen waar Carine niet kan
aan voldoen.

Door hierover te vertellen kreeg Carine voor het eerst voeling
met haar geven aan haar ouders, wat dit haar gekost heeft en hoe
dit nooit als dusdanig erkend is geweest. Het blijft echter voor
haar moeilijk om te blijven onder ogen zien wat het voor haar
werkelijk betekend heeft. Het vraagt nog een drietal sessies voor-
dat  ze onder ogen durft te zien hoe dit alles haar vertrouwen in
ontvangen heeft gehypothekeerd en haar verlangen dat haar ge-
ven wel degelijk zou ontvangen worden heeft aangewakkerd.
Zo is ze in een relationeel patroon terecht gekomen waar werke-
lijk voeling houden met haar noden en daarin ontvangend en vra-
gend durven zijn zeer erg beangstigend is. Dit omdat ze geen
vertrouwen heeft kunnen opbouwen dat iemand gepast aan haar
zal geven. Als dit dan ook werkelijk niet gebeurt is dit veel te
pijnlijk.

Eddy Vandersteene
psychotherapeut

Opleider en supervisor bij cliënt, gezin en familie

Bronnen:

- OPPENOORTH, W.H. (1994), Intergenerationele erkenning als be-
handeling bij extreme parentificatie. Systeemtherapie, jg. 6, 99-107

- BOSZORMENYI - NAGY I., EN KRASNER B; (1994); Tussen
Geven en Nemen. Over contextuele therapie. Haarlem: De Toorts.

- MICHIELSEN, M., VAN MULLIGEN, W. en HERMKENS, L. (1998),
Leren over Leven in loyaliteit, over contextuele hulpverlening,
Leuven - Amersfoort: Acco

- AUSLOOS G., (1995), De competentie van families, tijd, chaos,
proces, Leuven - Apeldoorn: Garant

Tijdens een volgende sessie vertelt Carine hoe ze weer heeft erva-
ren hoe moeilijk het is om voor haar moeder iets te doen dat
erkend wordt door haar. Ze dwingt hulp af en vind het nadien
maar normaal dat Carine dit gedaan heeft.
Hier ga ik op in door stil te staan bij wat haar uitsluitend geven
aan anderen voor hen betekent. Eigenlijk ontneemt ze anderen
wat ze zelf voortdurend wil doen: zinvol (gepast) geven. Haar
man en kinderen, alsook de kinderen van haar zus, worden voort-
durend ontdaan van hun geven. Hoe zou het voor haar zijn moch-
ten zij zeggen niets meer van haar te willen.
Dit brengt een opening naar kunnen ontvangen, het is ook goed
voor anderen.
Toch zal het nog veel kwaadheid  en tranen kosten voor ze werke-
lijk kan ontvangen.

Terwijl dit alles ter sprake  wordt ik er mij van bewust hoeveel
moeite het mij telkens kost om erkennend en helpend te mogen
zijn voor haar. Dit doet mij aandacht krijgen voor haar man.  Welke
plaats krijgt/neemt hij? Ergens had ik het vermoeden dat deze
man aan haar niet kon geven en dus geen werkelijke betekenis
naar haar toe kon verwerven. Hoog tijd om hem ook in de thera-
pie te betrekken.

Het verhaal van Peter bevestigt mijn vermoeden. Hij ziet dat
Carine te hard werkt, te veel voor iedereen wil zorgen en daarbij
zichzelf en haar gezin verwaarloost. Wanneer hij daarover met
haar wil praten botst hij op een muur. Onuitgesproken eist ze ont-
zettend veel ruimte. Zij heeft geëist dat de kinderen van haar over-
leden zus bij hen introkken (hij kon niet anders dat haar dat gun-
nen), in haar job kan ze zich niet afgrenzen en bovendien is ze
voortdurend in de weer voor haar moeder en nog vele anderen.
Hij kan met zijn noden en behoeften niet bij haar terecht, dat is er
voor haar net te veel aan. Bovendien krijgt hij steeds kritiek dat
hij te weinig doet en zich onaantastbaar opstelt. Ze vindt dat hij
zich niet echt laat zien. Hij kan niet anders, want als hij zich ook
laat gaan, wie gaat dan de boel hier recht houden? Hij beschermt
het gezin op de achtergrond. Hij zorgt voor de middelen en de
ruimte om het zorgende van zijn vrouw mogelijk te maken.
Veel geven en last dus, die door haar niet kunnen gezien worden.

Ik geef erkenning voor het feit dat hij ziet dat het haar allemaal
te veel wordt en hoe het onmogelijk voor hem is om werkelijk
helpend te zijn. Ze staat zijn hulp niet toe. Ze eist wel ruimte en
daar is hij wel gevend (beschermend) in. De prijs die hij ervoor
betaalt, is het niet terecht kunnen met eigen noden en belangen.
Ik vertel hem dat ik besef hoe zwaar dit moet zijn.
Ik laat hem ook haar kant zien en leg hem uit hoe moeilijk het
voor haar is om te ontvangen, hoe ze daarin vanuit haar geschie-
denis in gekwetst is en het vertrouwen in' krijgen' verloren is. (de
meerzijdige partijdigheid)

Ik nodig hem uit om met haar in dialoog te gaan. Enerzijds door
zich af te bakenen door zijn noden en belangen steeds te blijven
kenbaar maken, te blijven duiden wat zijn geven was en te stop-
pen met zichzelf helemaal opzij te zetten. Dit is immers geen ge-
past geven. Hij verdwijnt daardoor uit de relatie en kan daardoor
ook niet meer openlijk betekenisvol zijn.
Anderzijds door erkennend te zijn naar Carine wetende dat het
niet evident is dat ze deze erkenning en zijn hulp durft  ontvan-
gen.

Op de volgende afspraak komt Carine niet meer opdagen. Peter
blijft wel komen. Hij vertelt dat Carine kwaad is op mij. Ze vindt
dat ik haar niet versta en dat ik teveel aan zijn kant sta.
Duidelijker kon ze niet laten zien dat ze er niet aan toe is Peter
enige ruimte te geven om ook  gevend te zijn en lasten te voelen.
Ze doet mij wel erg twijfelen. Blijkbaar heb ik Peter toch te vroeg
uitgenodigd.
Het was echter mijn sterk vertrouwen in de kracht van de dialoog
die mij verder aangezet heeft Peter te blijven motiveren om zich
af te bakenen en van daaruit zijn geven duidelijk en open te laten
zien. Het is soms door iets niet meer te doen dat duidelijk wordt
wat er gedaan geweest is.

Met Peter ga ik op zoek hoe hij in zijn geschiedenis gevend is
geweest. Zijn geven bestond vooral in het wegcijferen van zich-
zelf, waardoor hij zijn ouders veel ruimte gaf om tegemoet te
komen aan hun onvervulde noden en belangen, waar ze niet echt
hun weg in vonden.
Zo krijgt zijn belast geven meer erkenning en de last meer ruimte.
Dit helpt hem om door te zetten in de dialoog met Carine, die het
erg moeilijk blijft hebben met de veranderingen van Peter. Peter
zelf vindt het lastig maar voelt dat het hem vooruit helpt.

Het is Ausloos die mij hier helpt om vertrouwen te hebben in de
eigen competentie van dit koppel. Als hulpverlener kan ik niet
echt weten wat precies helpend zal zijn zodat Peter zijn 'sterk
zijn' kan loslaten en Carine 'durft te ontvangen'. Peter en Carine
zetten hun proces verder, vanuit de 'verwachting van actie' via
Peter die trouw naar de sessies blijft komen.

Als Peter met Carine begint te praten over het niet meer kunnen
volhouden om bij haar te leven en denkt aan alleen gaan wonen,
wordt ze duidelijk angstig. Door zich voor te stellen hoe het zou
zijn als hij er niet meer was, komt er geleidelijk aan besef van
zijn belang en wat hij allemaal voor haar en het gezin doet.
Het is uiteindelijk wanneer hun oudste dochter serieus tekeer gaat
tegen Carine en Peter daarbij erkennend tussenkomt voor beide
partijen, dat de echte doorbraak komt. Dat Peter zo gevoelig met
haar en zijn dochter kon omgaan had Carine nooit durven dro-
men. Er volgen nog vele emotionele momenten waarbij aan beide
kanten ruimte komt voor erkenning van het geven van beiden en
wat dit hen gekost heeft.

Dit was voor mij het moment om Carine nog eens uit te nodigen
voor een herstellend gesprek.
Mijn ervaring heeft mij geleerd dat het voor cliënten soms een te
grote stap is om zelf hiervoor initiatief te nemen. Veelal doet zo'n
gesprek voor beide partijen erg veel deugd.

Carine ging onmiddellijk op de uitnodiging in en was erg positief
over de therapie. Het was goed dat ze nog eens kon ventileren
over de toch wel heel moeilijke weg zij samen hadden afgelegd.
Ze vertelde dat ze een hele tijd erg kwaad op mij geweest is maar
dat ze nu dankbaar is dat ik in Peter ben blijven geloven, on-
danks haar wantrouwen en weerstand.

Voor mij was het nog maar eens een bevestiging dat je door cliën-
ten zelf het werk te laten doen en groot vertrouwen te hebben in
hun eigen proces en competentie, er werkelijk verandering in
koppels en gezinnen optreed. Het lijkt voldoende om als thera-
peut op een erkennende manier 'nieuwe' informatie binnen te bren-
gen die voor hen 'helpend' aanvoelt en de 'verwachting van actie'
als ondersteuning aan te houden.

Altijd geven komt tegemoet aan betekenisvol willen zijn voor
anderen en dus ook onrechtstreeks aan haar minderwaardigheids-
gevoel. Iemand die altijd geeft, heeft schijnbaar niets nodig en is
sterk.
In de realiteit wordt echter het minderwaardigheidsgevoel onder-
houden doordat helpen zelden werkelijk werkt en dat er niet tege-
moet wordt gekomen aan haar noden en belangen.
De hoop dat dit ooit werkelijk zal lukken, is de drijvende kracht
die opgepakt kan worden door de hulpverlener.

Ik reageer met op te merken hoe zorgzaam het toch weer van
haar is om anderen te willen sparen van de gevolgen van haar
gedrag: geen fut meer hebben en kwaad worden. Hoe ze daarmee
eerlijk en zorgzaam verder kan, wil ik uitgebreid met haar ver-
kennen (terug invoegen in het zorgzaam zijn naar anderen).
Maar eerst vraag ik haar wat haar futloosheid en kwaadheid zou-
den kunnen betekenen. Ze zegt dat ze moe is en dat ze ontgoo-
cheld is in de anderen omdat ze niets spontaan opnemen en heel
ondankbaar zijn. Blijkbaar is dit al langer dan vandaag?
Ze denkt na en zegt dat ze zich niet kan herinneren dat het ooit
anders geweest is.
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Als zorg te zwaar begint te wegen.

Carine neemt contact met mij op omdat ze het niet meer aankan.
Zij is gehuwd met Peter. Ze hebben drie kinderen van respectie-
velijk 18, 17 en 14 jaar en twee adoptiekinderen van 16 en 14
jaar, de kinderen van haar overleden zus en schoonbroer.
Peter heeft een drukke job in de bank en heeft weinig tijd voor
het gezin. Carine heeft het gevoel voor alles alleen te staan. Nu
de oudste dochter haar studies opgeeft en het huis uitvlucht, is
de maat vol. Ze weet niet meer wat te doen. Ze wil eens komen
praten.



Carine vertelt in een eerste gesprek dat ze het niet meer aankan.
Elke dag is een berg waar ze over moet. Er is steeds zoveel te
doen en iedereen heeft haar nodig. Ze is pas gelukkig als ieder-
een rondom haar gelukkig is, maar dat lukt al lang niet meer.
Ze staat er helemaal alleen voor en niemand ziet hoe lastig zij
het heeft. Het zou haar zo deugd doen als ze haar spontaan een
handje zouden toesteken.
Drie jaar geleden is haar jongere zus, waar ze een innige relatie
mee had, plots overleden. Haar schoonbroer kan het alleen niet
aan en Carine zorgt dagelijks voor hem en zijn twee kinderen die
op dit moment veertien en dertien jaar zijn. Zes maand later pleegt
haar schoonbroer zelfmoord. Carine en haar man Peter adopte-
ren de kinderen. Zij hadden zelf drie kinderen van ongeveer de-
zelfde leeftijd. Voor Carine was dit de logica zelf.
Verder heeft ze een drukke praktijk als kinesiste waardoor ze prak-
tisch elke avond laat werkt. Ze vindt het belangrijk om aan elke
patiënt zo goed als het kan tegemoet te komen.
De oudste dochter is gestopt met haar eerste jaar psychologie
omdat ze het studeren niet aankon, ondanks de intense hulp van
haar moeder.
Peter heeft een drukke job in de bank. Hij klaagt dat hij Carine te
weinig ziet. Daar is ze kwaad voor. Ziet hij niet dat ze overbelast
is? Hij zou beter wat meehelpen in plaats van nog meer te vra-
gen.
Haar moeder die alleen woont (haar vader is overleden in '94)
klaagt dat Carine te weinig over de vloer komt. Ze doet nochtans
haar best om zoveel mogelijk langs te gaan. Carine kookt twee
keer per week voor haar en elke vrijdag gaat ze er poetsen.
Zowel haar klanten, haar buren, vrienden en kennissen, als haar
familie komen met hun problemen bij haar. Steeds maakt ze tijd
en staat ze die mensen bij met raad en daad.

Ik hoor dit verhaal aan en stimuleer haar om verder te vertellen
vanuit een empathische houding. Eerlijk gezegd word ik moe van
er alleen nog maar naar te luisteren.
Een eerste impuls die bij mij opkomt is haar te motiveren om
minder op te nemen en ervoor te zorgen dat ze ook haar gezins-
genoten mee inschakelt. Ervaring leert echter dat dit de cliënt

Ik vertel haar dat ik kan zien dat ze heel veel voor anderen doet.
Aan haar reactie merk ik dat dit niet echt erkennend overkomt.
Als ik doorvraag antwoordt ze dat ze dit maar normaal vindt. Als
ik daarop antwoord dat anderen dit precies ook normaal vinden,
krijg ik een verhaal over het feit dat ze niet dankbaar zijn, dat ze
steeds meer van haar vragen en dat ze van haar profiteren. Een
verhaal dus dat ze niet wordt gezien in haar geven en dat haar
geven onvoldoende opbrengt. Ik vraag haar hoe het voor haar is
om zoveel energie te steken in anderen en daarin niet gezien te
worden. Ze zegt dat ze er niet meer tegen kan om blijvend tekort
te schieten en  dat ze soms het gevoel heeft niets waard te zijn.




Een volgende stap in de hulpverlening aan deze cliënten is het
alsnog verwerven van erkenning voor de zorg die ze gaven aan de
ouders.

Ik geef haar mijn indruk dat ik ook kan zien dat veel mensen
waarschijnlijk veel aan haar hebben omdat ze haar toch komen
opzoeken met hun problemen. Blijkbaar kan ze goed omgaan met
problemen van anderen. Ik wacht en kijk naar haar reactie. Ze
knikt lichtjes. Misschien voelt ze een beetje erkenning en geeft
dit al een beetje eigenwaarde. Dit zal later wel blijken. Ik moet
niet te hard van stapel willen lopen.
Dan voeg ik er aan toe dat die anderen  zich precies niet altijd
bewust zijn van wat dit alles haar kost. Ze zien precies niet hoe-
veel dit van haar vraagt. Dan zie ik tranen verschijnen die ze
probeert te verbijten. Ik vertel wat ik zie. Ze zegt dat ze niet wil
wenen. Ik laat dit. Ze blijft stil. Ze is bij haar verdriet en ik laat
het gewoon gebeuren. Verdriet dat mag zijn. Voorlopig is dit er-
kennend genoeg. Een mooi moment van ontmoeten.

In dit artikel wil ik het accent leggen op de man/vrouw verhou-
ding binnen dit gezin en in veel mindere mate op het vader/
moeder zijn, hoewel dit niet zomaar te scheiden is. De eerste
sessies verlopen enkel met Carine. Later wordt ook Peter uitge-
nodigd. Ook de kinderen komen op gesprek, maar dit wordt niet
in het artikel opgenomen.

De volgende sessie vertelt ze dat het vorige gesprek haar totaal
in de war heeft gebracht. Ze herkent zichzelf niet meer. Ze kan het
niet meer opbrengen om te doen wat ze moet doen en ze is op
iedereen kwaad. Het is vooral die kwaadheid die haar zorgen
baart. Ze heeft schrik van zichzelf. Ook haar huisgenoten maken
zich zorgen en ook zij herkennen haar niet meer.

■

    
 

 

Onder appèl verstaan we: iets…roept op tot… iets (bij iemand)
(in een context)

Iets: de appèltrigger
Bv. Iemand: persoon, deelnemer, groep, team, organisatie …

Een materiaal: doeken, stokken, glas …
Een thema: sinterklaas, armoede, macht …
Een handeling: zwemmen, stappen, lopen, roepen …

Roept op tot: het appèlverlangen (de drijfveer, behoefte, aspiratie,
wat jou stuwt)

Iets: de appèlperspectieven.
Wat je ermee zou kunnen of willen doen, denken of voelen

 

2.1. De appèltrigger.

Datgene wat de oproep inhoudt noemen we de appèltrigger.
Er dient zich iets aan of er wordt iets binnen onze aandacht ge-
bracht: een materiaal, een omgeving, een thema, een gebeuren,
een andere persoon …

Een trigger prikkelt, spreekt ons aan, geeft ons een impuls, springt
in het oog, zet aan, beweegt ons tot …

We kunnen er niet aan weerstaan.
Bv.  Een groep kinderen loopt door een voetgangerstunnel. Ze
stappen al pratend in de tunnel. Op het ogenblik dat ze de tunnel
binnenwandelen, klinken hun stemmen anders. (=trigger) De kin-
deren krijgen een impuls waaraan ze niet kunnen weerstaan. Ze
fluisteren, roepen …

'Iets' verschijnt en komt op de voorgrond. We kunnen een trigger
waarnemen met onze zintuigen (kijken, horen, voelen, ruiken,
proeven), vanuit een handeling en vanuit een gedachte of een
gevoel.

■ Iets wat onze zintuigen uit de buitenwereld opnemen. Bijv.
De geur van een sinaasappel die gepeld wordt, het geluid van
een slaande deur, het beeld van fel zonlicht, het voelen van
een schouderklopje, de smaak van een frisse pint..

■ Iets wat we doen of niet doen. Bijv. diep ademen, hardlopen,
eten, wachten, …

■ Iets wat zich in onze binnenwereld aandient (gedachte, ge-
voel, fantasie…) Bijv. de gedachte aan een grote lege zaal
met 1 stoel, het gevoel dat in ons opkomt als we iemand mis-
sen, het gevoel en de gedachte voor we een langverwachte

ontmoeting aangaan…
■ Iets wat iemand anders doet, zegt, brengt… Bijv. Iemand klopt

op de deur, iemand schreeuwt op het plein, iemand loopt met
zijn hond op het strand…

Een trigger werkt als 'attractor'. 'Iets' van buitenaf vindt op één of
andere wijze aansluiting bij wat 'leeft' in onze binnenkant en bij
onze perspectieven en mogelijkheden op het vlak van vormgeven.
Er ontstaat een verbinding tussen wat we in de trigger waarne-
men en ons 'innerlijk en handelend potentieel': een creatieve
energiestroom (flow)

2.2. Het appèlverlangen (innerlijk potentieel)

Als iets triggert, dan trekt het ons aan vanuit de eigenschappen,
submodaliteiten of kwaliteiten waarover het beschikt.
Als iets triggert, dan trekken we het aan vanuit de waarde en
betekenis die we eraan geven. Een trigger spreekt het innerlijk
potentieel aan: verlangens, behoeftes, noden, drijfveren, inten-
ties, willen, … Dat noemen we het appèlverlangen.
Bijv.  Bij een groep jongeren leeft mogelijks de drang naar uitle-
ven, vrijheid; bij een groep hoogbejaarden leeft mogelijks de
behoefte aan contact of aan gewoon kunnen zijn met de herinne-
ringen …
Vanuit de positie van de creatief agoog is het belangrijk op
appèlverlangen bij de deelnemers/cliënten in te schatten: zicht
krijgen op en voeling maken met:
■ Een zo breed mogelijk spectrum in het potentieel aan verlan-

gens die een trigger in zich kan dragen. Welke triggers sluiten
m.a.w. mooi aan op het verlangen van de doelgroep. We kun-
nen zodoende de groep jongeren mogelijks een podium
(trigger) geven om tegemoet te komen aan het innerlijk
potentieel zijnde de behoefte om zich eens goed uit te leven
(appèlverlangen)

■ De sterkte en bewustzijn van het appèlverlangen (wat is waar-
neembaar bij het doelpubliek dat mij als creatief agoog de
informatie geeft over dat verlangen en welke intensiteit heeft
dat verlangen?)

2.3. Appèlperspectieven

Verlangen is steeds een verlangen naar 'iets'. Wil men het verlan-
gen vorm geven, dan gaat dit vormgeven een bepaalde richting
uit. De vormgevingsmogelijkheden die we ervaren (bekende en
gekende) en die potentieel klaar liggen (ongekende), noemen we
de appèlperspectieven.

We kunnen ze nagaan op een aantal kenmerken:

■ Duidelijkheid: soms ervaren we de vormgevingsmogelijk-
heden relatief vaag en onbestemd, soms heel duidelijk. Bijv.
Zijn behoefte om te kunnen zijn brengt hem bij zijn muziek.
Hij legt The Mission van Ennio Morricone op en luistert in
zijn comfortabele zetel met uitzicht op de vijver in zijn tuin.
Even later wil hij zijn opgestapelde energie kwijt en gaat hij
tuinieren al weet hij nog niet precies wat hij gaat doen in zijn
tuin. Er zijn zoveel mogelijkheden…

■ Variatie en verscheidenheid in vormgevingsmogelijkheden:
Bijv. klei kan voor iemand ontzettend weinig vormgevings-

enkel motiveert om met handen en voeten uit te leggen dat ze al
alles geprobeerd heeft, dat dit nog nooit gelukt is en dat ze maar
gelukkig is als ze anderen kan helpen.
Dit wordt ook bevestigd door Oppenoorth die daarover duide-
lijke aanbevelingen voor de hulpverlener geeft:  "Essentieel bij
de behandeling van actief geparentificeerde volwassenen is dat
de eerste stap van de behandeling bestaat uit het invoegen in het
bestaande patroon van overbelasting. Wanneer echter wordt be-
gonnen met ontlasting, mobiliseert dit hun kracht in negatieve
zin. Onderliggend is het gevend zijn een afweermechanisme te-
gen de pijn dat niet tegemoet is gekomen aan essentiële behoef-
ten. Dit afweermechanisme 'afnemen' brengt angst met zich mee
en angst stimuleert het afweermechanisme, waardoor we alleen
meer van hetzelfde krijgen." Oppenoorth, W.H. (1994),
Dat je als hulpverlener voelt dat deze vrouw te weinig tegemoet
komt aan eigen noden en belangen is echter wel terecht en zal
dus een belangrijke leidraad vormen voor de verdere begeleiding.
Erkenning van het geven en van de last ervan biedt hier een eer-
ste uitkomst. Maar dat loopt niet van een leien dakje.



tijdschrift voor agogisch werk  BALANS

  ■ ■

BALANS tijdschrift voor agogisch werk


Terwijl de aandacht opgeslorpt werd door de Onderzoeker, de Visi-
onair en de Strateeg, heeft de Ondernemer niet stil gezeten. Hij
heeft op het huis gelet en de boel zo goed mogelijk beredderd. Het
intense visiewerk heeft er al voor gezorgd dat zijn gevoel van deso-
riëntatie is weggesmolten als sneeuw voor de zon. Enerzijds liet hij
zich erdoor bezielen en motiveren. Anderzijds sprongen zo de lo-
pende praktijkproblemen nog meer in het oog. De nieuwe strategi-
sche richtlijnen haalt hij in met open armen en actiegericht zoals hij
is, begint hij ze direct in daden om te zetten.


Bij het opzetten van veranderingsprojecten kun je op tal van manie-
ren balanceren van de ene naar de andere Procesrol. Twee proces-
gangen strijden hierbij dikwijls om de aandacht:
■ Volg je de meer klassieke anticiperende weg van strategische plan-


De strijd tussen de anticiperende en de reflecterende weg is een
loze strijd. Alleen als de Ondernemer, de Onderzoeker, de Visionair
en de Strateeg zich evenwaardig, autonoom en interdepent verhou-
den tegenover elkaar, wordt het veranderingsverhaal een succes-
story. Goed agogisch werk vraagt een krachtig bondgenootschap
waarin de vier rollen elkaar op een gezonde manier erkennen, bij-
staan, afwisselen en aanvullen. Vanuit een hoge situationele gevoe-
ligheid gaan ze gepast om met voor- achtergrondwisselingen. Soms
komt één rol op het voorplan; soms twee of drie in een tijdelijk
bondgenootschap. In navolging van Ruth Cohn (1979) noemen we
dit de kunst van het dynamisch balanceren. Verdwijnt één van de
rollen patroonmatig naar de achtergrond of domineert één rol of
een coalitie van rollen het toneel, dan komt er een kink in de kabel.
Door gebrek aan feedback en verstoorde samenwerking zullen de
relaties verzieken, het leren verstarren en de prestaties dalen. Het
veranderingsproces gaat uit balans en slaat om in een vicieus cirkel-
verhaal. Hou het dus maar bij een virtuoos verhaal!
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Levert men strategisch werk in het kader van methodische beleids-
voering, dan doet men dit meestal door het opmaken van een
strategisch plan.

Strateeg kenmerkt zich door operationaliserend uitdenken van lange
en middellange termijnaanpak. (Operationaliseren: hanteerbaar ma-
ken; van het Latijnse werkwoord operari = behandelen, verwerken,
bezig zijn met.) De ene keer bestaat strategievorming uit strategi-
sche reflectie en het opsporen van 'best practices' (model-leren):
"Hoe doen we wat we doen?" De andere keer bestaat het uit strate-
gische planning: "Hoe gaan we dit doen?" Een volledig uitgewerkte
strategie bestaat uit zes aspecten. We vatten ze met de geheugen-
steun DAT+3M© en koppelen ze aan de subrollen van de Strateeg.
Zorgt de Doelensteller voor heldere doelen, dan zorgt de
Plannensmeder / Proceduremaker voor een werkzame actiemix of
aanpak, de Toetsenmaker voor een scherpe toetsingswijze en de
Voorwaardenschepper voor een verheldering van de vereiste men-
selijke competenties, mandaten en materiële middelen. Bij elk van
deze aspecten horen typische 'hoe-vragen' (zie steekkaart). Een goede
Strateeg beseft dat er 'niet meer tijd is dan voor een heel klein beetje
bewustzijn'. Hij weet dat het niet nodig is om telkens alle elementen
van een strategie te operationaliseren: "Je kan operationaliseren, door
operationaliseren en je dood operationaliseren." Hij vraagt zich tel-
kens af wat nuttig en zinvol is om te expliciteren en volgt hierbij een
aantal voorrangsregels. Als er moet gekozen worden, zal hij bij-
voorbeeld eerder de voorkeur geven aan het verhelderen van doelen
en het uitwerken van toetsingswijzen dan aan het uitschrijven van
actieplannen. Verbeteren van strategieën binnen de bestaande visie
wordt met recht dubbelslagleren genoemd omdat ook bijstelling van
de concrete handelingswijzen nodig zal zijn.

ning, dan gaan we met de klok mee van de Ondernemer over de
Onderzoeker en de Visionair naar de Strateeg om zo opnieuw bij
de Ondernemer te belanden. Deze procesgang is sterk gebaseerd
op anticipatie en deductie, op stil staan om vooruit te blikken en
te plannen. Dit wordt wel eens de ontwerpbenadering genoemd
omdat vooraf uitgedachte visie en strategie het onderneming
werk zal aansturen.

■ Schuift de aandacht weg van het ondernemingswerk, dan hoeft
dit niet noodzakelijk in de richting te zijn van het tijdrovende
onderzoekswerk en visiewerk. Gedreven door hardnekkige, prak-
tische beslommeringen zal de Ondernemer dikwijls geneigd zijn
om beroep te doen op de Strateeg voor een snelle verbetering van
de aanpak. Dit is de reflecterende weg van strategisch leren. Deze
loopt tegen de klok in van de Ondernemer over de Strateeg en de
Visionair naar de Onderzoeker om opnieuw bij de ondernemer
uit te komen. Deze procesgang is sterk gebaseerd op reflectie en
inductie, op stil staan om terug te blikken en te leren uit de prak-
tijk: "Hoe doen we keer op keer wat we doen?" Naarmate de
onderliggende strategieën meer op tafel komen, duikt gemakke-
lijk de vraag op: "Waarom doen we dit telkens zo?" Hiermee
ondernemingswerk uitmuntend verloopt, is het vanuit agogisch
oogpunt een aanrader om de Strateeg te leren mobiliseren. Om-
dat 'best practices' de harde toets met de realiteit al met succes
doorstaan hebben, is het zeer interessant om ze te modelleren.

 

We zullen er niet altijd even gemakkelijk toe komen om het ver-
langen wat opgewekt wordt vanuit het waarnemen van de trigger
en de verbinding met wie we zijn als persoon, ook effectief te
realiseren. Zowel in de persoon en in de groep als in de context
kunnen er bronnen en belemmeringen spelen die het realiseren
van appèlverlangens respectievelijk stimuleren of storen.
We kunnen op verschillende manieren omgaan met appèls: het
oorspronkelijke verlangen.
■ Geheel of gedeeltelijk verwerken en realiseren. Bijv. door
dagdagelijks te werken, door te schilderen, te schrijven, te dan-
sen, te sporten …
■ Onderdrukken of op een oneigenlijke manier kanaliseren in
iets wat op dat moment de beste keuze lijkt. Bijv. door de lat op
het werk steeds hoger te leggen, door zich af te zonderen, door de
kwaadheid te projecteren op de naaste …

mogelijkheden bieden terwijl een afgewerkt product zoals een
lamp net ontzettend veel mogelijkheden kan bieden of omge-
keerd.

■ Oriëntatie: handelend, innerlijk of waarnemend richten van
onze vormgevingsmogelijkheden. Bijv. proef ik van de
chocoladetaart (waarnemend), soes ik weg bij de gedachte
aan mijn geliefde (innerlijk) of schilder ik mijn poortje in een
voor mij betekenisvolle kleur (handelend)?

■ Creativiteitsgehalte: Sommige zaken leiden bij de deelne-
mer naar dezelfde stereotiepe, vaste vormgeving. Andere tot
een meer creatieve, vrije vormgeving. Bijv. een kast kan ik
enkel open en dicht maken of een kast brengt me bij het schrij-
ven van verhalen…

Deze kenmerken hangen nauw samen met:
■ De mate waarin we vertrouwd zijn met verwerkingssporen

vanuit de creatieve media (bv. Beweging en dans, klank-
en stemwerk, drama...

■ De vormtaal die we kunnen aanspreken
■ Het zintuiglijk geheugen en lichamelijk-mentaal vermo-

gen tot vormgeven aan iets (vormgevingscapaciteiten)

 

In het creatief agogisch werk creëert de creatief agoog contexten,
waarbinnen de deelnemers, vanuit triggers en kernthema's in hun
bestaan, gestimuleerd worden om uitdrukking en vorm te geven
aan hun persoonlijke groei en ontplooiing.
Wanneer we in een creatief proces aan de slag gaan met bewust
opgeroepen verdrongen verlangens, gevangen gevoelens, bevro-
ren behoeften, verstoten aspecten van het zelf,… begeven we ons
op het creatief therapeutisch terrein. In de opleiding creatief agoog
komt dit niet expliciet aan bod, hoewel sommige processen een
sterk therapeutisch kunnen werken en de persoonlijke kracht als
begeleider kunnen versterken.

Noot : De appèlmethodiek is in oorsprong een
ontwerp van Wiel Cabooter en Pol Staut, die
mede aan de start stonden van de opleiding tot
Creatief Agoog (1995)

Dominique ...
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Is de Ondernemer druk bezig in de stroom der dingen, dan be-
geeft de Onderzoeker zich naar de kant. Hij klautert op de dijk
om overzicht te krijgen. Zo is hij in staat om afstand te nemen en
zichzelf, de anderen en gans de organisatie daar bezig te zien in
de stroom der dingen. Zijn kernopdracht bestaat er in situatie-
besef te genereren. Op afstand overschouwt hij de stroom der din-
gen: "Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Wat maakt
dat alles is zoals het is? Steekt de Onderzoeker de kop op, dan
maakt hij sterk gebruik van een vorm van dissociatieve betrok-
kenheid die in NLP als '3e positie' benoemd wordt: nieuwsgierig,
onbevangen en onbevooroordeeld merkt hij daar de complexe
wirwar van invloedsstromen en de wijze waarop hij hier zelf een
rol in speelt. Zo speurt hij naar conceptuele antwoorden op wat-
vragen in verband met de huidige situatie. Het denkproces van de
Onderzoeker kenmerkt zich dan ook door zijn sterk con-
ceptualiserend vermogen. (Conceptualiseren: een samentrekking
van de Latijnse woorden com + capere = samen + vatten.) Hier-
voor gaat hij afwisselend de subrollen mobiliseren van open en
onbevooroordeelde Waarnemer, eigenzinnige Interpretator en
constructief-kritische Evaluator. Deze stellen elk hun eigen typi-
sche wat-vragen (zie steekkaart). Zo zorgen ze dat de Onderzoe-
ker zijn eigen kijk en benadering van de huidige situatie (intern
gerefereerd) expliciet en bespreekbaar kan maken. Om deze sub-
rollen te memoriseren, gebruiken we het (V)IEWã-model als
geheugensteun: (Voorstellen -) Interpreteren - Evalueren - Waar-
nemen.
Levert men onderzoekswerk in het kader van methodische beleids-
voering, dan maakt men klassiek gebruik van een SWOT-ana-
lyse. In het omgevingsonderzoek analyseert men kansen en be-
dreigingen van buitenaf. In het organisatieonderzoek vormt men
zich een beeld van de sterktes en zwaktes van de organisatie.


Evenals de Onderzoeker stelt de Visionair zich 'wat-vragen': "Wat
willen we bereiken?". Houdt de Onderzoeker de huidige situatie
tegen het licht, dan wil de Visionair in zijn geest vat krijgen op de
gewenste situatie. Zijn kernopdracht ligt in het verschaffen van


Eens de huidige situatie onderzocht en de visie hernieuwd is een
nieuwe metamorfose van doen. Van het meer conceptuele
onderzoeks- en visiewerk gaan we over naar het operationaliserende
strategisch werk. Draait een plan zonder droom snel uit op een nacht-
merrie, dan verwordt een droom zonder plan snel tot een lucht-
kasteel... Het is tijd dat de Strateeg het heft in handen neemt. Hij
maakt dankbaar gebruik van de resultaten van de Onderzoeker en
de Visionair. Zijn eigen kernopdracht en meerwaarde bestaat uit het
uitstippelen van een koers om van het huidige vertrekpunt vlot tot
bij de gewenste bestemming te geraken. Het denkproces van de

visiebesef. Dit vraagt heel wat conceptualiserend voorstellings-
vermogen. In die zin vraagt visiewerk een heel andere mentaal-
emotionele ingesteldheid dan onderzoekswerk. We hebben de
onbevooroordeelde, kritische blik van de Onderzoeker niet no-
dig, maar wel de ongedwongen creativiteit van de Visonair. Twee
van de drie subrollen die de Visionair aanspreekt, overlappen met
de Onderzoeker: de Evaluator en de Interpretator. De derde sub-
rol die hij gebruikt benoemen we als de Voorstellingenbouwer:
"Stel dat we 3 jaar verder zijn en de situatie is zoals we het wil-
len, uitdagend en haalbaar, wat stellen we ons hier dan bij voor?"
De Voorstellingenbouwer is in staat om te redeneren buiten het
gekende kader en laat zich eerder leiden door de eigen inspiratie
(intern gerefereerd) dan door anderen. Dit vooronderstelt schep-
pende verbeelding: 'verder zien dan de horizon'. In die zin is de
tijdshorizon van de Visionair gericht op de verre toekomst. Bij
zijn scheppend verbeeldingswerk is de Visionair in staat om zich
de gewenste situatie afwisselend van binnen uit en van buiten af
voor te stellen. Soms leeft hij zich nu al helemaal in: associatieve
betrokkenheid. Soms blijft hij eerder afzijdig en stelt hij zich de
gewenste situatie op afstand voor: dissociatieve betrokkenheid.
Visioenen zijn per definitie analoge beelden. Kenmerkend is dat
'één beeld in één moment veel meer kan uitdrukken dan duizend
woorden'. Zo schept de Visionair conceptuele voorkennis over
mogelijke gewenste toekomsten op lange termijn. Hij droomt dro-
men over onvermoede mogelijkheden. Door gedreven visiewerk
creëert hij een uitdagende en haalbare droom, een inspirerend,
richtinggevend visioen. Verandering die voortkomt uit vernieu-
wing van visie mag met recht drieslagleren genoemd worden omdat
het op basis hiervan nodig zal zijn om strategieën en concrete
handelingswijzen bij te stellen.
In het kader van methodische beleidsvoering is visiewerk het pro-
ces waarlangs de organisatie zichzelf steeds opnieuw heruitvindt.
Enerzijds bestaat het uit het actualiseren van de eerder tijdloze
missie en visie. Anderzijds bestaat het uit het scheppen van een
levensecht visioen van datgene wat men wil op een exact moment
op het einde van een komende beleidsperiode.



'Brug kan ik pas worden als ik deel uitmaak van beide oevers',
(Elze Rens)
en
'Bouw voor de terugtocht van je tegenstander een gouden brug,
(Sun Tzu in Ury, Onderhandelen met lastige mensen, 2001)

Beide citaten uit de rijke literatuur rond 'onderhandelen' tonen de
brugfunctie en positiebepaling aan van het thema. Onderhande-
len bevindt zich op een as, die loopt van samenwerken (als men
overeenkomstige belangen en doelen heeft) naar vechten (inge-
val van strijdige belangen en streven naar machtsoverwicht).
Onderhandelen is een manier om met (ogenschijnlijk of werke-
lijke) strijdige belangen om te gaan.
Volgens Van Dale woordenboek betekent het : proberen het met
elkaar eens te worden! In die zin is onderhandelen de beste stra-
tegie als er sprake is van verschillende, soms zelfs tegenstrijdige
belangen, en er een win-win situatie te voorzien is voor beide
partijen bij een overeenkomst. Negatief uitgedrukt: de kwestie
op zijn beloop laten of in de strijd gaan, is voor beide partijen
nadelig (Mastenbroek, W.F.G., 1979).
Stel dat je binnen je werkcontext 'de werkdruk' ziet als een thema
van 'winnen of verliezen', 'erop of eronder', 'zij of wij', dan neem
je een vechthouding aan. Zie je dit thema als een gemeenschap-
pelijk probleem in de balans van geven en nemen op het werk,
dan opteer je voor samenwerking. Beschouw je het thema als een
botsing van verschillende en onderling afhankelijke belangen, dan
bouw je de brug naar de gespreks- en onderhandelingstafel!

In onderhandelen zitten heel wat deelcompetenties vervat, zoals
empathisch vermogen, meerzijdige partijdigheid (Balans-tijd-
schrift, juni 2005), gemeenschappelijke interpunctie of het mer-
ken van de gedeeldheid doorheen het verschil, proces van
inschatting van de 'tegen'partij, …
In onderzoek over onderhandelingsmethodes (Fisher, R., Ury W.,
Patton, B., excellent onderhandelen, 2003) blijkt telkens weer
hoe makkelijk men zich doorgaans laat meeslepen in een ver-
schuiving van eigenbelang naar vechtgedrag; men motiveert dit
doorgaans door te verwijzen naar het minder constructieve ge-
drag van de tegenspeler, die vaak echter precies dezelfde erva-
ring heeft, en zo glijdt men steeds verder af…
Vast staat dat onderhandelaars permanent in een aantal dilem-
ma's verkeren, uit te drukken als spanningsbalansen tussen prio-
riteiten (in 'onderhandelen', management non-profit, 1992): een
onderhandelaar moet m.a.w. continu kiezen hoever hij de balans
naar de ene dan wel de andere kant zal laten doorslaan, ofwel
leren dynamisch te balanceren tussen het persoonlijk belang, het
achterban- of groepsgericht belang en het doelgericht of taak-
gericht belang. Enkele van de meest wezenlijke dilemma's en
hoe deze te hanteren zijn:

1. het vertrouwensdilemma of 'wat kun je geloven van wat
de andere kant beweert'; informele gesprekken vooraf,
explicitering van het eigen belang en verwijzingen naar
het gemeenschappelijk belang maken dit dilemma bewus-
ter hanteerbaar ;

2. het concessiedilemma of 'het tonen van een zekere
vastberadenheid'; impasses een tijdje voort laten bestaan,
kan een middel zijn om duidelijk te maken dat er niet veel
toegevingen meer te verwachten zijn, andersom kunnen
impasses als pressiemiddel benut worden om de toena-
deringsbereidheid uit te proberen;

3. het achterbandilemma of 'projectie van frustratie op de
tegenpartij'; een duidelijk leiderschap dat vertrouwen
geniet bij de achterban is een voorwaarde voor kansrijk
onderhandelen.



■ niet de mensen van het probleem scheiden, dan wel een
onderscheid maken tussen de voorliggende thema's en de
persoon met zijn/haar emoties; dit kan o.a. door erkenning en
benoeming van wat je merkt bij de overkant;

■ richt je bij het onderhandelen op de beweegredenen (deze
definiëren de thema's) in de vorm van behoeften, wensen,
verwijten, motieven en angsten, en niet op de relationele
posities in de vorm van bvb. chef en medewerker, directielid
en vakbondsafgevaardigde, machtige en machteloze, …

■  gebruik 'leiden door volgen' als leiderschapscompetentie bij
het onderhandelen. 'Volgende acties' (luisteren, spiegelen, open
vragen stellen, …) hebben als doel de beweegredenen en
belangen te pakken te krijgen, 'leidende acties' (doorvragen,
indijken, eigen mening, …) richten je naar je doelstelling, het
bereiken van een overeenkomst.

Geert Van Vooren
19 september 2005
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Wil je op de hoogte gehouden

worden van ons opleidingsaanbod?

Geef je naam dan op, we sturen je de brochure toe.

Of surf alvast eens naar onze website:

www.vspw.be/balans

of www.vspw.be en doorklikken naar

afdeling balans.


"Om alles te behouden zoals het is,

Zullen we alles moeten veranderen."
Guiseppe Tamasi di Lampedusa.

Veranderingswerk verstaan we als 'de kunst van het omgaan met
behoud en verandering', ook wel genoemd 'methodisch agogisch
handelen'. Of het nu gaat om hulpverlening aan cliënten en hun
gezinnen, het stimuleren van leerprocessen, het benutten van crea-
tief agogische en therapeutische processen, het leiden van orga-
nisaties en teams, het leren omgaan met diversiteit, … in alle
beroepen waar 'werken met mensen' centraal staat, is methodisch
agogisch handelen één van de te verwerven kerncompetentie bij
uitstek. De kunst van het omgaan met behoud en verandering,
vergt een voortdurend zoeken naar een gepaste dynamische ba-
lans tussen intuïtief en systematisch handelen. Hoe complexer de
veranderthematiek waarmee we geconfronteerd worden, hoe meer
doordacht en systematisch onze interventies zullen moeten zijn.
Het model van de Procesrollen© kan ons hier een aardig handje
bij helpen.

Door de jaren heen ontwikkelde ik dit agogisch model met zeer
veel hulp en feedback van collega's, deelnemers aan opleidingen
en respons uit consultingwerk. Tal van praktijktoetsen bewezen
het nut en de eenvoud in gebruik bij het begeleiden van
veranderingsprocessen. Het model vormt onder andere het ba-
sale werkkader voor de opleiding 'Leiden van een Organisatie' en
de opleiding 'Leerbegeleider'. Het vond ook zijn weg in verschil-
lende andere Balansopleidingen. Een eerste uitwerking werd be-
schreven in het verslagboek van de VCVO-studiedag 'Vormen van
Leiderschap' van 20/11/1999 (Staut P. in Vanwing T., (2000) 37-82)

Met De Procesrollen© benaderen we veranderingswerk als een
oneindig cirkelverhaal waarin zowel een volgordelijke als een
simultane circulariteit speelt:
■ Volgordelijke circulariteit. Globaal genomen kunnen we in

veranderingswerk een aantal deelprocessen onderscheiden die
elkaar op grillige manieren afwisselen zodat er telkens één of
meer van deze processen op de voorgrond van de aandacht
treden: ondernemingswerk, onderzoekswerk, visiewerk, stra-
tegisch werk. Verderop gaan we in op de eigenaardigheden
van elk deelproces.

■ Simultane circulariteit. Elk deelproces vormt ook op zichzelf
een oneindig verhaal. Ondernemingswerk, onderzoekswerk,
visiewerk en strategisch werk liggen nooit volledig stil. Ze


De Ondernemer (ook wel begeleider genoemd) zorgt dat de kern-
opdracht die voor ligt, verwezenlijkt wordt: verzorgen van be-
jaarde bewoners, begeleiden van gezinnen, leiden van een team,
begeleiden van leerprocessen, stimuleren van een creatief pro-
ces, ... Zijn impliciet visiebesef werkt in normale omstandighe-
den als een krachtig innerlijk kompas wat richting geeft aan zijn
werkzaamheden. Op basis van zijn impliciet strategisch besef
wisselt hij keihard werken voortdurend af met kritische en nauw-
gezette toetsing: Test - Operation - test - … (Miller 1960). Zo
zorgt hij dat er resultaten en effecten geboekt worden. De Onder-
nemer is zeer actiegericht en beschikt over een enorme daad-
kracht. Zijn aandacht wordt in beslag genomen door de werk-
zaamheden die zich nu of op zeer korte termijn aandienen. Met
zijn praktische geest is hij hier van binnen uit mee bezig: geasso-
cieerd, afwisselend toetsend en druk doende in de stroom der
dingen. De twee subrollen waarin de ondernemer uitblinkt zijn
dan ook de Doener en de Toetser. Zijn pragmatische geest spitst
zich systematisch op het aanpakken, oplossen en wegwerken van
de directe problemen en uitdagingen van het moment. Loopt al-
les op rolletjes, dan gaat hij onvervaard door op de ingeslagen
weg. Merkt hij afwijkingen, dan stuurt hij zijn gedrag bliksem-
snel bij in de hoop om zo tot een oplossing te komen. Hij zorgt er
echter voor dat zijn gedragsalternatieven niet in strijd zijn met de
bestaande regels en visie. Bijsturingen op gedragsniveau noemt
Chris Argyris single-loop-learning (1996: 21). Swieringa en
Wierdsma spreken in dit kader van enkelslagleren (1990: 41).

lopen synchroon naast elkaar door. Ze vormen samen een
voortdurende 'gestalt' met een eigen verrassend spel van voor-
achtergrondwisselingen. Geen enkele cliënt, hulpverlener of
begeleider, team of organisatie kan het zich veroorloven om
niet te ondernemen, niet te onderzoeken, niet te dromen, niet
te plannen. Zeg maar dat veranderingswerk bestaat uit 'multi-
tasking' avant la lettre.

Bij elk deelproces hoort een Procesrol©: de Ondernemer, de On-
derzoeker, de Visionair en de Strateeg. Verder kent elke Proces-
rol© een eigen set mentaal-emotionele voorkeurpatronen, sub-
rollen en kritieke methodische basiscompetenties. (Deze basis-
competenties bakenden we in september 2003 af met het Kern-
team Management & Agogiek van VSPW Balans: Ludwine Van
De Voorde, An Goeminne, Katrien Boone, Geert Van Vooren, Pol
Staut.)

De kunst van het omgaan met behoud en verandering bestaat er
in om elke Procesrol© op het gepaste moment te kunnen mobili-
seren in jezelf of te stimuleren bij een cliëntsysteem. Deze kunst
vormt het wezen van 'dynamisch balanceren'.

Meestal is de kous hiermee af. Soms merkt de Ondernemer ech-
ter dat er keer op keer dingen fout beginnen te lopen. Telkens
opnieuw stuurt hij verbeten bij binnen de bestaande aanpak, doe-
len en visie. Hij onderneemt steeds meer van hetzelfde zonder
dat hij een stap verder raakt. Er is iets fundamenteel loos. Zijn
strategieën en misschien zelfs zijn visie- en doelbesef zijn drin-
gend aan actualisering toe. De Ondernemer is het noorden kwijt.
Zijn innerlijk kompas dient bijgesteld te worden. Er is een diepe
nood aan dubbelslag- of zelfs drieslagleren. Uiteindelijk roept
dit gevoel van desoriëntatie een natuurlijke neiging op om stil te
staan. In plaats van verder te spartelen in de stroom der dingen,
zwemt hij naar de kant en klautert hij de oever op. Dit veroor-
zaakt een metamorfose: ofwel maakt het enkelslagleren van de
Ondernemer plaats voor het dubbelslagleren van de Strateeg of-
wel voor het drieslagleren van de Onderzoeker in samenspel met
de Visionair.



Voor onze diplomagerichte, modulaire opleidingen van twee
of meerdere jaren, hebben we ook dit opleidingsjaar 2005-2006
tal van kandidaten moeten ontgoochelen wegens volzet;
denk eraan naar volgend opleidingsjaar 2006-2007, ook voor de
kaderopleiding voor hoofdverpleegkundigen, tijdig je plek te
reserveren!

Dit kan door dit jaar nog te starten met keuzemodules (zie mo-
dules vanaf januari 2006), dan wel je telefonisch (09/218 89 39)
of via e-mail (balans vspw.be) aan te melden voor de langlopende
programma's.
In mei of juni 2006 word je dan uitgenodigd voor een instap-
gesprek.
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Met het vallen van het blad bieden we u, beste lezer, voor de herfst-
dagen en voor het tweede jaar op rij een selectie 'uitgebalanceerde'
lectuur aan.
Net als bij de vorige jaargang nemen we je op een kernachtige en
krachtige manier mee in het gedachtengoed van onze agogische
vormingen en opleidingen, en dit met de reeds gekende indeling van
concept tot competentie, via praktijk en methodiek.

In dit nummer staat het concept van de vier procesrollen centraal,
een verhelderend instrument om op een methodische en circulaire
manier om te gaan met behoud en verandering in de werkcontext.
De appèlmethodiek heeft de bedoeling je het water in de mond te
doen krijgen om op een creatief agogische wijze verbindingen aan
te gaan. In de praktijk van Balans kan het er ook ernstig spelender-
wijs aan toe gaan …
En dat de competentie van het onderhandelen, zowel in twee-
gesprekken als op afdelings- en organisatieniveau, aan belang wint,
is een open deur intrappen!

De deur dicht, het haardvuur aan en lezen maar, tot volgend jaar!

Marc Van Coillie en Geert Van Vooren
Coördinatoren Balans


