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Voorwoord
In 2004 heb ik, samen met Giel Hutschemaekers van de Gelderse
Roos en Don Olthof van de Grift, het initiatief genomen om een
regionaal netwerk van agogen op te zetten. We organiseerden twee
werkconferenties over het agogisch perspectief in de zorg voor een
dertigtal uitvoerend agogen en een aantal van hun leidinggevenden.
Onze hoop was dat agogen geïnspireerd zouden raken en op eigen
kracht verder zouden gaan door zich te organiseren in regionale
werkgroepen. Deze zelforganisatie bleek een spannende opdracht in
het veld van zorg en welzijn. Ik ben daarom ook bijzonder trots op dit
boekje, dat het product is van één van deze werkgroepen. Samen zijn
de agogen erin geslaagd dit boekje te schrijven vanuit een sterk
geloof in de kracht van hun eigen werk.
Het agogisch werk heeft dergelijke uitingen van eigen kracht hard
nodig. Zo geven we professionalisering een kans. Laat u inspireren,
en zie dit boekje als een inspiratiebron voor het verder werken aan het
agogisch perspectief.

Kitty Kwakman
Lector Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lectoraat ‘Professionalisering van agogische
vaktherapeuten in de gezondheidszorg’
mei 2006

beroepen

en
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Inleiding
Agogen werken op veel verschillende plekken in zorg en welzijn en
doen daar belangrijk werk. Maar voor anderen is niet altijd duidelijk
wat hun werk inhoudt. Daarom krijgen agogen vaak de vraag: “Wat
doe je nu precies voor werk?”.
Een aantal ervaren agogen vindt het belangrijk en ook leuk om dat
aan collega’s, familie en kennissen duidelijk te maken. Daarom
hebben ze besloten gezamenlijk een boekje te schrijven met
praktijkvoorbeelden. Voorbeelden waaruit steeds naar voren komt dat
de agoog met de cliënt (jongere, psychiatrische patiënt, verstandelijk
gehandicapte, enz.) het probleem in kaart brengt en samen werkt aan
een blijvende oplossing. Kort samengevat: de agoog zoekt samen met
de cliënt naar de mogelijkheden binnen de moeilijkheden, waarbij de
sociale context van de cliënt nadrukkelijk betrokken wordt. De sociale
context - door Frans Boekhorst ook wel buitenruimte genoemd verwijst naar het sociale netwerk, zoals familie, vrienden en buren, de
dagbesteding en de sociale (leef)omgeving van de cliënt.
Dat is de meerwaarde van het werk van de agoog. En die verdient
de aandacht, zeker in de huidige tijd waarin:
- de politiek de kosten van zorg en welzijn terug wil beheersen.
- (terecht) steeds meer kwaliteitseisen aan het werk gesteld
worden. Meetbare en evidence based hulpverlening staan echter
op gespannen voet met toenemende productie-eisen, waardoor
er te weinig tijd over is voor innovatie.
- de overheid verwacht dat kortdurende hulpverleningstrajecten
het nodige effect hebben.
- de hulpverlening zich moet concentreren op één probleem van de
cliënt, ook als er sprake is van dubbele of meervoudige
problematiek (bijvoorbeeld psychische problemen en verslaving).
Het doel van dit eenvoudige boekje is daarom de lezer inzicht te
geven in de meerwaarde van de agoog in zorg en welzijn. Lees de
praktische voorbeelden die geschreven zijn door ervaren agogen die
werken in de Geestelijke Gezondheidszorg. Onder begeleiding van
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Niki van Aar zijn deze praktijkvoorbeelden bewerkt en tot een geheel
samengebracht in een prettig leesbaar boekje.
Laat u inspireren en enthousiasmeren voor het boeiende en
belangrijke vak van de agoog, want dat heeft meerwaarde! En ja: dit
is typisch agogisch!
Wij wensen u veel leesplezier.
Sebastiaan van Eldik
Kelly Schilstra-Feij
Marjan Hiemstra
Corry Post
Hanneke van Wijgerden
Ursula Witteveen
Niki van Aar
Mariël van Pelt
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Het werk van de agoog
Wat het werk van een agoog precies inhoudt, is erg lastig aan
anderen uit te leggen. Dat komt omdat het werk van de agoog en de
diversiteit van zijn werkzaamheden zo veelomvattend is. Het is ook
lastig, omdat het werk van de agoog zich voor een groot deel afspeelt
rondom de gewone dagelijkse dingen van het leven. Dat roept direct
de vraag op of dat wel professioneel werken is en of je daar dan
eigenlijk voor opgeleid moet worden.
Een directeur van een instelling voor kinderpsychiatrie liep met de
tuinman over het terrein van de instelling. Het was prachtig lenteweer
en de tuinman vertelde honderduit over zijn plannen voor aanplant.
Toen ze langs een van de afdelingen liepen, zagen zij een aantal
kinderen lekker buiten spelen. Op enige afstand zat de groepsleidster
in een gemakkelijke tuinstoel, ogenschijnlijk van de zon te genieten.
De tuinman zei: “Dat is gemakkelijk je brood verdienen”, waarop de
directeur antwoordde: “Nou Kees, misschien is het wel zo dat juist
omdat die groepsleidster daar nu zo zit, deze kinderen lekker spelen”.
De agoog is een kunstenaar. Hij heeft als geen ander oog voor het
alledaagse. De agoog is voortdurend alert op de cliënt en op het
functioneren van de cliënt in diens context. Op grond van deze
deskundigheid legt de agoog verbanden tussen het functioneren van
de cliënt en de context waarin dat functioneren plaatsvindt. De agoog
creëert een zodanige situatie, dat de cliënt daarin zo ‘normaal
mogelijk’ functioneren kan. Daar waar nodig grijpt de agoog in en
beïnvloedt de situatie in de richting, die hij wenselijk en noodzakelijk
acht voor het functioneren van de cliënt. De agoog geeft steeds
opnieuw vorm aan het gewone alledaagse, juist voor die mensen voor
wie het alledaagse niet zo gewoon is. Afhankelijk van de cliënt, zijn
omgeving en zijn problematiek, vindt deze begeleiding plaats binnen
verblijfsafdelingen waar cliënten 24 uur per dag samenleven of in
activiteitencentra waar cliënten overdag een zinvolle dagbesteding
vinden. In een aantal gevallen vindt die begeleiding plaats in de
gewone leefsituatie van cliënten.
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Bij het alert zijn op de cliënt en diens functioneren en vervolgens bij
het vormgeven aan het alledaagse maakt de agoog gebruik van drie
basiselementen.
•

De agoog creëert een klimaat, een omgeving waarin het
voor de cliënten met wie hij werkt goed vertoeven is. De
agoog, die zichtbaar ontspannen in de zon zit of gezellig met
een groepje cliënten koffie drinkt, creëert door deze manier
van ‘er zijn’ een klimaat, waarin de cliënten zich veilig voelen,
waarin kinderen tot spelen komen, waarin volwassenen in
gesprek raken. In het ‘er zijn’ vertegenwoordigt de agoog alle
regels en afspraken die nodig zijn om met elkaar om te
kunnen gaan. Hij zet een sfeer neer waarin de boodschap
‘als we binnen deze context zo met elkaar omgaan, worden
we er allemaal beter van’ verpakt zit.

•

De agoog schept situaties of speelt in op situaties die zich
voordoen op een dusdanige manier, dat ze mogelijkheden
bieden voor de cliënten. De agoog houdt ogen en oren open.
Hij zit niet alleen onderuit in de zon, maar volgt het spelen
van de kinderen zonder hen het gevoel van controle te
geven. Indien nodig grijpt hij in.
Als de tuinman wat langer was blijven staan, had hij gezien
hoe er een ‘dreigend conflict’ was ontstaan tussen twee
kinderen. Een gewoon gegeven, een woordenwisseling met
wat getrek en geduw over wie het eerst op de schommel
mag. Een situatie, die voor deze kinderen moeilijk
hanteerbaar is. De agoog zoekt in zo’n situatie samen met
de cliënten naar een oplossing waar beiden tevreden mee
zijn. Op deze manier maakt de agoog een conflictsituatie
hanteerbaar en laat de cliënten ervaren dat conflicten op te
lossen zijn.
In het werken met cliënten doen zich voortdurend situaties
voor, waarbij de agoog zich eerst de vraag stelt of het nodig
is op die situatie in te spelen. Als de agoog besluit op zo’n
situatie in te gaan, is dat steeds gericht op het belang van de
individuele cliënt in samenhang met het belang van de
context.

6

•

De agoog hanteert de relatie, geeft de cliënt nabijheid
wanneer dat nodig is en bewaart afstand wanneer dat
geboden is. Afhankelijk van de cliënt en afhankelijk van de
situatie van dat moment. Bij het vinden van een - voor beide
cliënten - aanvaardbaar compromis maakt de agoog daar al
gebruik van. Als de kinderen hebben uitgelegd waarover zij
onenigheid hebben, zegt de agoog: “Kom nu eens even
rustig bij mij zitten.” Hij creëert daarmee nabijheid en
vertrouwdheid. Na het vinden van een compromis zegt hij:
“Dat vind ik erg goed van jullie. Ik ben blij dat we het hebben
opgelost.” Het gaat om deze gedoseerde, persoonlijke
betrokkenheid.

In de voorbeelden die de agogen in dit boekje beschreven hebben,
gaat het steeds om het bewust hanteren van deze drie
kernelementen. Het zal duidelijk zijn dat de agoog voortdurend alert
is op wat er om hem heen gebeurt. Zijn voelsprieten staan
voortdurend op scherp om opmerkzaam te zijn, juist ook op de
kleine dingen. Steeds jezelf de vraag stellen of je met de signalen
die je hebt opgevangen wel iets moet doen en wat je daar dan mee
moet doen. Het is juist deze constante alertheid van de agoog in
combinatie met het persoonlijk geëngageerd zijn, die het
professioneel omgaan met het gewone van alledag tot een
gecompliceerd en pittig beroep maken.

Theo Repping MLD
Docent Sociaal Pedagogische Hulpverlening
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Hoofdstuk 1
De agoog kijkt naar de cliënt als mens
In een werkveld waarin cliënten allemaal een bepaalde problematiek
hebben, zoals in dit boekje de psychiatrie, wordt er gewerkt aan de
problemen en ziektebeelden van de cliënten. Soms gebeurt het dan
dat de problemen en niet de cliënten de belangrijkste factoren in de
hulpverlening worden. De agoog kijkt verder. Hij heeft oog voor de
cliënt als mens, houdt zicht op het functioneren van deze mens
binnen de gegeven situatie en ziet de problematiek van deze mens
als een specifiek aspect. Een agoog richt zijn handelen dan ook
vooral op het proces rondom het probleem.
De agoog probeert dit te doen door de leefsituatie van de cliënt
zodanig aan te passen, dat de situatie voor de cliënt met deze
problematiek leefbaar wordt. Hij probeert de situatie te bekijken vanuit
de cliënt, accepteert de beleving en normen en waarden van de cliënt
en laat op deze manier de cliënt in zijn waarde.
Accepteren betekent hier niet alles als een gegevenheid nemen.
Accepteren betekent hier vanuit respect voor de cliënt reageren op
wat zich voordoet, betekent niet veroordelen maar bespreekbaar
maken en betekent ook dat het nodig kan zijn het eigen gedrag aan
te passen om een gedragsverandering bij de cliënt tot stand te
kunnen brengen.
In de volgende casus wordt dit duidelijk. Een probleem is niet altijd
opgelost als de crisis voorbij is. Soms begint het begeleiden dan pas.
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Gebakken eieren en een kunstgebit
Woensdagavond, zes uur. Op een gesloten afdeling voor langdurende
zorg zit een groepje bewoners te eten. Ineens krijgt een van de
bewoners geen lucht meer. De begeleiding slaat alarm en belt 112.
Binnen een mum van tijd zijn er veel mensen op de afdeling. De
bewoner wordt op de grond gelegd. Dan komt het
ambulancepersoneel binnen. De broeder bedenkt zich geen moment
en duikt met gehandschoende hand in de keel van de in ademnood
verkerende man. “Hebbes”, zegt de broeder en toont triomfantelijk
een kunstgebit. De begeleiding, die bestaat uit verpleegkundigen en
agogen, legt de man op bed om uit te rusten en kruipt het kantoor in.
Ik blijf achter met het gevoel dat ik nog iets meer moet met deze
situatie. Het is nog niet af, niet klaar. Tussen een meerderheid van
verpleegkundigen ben ik één van de agogen op de afdeling. Hier op
deze afdeling probeer ik het leefklimaat en de sfeer zodanig te
beïnvloeden en te hanteren dat de bewoners zich veilig voelen. Ik ga
daarom veel in gesprek met de cliënten en probeer het dagelijkse, de
gewone dingen te doen met de bewoners.
Ik krab me achter mijn oren en vraag me af wat er speelt bij de cliënten.
Dit moet meer indruk maken dan het op het eerste gezicht lijkt te doen.
Ik zie een bewoner eieren bakken, een ander schrokt zijn tosti’s naar
binnen, de volgende roept om zijn sigaretten... Ik ga er maar eens bij
zitten. “Mensen, ik verbaas me. Ik verbaas me ontzettend.” Twee
bewoners staren me aan. Ze lijken na te denken. Ik zeg: “Er lag hier net
iemand te stikken en jullie gaan gewoon door met eten?”
Dan komen de verhalen. De eierbakkende bewoner vertelt dat hij weg
wilde van de plek, maar niet wist hoe en dat hij toen maar eieren is
gaan bakken om uit de woonkamer te zijn. Een ander reageert: “Hij
kreeg toch al hulp, dan kan ik toch net zo goed gewoon mijn koffie
opdrinken?”
In deze situatie ben ik met de cliënten gaan praten over wat er
gebeurde. Ik vond de reacties van de bewoners zo extreem gewoon
en dagelijks (eieren bakken, eten), dat ik het idee had dat de
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bewoners erg geschrokken waren van hetgeen er was gebeurd. Ik
wilde dit bespreekbaar maken en dit ook benoemen, zodat er ruimte
zou ontstaan voor de bewoners om hun gedachten en emoties te
uiten. Ik vind het belangrijk om niet alleen maar naar situaties en
problemen van bewoners te kijken, maar ook naar de personen. Het
probleem - een man die bijna stikt - kon dan wel voorbij zijn, een
aantal personen was er naar mijn idee nog duidelijk mee bezig.
De bewoners vonden het prettig dat ik duidelijk uitlegde wat er was
gebeurd. Ze vonden het fijn dat er met hen over gesproken werd. Het
gesprek verliep goed. Ze voelden zich gehoord en serieus genomen.
We hebben koffie gezet en gezamenlijk aan tafel deze situatie af
kunnen sluiten.
In deze casus was er even crisis. Er was een groot acuut probleem
met één bewoner dat zorgde voor een stressvolle situatie voor alle
bewoners. De agoog interpreteerde de reacties van de andere
bewoners op dit gebeuren. Hij greep in door een nieuwe situatie te
creëren waarin ruimte was voor verwerking.
Maar wat nu als een hele leefomgeving onbekend is? Een agoog
probeert ook dan veiligheid en herkenning te bewerkstelligen door het
hanteren van het klimaat. Het klimaat kan worden omschreven als
een door gebeurtenissen en omstandigheden opgeroepen sfeer
tussen personen, groepen, enz. Klimaat is de ‘stemming’ in een
groepsproces. Een agoog beïnvloedt deze stemming door de
omstandigheden aan te passen. Door in een onbekende situatie
bekende elementen aan te brengen, bijvoorbeeld een bekende
dagindeling of bekende personen, kan een situatie veel minder
bedreigend zijn en als veiliger ervaren worden. Een ander aspect is
dat een situatie waar een cliënt zelf weinig invloed op heeft als
onveiliger ervaren wordt dan een situatie waarin een cliënt zelf veel
kan beslissen.
In de volgende casus wordt hiervan een voorbeeld gegeven. Hier
wordt uitgelegd hoe het zich verplaatsen in de cliënt, het aanpassen
van het klimaat (de situatie) en een persoonlijke benadering kunnen
zorgen voor een veiliger, prettiger omgeving voor de cliënten. Dit helpt
de cliënten dan weer beter te functioneren.
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Vrouwen onder elkaar
Het werk in een dagactiviteitencentrum is erop gericht mensen met
een psychiatrische achtergrond, die zover hersteld zijn dat zij geen
overheersend ziektegedrag meer hebben en de draad van het
dagelijkse bestaan weer willen oppakken, te ondersteunen. Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat het voor ieder mens belangrijk is een
goede zinvolle dagbesteding te hebben. Dit zorgt voor structuur, levert
sociale contacten op en de mens wordt uitgedaagd het beste van
zichzelf te laten zien.
Veel van de bezoekers van het dagactiviteitencentrum zijn
aangewezen op langdurige professionele ondersteuning. Zinvol bezig
zijn helpt hen zich verder te ontwikkelen, hun zelfrespect te verhogen
en sociale erkenning te verkrijgen. Op het dagactiviteitencentrum
wordt geen behandeling geboden, maar een programma-aanbod met
een groot aantal diverse arbeidsmatige, educatieve, creatieve en
recreatieve activiteiten. De agogische aanpak streeft ernaar
bezoekers te helpen naar eigen vermogen zo goed mogelijk te
functioneren in een maatschappelijke omgeving, waarbij er rekening
gehouden wordt met de eigen wensen van de mensen.
In het najaar van 2003 werden mijn collega’s van het
dagactiviteitencentrum en ik benaderd door de woonafdeling voor
volwassenen, waar allochtone vrouwen in een aparte therapeutische
groep behandeld werden. Men was op zoek naar een vervolg voor
vrouwen die hun behandeling afgerond hadden.
Begin 2004 ben ik met deze groep allochtone vrouwen van start
gegaan. Het aantal aanmeldingen was lager dan verwacht en de
vrouwen die doorverwezen waren hadden vaak nog zoveel last van
hun problematiek, dat ze zich nauwelijks konden handhaven in de
groep. Zij hadden vooral veel moeite de therapeutische
behandelgroep los te laten. Het lukte hen slecht zich open te stellen
voor het aanbod van het dagactiviteitencentrum. Een aantal vrouwen
was amper in staat een praatje te maken met de andere vrouwen. Zij
gaven eigenlijk alleen maar korte antwoorden als er iets gevraagd
werd. Ze stelden zich afwachtend op en alleen op aandringen van
mijn kant deden ze soms mee aan een activiteit.

11

Ik vroeg me af of deze vrouwen allemaal wel mee wilden doen aan de
vrouwengroep en of ze eigenlijk niet gewoon gestuurd waren door de
hulpverleners die het belangrijk vonden dat ze deelnamen aan de
activiteiten in de allochtone vrouwengroep. Soms was de taal een
probleem, al had dit als positieve bijkomstigheid had dat de vrouwen
voor elkaar gingen vertalen. De één kon beter Nederlands dan de
ander.
Na een halfjaar werd tijdens de evaluatie duidelijk dat mijn collega’s
en ik niet tevreden waren over het functioneren van de groep. Vooral
het aantal vrouwen dat meedeed was minder groot dan we hadden
gehoopt, want we zijn ervan overtuigd dat er voldoende animo is voor
een dergelijke groep. We hadden het idee dat er bij de werving van de
vrouwen te weinig rekening gehouden was met de uitgangspunten
van onze manier van begeleiden, de agogische manier van werken.
De vrouwen moeten vrijwillig komen; het klimaat moet prettig zijn; de
activiteiten moeten erop gericht zijn dat deelnemers deze leuk vinden
en ze als ontspannend ervaren; en er moet bij de invulling van de
activiteiten zoveel mogelijk worden uitgegaan van de wensen en
mogelijkheden van de deelnemers.
Ik besloot deze groep vanuit onze agogische benadering opnieuw
vorm te geven. Vanuit bovengenoemde zaken ben ik een nieuw plan
gaan maken, waarbij ik zelf veel aandacht aan het werven van de
vrouwen ben gaan besteden. Vrijwillige deelname was daarbij mijn
belangrijkste uitgangspunt. Ik benader de vrouwen nu persoonlijk. De
groep heet nu de multiculturele vrouwengroep. Dus als er
Nederlandse vrouwen zijn die mee willen doen, dan kan dat ook.
In september 2004 is deze groep opnieuw gestart en in een mum van
tijd waren er twaalf deelneemsters. In de nieuwe opzet wordt het
programma samen met de vrouwen bepaald. De vrouwen blijven
komen, ondanks het feit dat het leven voor veel van hen niet
gemakkelijk is en vol onzekerheden over het feit of ze wel in
Nederland mogen blijven.
De multiculturele vrouwengroep is nu een groep waar vrouwen
ervaringen uitwisselen en ontspanning kunnen vinden. De vrouwen
brengen een diversiteit aan culturele achtergronden met zich mee. Dit
is een extra inspiratiebron bij het uitwisselen van ervaringen uit het
12

dagelijkse leven. Omdat veel vrouwen spanningsklachten hebben, is
een wekelijks terugkerend onderdeel van de bijeenkomsten het
lijfwerk en de ontspanningsoefeningen. Samen proberen we de
moeilijkheden voor even te vergeten en aandacht te geven aan leuke
dingen. Veel vrouwen verblijven in een asielzoekerscentrum en zijn blij
daar even weg te zijn. Langzaam maar zeker is er een wederzijds
vertrouwen ontstaan in de begeleiding en in de groep. De vrouwen
komen met plezier terug en iedere maand bedenken we wat er de
komende maand in de bijeenkomsten gaat gebeuren. De vrouwen
hebben nu een grote eigen inbreng en bepalen zelf het programma.
Daardoor is het een programma van en voor hen geworden. Iets wat
ze hard nodig hadden. Voor een aantal van de vrouwen is het een
opstap geweest om deel te nemen aan een paar andere activiteiten
op het dagactiviteitencentrum.
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Hoofdstuk 2
De agoog kijkt naar mogelijkheden
in plaats van problemen
Een cliënt komt in de hulpverlening terecht omdat hij of zijn omgeving
belemmeringen ervaart in zijn zelfstandig functioneren. Als dit
gebeurt, kan er op verschillende manieren gewerkt worden. Extreem
geformuleerd kun je zeggen dat er in die verschillende werkwijzen
twee uitgangspunten mogelijk zijn.
•

•

De hulpverlener neemt als het ware de regie over het leven
van de cliënt over, verzorgt hem en bepaalt wat er, wanneer
en hoe dat gaat gebeuren.
De hulpverlener kan samen met de cliënt bekijken hoe met
problemen omgegaan kan worden door juist alles wat hij wél
kan extra in te zetten.

Beide werkwijzen zijn nodig in de hulpverlening. Sommige cliënten
redden het echt niet zelf en hebben een sturende begeleiding nodig.
De agoog probeert zo veel mogelijk te werken met de tweede
werkwijze, empowerment genoemd. Letterlijk betekent empowerment
‘machtigen’ of ‘in staat stellen’. Dit houdt in dat de agoog kijkt naar de
mogelijkheden van de cliënt en dat hij deze samen met de cliënt zo
veel mogelijk probeert in te zetten.
Soms zijn de mogelijkheden heel duidelijk aanwezig en is de wil er
ook wel, maar moet de cliënt even over een drempel geholpen
worden. Een voorbeeld hiervan is beschreven in de volgende casus.
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Schilderklus
Bram is een man van in de veertig die na een aantal psychoses te
hebben gehad nu sinds vijf jaar weer thuis woont en woonbegeleiding
krijgt vanuit het RIBW. Hij woont in een kleine, knusse
éénpersoonswoning. Sinds zijn laatste opname merkt Bram dat hij
zich moeilijk kan zetten tot werkjes als schoonmaken, de
administratie en opknapklussen in huis.
Ik kom nu sinds twee jaar wekelijks langs bij Bram. Ik ondersteun hem
en denk mee hoe hij zichzelf deze werkzaamheden weer eigen kan
maken.
Bram ergert zich al jaren aan de muren in zijn huis. Hij vindt dat het
behang er slordig en oud uitziet. Al heel lang hikt hij er tegenaan om
te gaan verven. Telkens haalt hij wat spullen in huis, maar uiteindelijk
doet hij er niets mee. Ik heb al een paar keer een aanzetje gegeven
door samen met hem een plint te verven, maar al met al zijn er nu pas
twee geverfd. Bram krijgt het niet voor elkaar de klus door te zetten en
af te maken.
Onlangs heb ik voorgesteld samen de kamer te verven. Dit zag Bram
niet zitten, want hij wilde het graag zelf doen om zichzelf te bewijzen
dat hij het wel kan afmaken. Dit is de zoveelste poging die weer voor
veel teleurstelling gaat zorgen, dacht ik en zei: “Nou, dan help ik je
maar met een klein stukje.” Daar ging hij mee akkoord.
In mijn verfkleren kom ik de week erna bij Bram. Door de hele kamer
heen begin ik hier en daar wat te schuren. Daarna pak ik al vrij snel
de kwast. Bram, die met het verven van een plint bezig is, kijkt me
verbaasd aan. Op verschillende plekken begin ik een klein stukje te
schilderen. Al die stukjes her en der geven het huis een rommelige
indruk. Bovendien ben ik zeker niet voorzichtig met de verf en knoei
er overal mee op de muren. Zo maak ik ze nog veel erger en lelijker
dan ze al waren. Ik doe dat met opzet, omdat ik hoop Bram hiermee
die prikkel te geven die nodig is om nu wel zijn muren af te maken. Ik
leg vervolgens de kwast neer en zeg: “Zo, bij elkaar heb ik maar een
klein stukje gedaan, zoals afgesproken.” Bram bekijkt zijn huis en
concludeert: “Maar dit ziet er helemaal niet mooi uit.”
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Een week later kom ik weer bij Bram langs. Hij laat me zien dat hij de
hele week heeft doorgewerkt om alle ongeschilderde stukken te
verven, omdat hij die ‘rommelige zooi’ die ik ervan gemaakt had toch
echt niet op zijn muren kon laten zitten. Bram had zijn hele huis
geschilderd. Het zag er mooi uit én hij had het helemaal zelf gedaan.
In deze situatie heeft de agoog door het creëren van de goede
omstandigheden gezorgd voor het gewenste effect. Soms zijn het juist
de omstandigheden die zorgen voor veel moeilijkheden.
Moeilijkheden die niet altijd opgelost kunnen worden. Alleen al de
opname op een klinische afdeling kan zorgen voor problemen. Daar
kan dan niet altijd iets aan veranderd worden. De agoog probeert ook
binnen deze omstandigheden de cliënt in zijn waarde te laten en toch
een eigen oplossing te laten vinden. Dit zorgt ervoor dat cliënten de
greep op hun eigen leven behouden. Empowerment kan ingezet
worden om cliënten toch nog alles wat ze wel zelf
kunnen ook zelf te laten doen. De hulpverlener hoeft geen problemen
op te lossen waar de cliënt dit nog zelf kan.
De volgende casus is hier een voorbeeld van. De agoog ondersteunt,
maar neemt zo min mogelijk taken van de cliënt over. Dit zorgt voor
succesbeleving bij de cliënt en voor rust. Als je een probleem zelf hebt
opgelost, weet je ook precies hoe het zit en wat er is gebeurd.

Licht ontvlambaar
Mevrouw Pieters is gedwongen opgenomen, omdat ze stemmen
heeft die haar de opdracht geven zichzelf in brand te steken. Ze is erg
boos over de gedwongen opname, hoewel ze ook begrijpt dat de
artsen haar niet naar huis durven te laten gaan.
Ik werk op de groep waar mevrouw Pieters opgenomen is en begeleid
haar bij alles wat ze op de groep tegenkomt. Vandaag heb ik een
gesprek met mevrouw Pieters en haar arts. Ik weet dat de arts gaat
vertellen dat haar gedwongen opname verlengd gaat worden. Ik weet
ook dat mevrouw Pieters vanochtend te horen heeft gekregen dat
haar echtgenoot ziek is en niet op bezoek kan komen.
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De arts begint het gesprek met de mededeling van verlenging,
waarop mevrouw Pieters woedend wegloopt. De arts bespreekt het
geëscaleerde gesprek met mij. Ik leg de situatie van mevrouw Pieters
en de zorg om haar man uit. Het is begrijpelijk dat de boodschap
moeilijk valt. Ik spreek af met de arts dat ik het zelf met haar op zal
nemen.
Nadat ik mevrouw Pieters heb opgezocht, schenk ik koffie in en ga
rustig samen met haar zitten. Ik zeg dat ik het me voor kan stellen dat
het voor mevrouw erg moeilijk is te horen dat haar gedwongen
opname verlengd wordt. Mevrouw Pieters komt tot rust en vertelt dat
ze niet zozeer boos werd omdat ze moest blijven, maar omdat ze
weet dat haar man niet voldoende voor zichzelf kan zorgen als hij ziek
is. Ze heeft zorg om haar echtgenoot en voelt zich machteloos nu ze
opgenomen is.
Ik wil mevrouw Pieters helpen, omdat ik het belangrijk vind dat zij
weet dat het thuis met haar man ook goed gaat. Het is voor iedereen
vervelend als je je zorgen maakt om de thuissituatie. Voor mevrouw
Pieters, die niet thuis kan gaan kijken vanwege haar opname, is het
nog moeilijker.
Samen met mevrouw Pieters kijk ik naar mogelijkheden om vanuit
haar gesloten opname iets voor haar man te doen. We bellen
allereerst naar huis om met haar man te spreken en hem te vragen
wat hij denkt nodig te hebben. Ik laat mevrouw Pieters met haar man
praten, maar zet de telefoon wel op de luidspreker. Zo hoor ik wat er
aan de hand is en kan ik naderhand samen met haar het besprokene
overleggen. Ik bemoei me verder niet met het gesprek; ik laat
mevrouw Pieters voor haar man zorgen. Hij vertelt dat hij weer veel
last heeft van zijn rug en nauwelijks zijn bed uit kan komen. Hij heeft
dit vaker gehad en in het verleden is er daarom ook hulp vanuit de
thuiszorg geweest.
Nadat mevrouw Pieters het gesprek met haar man heeft afgesloten,
bellen we de huisarts. Hij belooft vanmiddag nog langs te gaan bij
meneer Pieters en raadt mevrouw Pieters aan te proberen via de
thuiszorg wat extra hulp te organiseren. Ook nu zet ik de telefoon
weer op de luidspreker. Ik leg uit aan de medewerker van de thuiszorg
dat we met z’n tweeën aan de telefoon zijn en dat mevrouw Pieters
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graag hulp voor haar man wil. Daarna laat ik mevrouw Pieters het
woord doen. Ik bemoei me alleen met het gesprek als zij er niet
uitkomt. Ik doe dit, omdat ik haar zo veel mogelijk de zorg voor haar
man wil laten houden. Het is voor haar belangrijk om voor haar man
te kunnen zorgen en de problemen die er nu zijn nog voor een deel
zelf op te lossen, ondanks haar opname. Als ze thuis was geweest,
had ze deze problemen ook zelf opgelost.
Na het gesprek bespreek ik met mevrouw Pieters hoe belangrijk het
‘zorgen voor elkaar’ in relaties is en zeg haar dat ik snap dat ze zich
heel machteloos voelt in de situatie met haar gesloten opname bij
ons. Mevrouw Pieters zegt blij te zijn dat ze toch nog zelf iets heeft
kunnen doen voor haar man en lijkt zich na het gesprek en het
ondernemen van de acties beter te kunnen neerleggen bij haar
gedwongen verblijf op de opnameafdeling.
Naast succesbeleving en rust zorgt empowerment ook nog voor een
ander effect. Het zorgt ook voor motivatie. Een agoog ziet een cliënt
als handelend persoon. Een cliënt is, voor zover dat in zijn vermogen
ligt, het centrale aansturingspunt van hulp- en dienstverlening. De
cliënt bepaalt wat hij wil leren en hoe hij dat wil doen. Een cliënt is dan
gemotiveerd om te leren en zal zich inzetten voor zijn eigen
hulpverleningsplan. Er ontstaat geen machtsconflict tussen ‘de
hulpverlener die denkt dat hij weet wat goed voor mij is’ en ‘de cliënt
die niet meewerkt’.
Deze casus beschrijft het begin van zo’n traject. Het gaat hier om de
eerste kleine stappen die gezet worden in overleg met de cliënt om
zijn zelfstandige leven voor zover mogelijk weer op te bouwen.

Je eigen toekomst bepalen
Vanuit onze instelling, een Regionale Instelling voor Beschermd en
Begeleid Wonen, zijn we gewend als cliënten nieuw binnenkomen
samen met hen een cliëntprofiel te maken. We gebruiken daarbij een
lijst met vragen, geordend per ‘levensgebied’ (bijvoorbeeld
‘Daginvulling’, ‘Netwerk’, ‘Psychosociale kwetsbaarheid’). Ik ben één
van de agogen die met de cliënten aan dit cliëntprofiel werkt.
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Kees is sinds kort bij mij in begeleiding. We zijn bezig met de
kennismaking. Vandaag hebben we een tweede gesprek. Doordat ik
de tijd neem om kennis te maken, hoop ik een relatie op te kunnen
bouwen waarbij er vertrouwen is. Ik gebruik daarbij de vragenlijst van
het cliëntprofiel om aan de praat te raken over hoe Kees’ leven er
momenteel uitziet. Thema’s als ‘vriendschap’ en ‘milieu waar je uit
komt’ zijn aanleiding voor de gesprekken waarin Kees iets van zichzelf
kan laten zien.
Ik wil het vandaag graag hebben over de familie van Kees om een
beeld te krijgen van zijn geschiedenis en sociale netwerk. Ik wil
erachter komen hoe hij beide ervaart. Dit kan mij helpen bij het
opstellen van het cliëntprofiel en de doelen die hieruit voortkomen.
Het geeft Kees als het ware zelf de gelegenheid zijn eigen wensen,
dromen en verwachtingen voor de toekomst neer te zetten.
Ik vraag Kees of hij wat wil vertellen over zijn familie. Kees vertelt dat
hij uit een gezin komt met vijf kinderen en dat hij een leuke jeugd heeft
gehad in een dorp waar veel ruimte om te spelen was en iedereen
elkaar kende. Hij had er met veel verschillende mensen contact.
Iedereen stond altijd voor elkaar klaar. De band met zijn familie is
lange tijd heel goed geweest. Alle kinderen komen, ook nu ze
volwassen zijn, nog steeds vaak thuis. Kees zag zijn familie
regelmatig. Hij heeft altijd veel gehad aan die contacten. Hij vertelt
bijvoorbeeld: “Ik heb een tijd bij mijn oom op een benzinepomp
gewerkt, dat was een erg fijne tijd. Als ik toch weer eens zo zou
kunnen werken!”
Het contact met zijn familie is echter verwaterd toen zijn problemen
ontstonden. Kees kon de energie niet meer opbrengen om naar zijn
geboortedorp terug te reizen en zijn familie begreep niet waarom
Kees zo weinig reageerde op hun pogingen het contact in stand te
houden. Kees vertelt dat hij de band met zijn familie weer graag
opnieuw wil opbouwen.
Na dit gesprek formuleert Kees samen met mij een aantal doelen. Om
zijn motivatie hiervoor te stimuleren laat ik hem zo veel mogelijk eigen
inbreng hebben. Ik benoem alleen wat ik me kan herinneren uit de
gesprekken die ik met hem heb gehad en wat me daarin is
opgevallen. Eén van de doelen is dat Kees weer contact opneemt met
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zijn familie. Ik probeer Kees zichzelf verantwoordelijk te laten voelen
voor de stappen die hij daartoe kan ondernemen door hem ze zo veel
mogelijk zelf te laten bedenken. Zo zegt Kees: “Ik kan wel eens een
kaartje sturen aan mijn oom.”
Een week later vertelt Kees dat hij een ontzettend leuke reactie heeft
gekregen op zijn kaartje. Op deze manier ziet hij zelf het effect van
zijn handelen.
Voor Kees geeft het profiel hem de kans met zijn eigen leven en
toekomst bezig te gaan. Niet opgelegd vanuit begeleiding, maar
helemaal omdat hij er zelf warm voor loopt. En als hij voor de
verwezenlijking van zijn doelen begeleiding nodig heeft, weet hij die
te vinden. We kennen elkaar immers al aardig goed door alle
gesprekken.
Ik ondersteun cliënten bij het zo zelfstandig mogelijk invulling geven
aan hun eigen leven. Het maken van een profiel helpt de agoog om
niet meteen vanuit eigen perspectief in te vullen waar de leerdoelen
van cliënten liggen.
Bij het kijken naar de mogelijkheden in plaats van de moeilijkheden
en het werken met empowerment kan er ook nog op een andere
manier gewerkt worden. De agoog kan samen met de cliënt op zoek
gaan naar interessegebieden en talenten. Een talent moet dan gezien
worden als een begaafdheid die de cliënt graag en met plezier inzet.
Het is iets waar de cliënt succes mee ervaart.
Succeservaring op één specifiek gebied - het gebied van je talent kan zorgen voor meer zelfvertrouwen, ook op andere gebieden. Door
je talent in te zetten worden je mindere punten minder belangrijk en
onzekerheden weggenomen waardoor problemen op een heel ander
gebied kunnen verminderen of minder belangrijk kunnen worden.

Met de muziek mee
Zo’n kleine twee jaar geleden ben ik binnen het
dagactiviteitencentrum met een smartlappengroep gestart. Het is de
bedoeling dat er naast zingen echt aan een repertoire gewerkt wordt
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waarmee we optredens gaan geven. De mensen die op deze activiteit
afkomen, hebben veelal moeite het hoofd boven water te houden. Het
meedoen aan de smartlappengroep betekent in eerste instantie
afleiding van de dagelijkse beslommeringen. Het kost weinig moeite
een groep bij elkaar te krijgen. Er is een naam bedacht: SOS,
Smartlap Orkest Singel 31. Met elkaar hebben we afspraken over het
repertoire gemaakt en al gauw heeft de groep een aardig programma
opgebouwd. Ik heb een eerste afspraak voor een optreden voor de
bewoners van een verzorgingshuis gemaakt.
Nu het optreden dichterbij komt, merk ik dat de zangers en
zangeressen erg zenuwachtig worden en dat sommigen beginnen te
betwijfelen of ze nog wel mee willen doen. De opkomst begint opeens
minder te worden.
Ik besteed daarom extra aandacht aan de onderlinge afspraken en
aan hoe je elkaar kunt ondersteunen tijdens het optreden. Ik spreek
met ze af dat we bij het eerste nummer niet de zaal inkijken, maar in
tweetallen tegenover elkaar gaan staan, zodat ze elkaar aan kunnen
kijken. We oefenen dit een paar keer. Ook spreken we af dat, als je
zenuwachtig bent, je met je voet op de voet van je buurman tikt. De
ander kan je dan even opbeuren met een positieve blik of signaal,
zoals duim opsteken of een schouderklopje. Ik doe dit om te zorgen
dat iedereen zijn zenuwen kan uiten zonder het uit te hoeven spreken.
Het werkt. Iedereen heeft besloten mee te doen aan het optreden.
De ochtend voor het optreden is iedereen duidelijk zenuwachtig.
Tijdens de generale repetitie worden er voortdurend voeten aangetikt
en even zo vaak worden er bemoedigende gebaren gegeven. Zo vaak
zelfs dat de sfeer er een beetje lacherig van wordt en de zenuwen
deels weggelachen worden.
Ook bij het optreden is iedereen vreselijk zenuwachtig. Als de muziek
start, wordt de zang een beetje twijfelend ingezet. De groep moet er
even ‘inkomen’, maar dan gaat het ook wel steeds beter. Dankzij de
geweldige inzet en onderlinge steun van iedereen in de groep werd het
eerste optreden een groot succes en is zeker voor herhaling vatbaar.
Met nog meer plezier en inzet wordt er verder gerepeteerd. Ik zie
iedere week vol trots hoeveel vooruitgang iedereen boekt. Men leert
beter samen te werken. Nu ze hebben ervaren hoe fijn het is
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ondersteund te worden door anderen, willen ze dat zelf ook
terugdoen. Door elkaar onderling te steunen krijgen de zangers en
zangeressen meer vertrouwen in zichzelf. Ze worden minder
zenuwachtig en gaan erin geloven dat ze inderdaad kunnen optreden
voor publiek. Ze durven meer van zichzelf te laten zien. Deze
kwaliteiten komen ook naar boven in andere situaties. Op de groep
durven de mensen zich meer te laten horen. Ze voelen zich beter en
functioneren beter. Het geeft mensen het gevoel dat ze er mogen zijn
en dat ze in staat zijn samen iets moois neer te zetten.
Meer optredens volgen. Ook het publiek speelt een belangrijke rol.
Meestal reageren de mensen enthousiast. Het komt wel eens voor dat
het contact met het publiek niet echt prettig is. Dat voelen de
deelnemers meteen en dat heeft direct weerslag op hun gevoel van
onzekerheid. Ik zorg er dan ook altijd voor dat er na elk optreden
nagepraat wordt, zodat iedereen kwijt kan hoe hij het optreden
ervaren heeft.
Het laatste hoogtepunt van het SOS Smartlap Orkest Singel 31 is het
uitkomen van de tweede cd.
In deze casus werden talenten zelf aangedragen. Cliënten komen uit
zichzelf, omdat ze denken dat zingen iets voor ze is. Deze casus geeft
een duidelijk beeld van de alertheid van de agoog. Er wordt
gesignaleerd welke mogelijke gevolgen de zenuwachtigheid kan
hebben. Door de situatie aan te passen (tegenover elkaar gaan staan,
voeten aantikken en complimenteren) wordt ook indirect het klimaat
verbeterd.
Soms is het moeilijker. Om in de problemen de mogelijkheden te zien,
moet er soms gezocht worden. De problemen van een cliënt kunnen
zo op de voorgrond aanwezig zijn, dat het moeilijk is om te kijken naar
wat er wel goed gaat.
In deze situaties is het belangrijk bewust te observeren en waar te
nemen wat er wel goed gaat om te zien wat de mogelijkheden zijn. Dit
betekent dat het beeld dat is ontstaan van een cliënt, losgelaten moet
worden om weer andere positieve gedragsaspecten te kunnen zien.
Dit vraagt om de bereidheid de eigen visie te veranderen. In de
volgende casus wordt duidelijk hoe een agoog dit doet.
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Geen moeilijkheden maar
mogelijkheden
Arna Barendse woont in een beschermde woonvorm van het RIBW
en wordt door mij begeleid. Een tijdje terug is de begeleidingsrelatie
verslechterd. De begeleiding liep zelfs vast. Arna bereikte de
ondergrens van haar functioneren (verloedering, moeilijk
toegankelijk voor begeleiding, weinig bereid tot het aanvaarden van
ondersteuning) en bleek ook voor huisgenoten een belasting te zijn
door haar passiviteit.
Ze deed haar corveetaken in huis slecht of niet en wendde vaak
ziekte aan om activiteiten en verplichtingen te vermijden. Ze voelde
zich nauwelijks verantwoordelijk voor het huis waarin ze woonde. Ook
het werken met een begeleidingsplan liep stuk op de problemen die
ze had met het ‘zich vastleggen aan afspraken’. Het begeleidingsteam
heeft toen de beslissing genomen zich voor Arna te oriënteren op
alternatieve woonvormen, waarbij er minder eisen en begeleiding ten
aanzien van ontwikkeling zijn.
Ik ben in dit huis verantwoordelijk voor de financiën. Dat doe ik door
de bewoners te helpen hun financiën goed te beheren. Ik help ze de
corveetaken op een goede manier te organiseren en ook probeer ik
het onderlinge gesprek en de verbinding tussen de bewoners te
bevorderen. Samenvattend kun je zeggen dat ik de psychische
veiligheid waarborg.
Arna en ik hebben een Sociaal Pension in Arnhem bezocht, waar Arna
op de wachtlijst is gezet. Ze was er zelf niet echt over te spreken: “Ik wil
eigenlijk helemaal niet weg, laat me nou maar met rust”, was haar reactie.
Die reactie heeft me aan het denken gezet. Arna heeft het dus wel
naar haar zin in dit huis. Is er dan niet toch een mogelijkheid de
begeleidingsrelatie te verbeteren? Ik probeer vanuit een ander
agogisch perspectief naar Arna te kijken en ga Arna observeren in
huis en volg haar gesprekjes met de andere bewoners. Ook ga ik
eens uitgebreid samen met Arna zitten om een gesprek met haar aan
te gaan. Welke betekenis hebben haar ouders voor haar gehad en
welke ‘boodschappen’ heeft Arna meegekregen? Hoe zit het met
Arna’s eigen moederschap (haar zoon is ondergebracht in een
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jeugdhulpverleningsinstelling)? Kan ze de zorg, die ze nu voor haar
zoon heeft, ook op andere levensgebieden tonen, door bijvoorbeeld in
huis wat meer verantwoordelijkheid te laten zien? Zo ben ik Arna’s
situatie beter gaan begrijpen. Arna is erg veel tekort gekomen, zowel
in haar jeugd als later. Daarom ervaart ze het wonen nu als erg stabiel
en plezierig rustig. Ze komt als het ware tot rust na een leven vol
turbulentie, geweld en isolement. Haar pushen en prikkelen om
vooruit te komen, zoals met een begeleidingsplan, geeft juist
weerstand. Het perspectief van waaruit ik het probleem zag wisselde;
Arna werd meer mens en minder probleem.
Arna blijkt een toevoegende waarde binnen het huis te hebben. Ze
lijkt de stabiele factor in sociaal opzicht. Ze zit veel beneden en lijkt
een sterke rol te vervullen in de lijntjes in huis tussen de bewoners
onderling (hoewel ze soms een negatieve rol heeft door haar
passiviteit). Ze zet koffie als je binnenkomt, is gul met sigaretten en uit
haar bezorgdheid over de fysieke gezondheid van een van haar
medebewoners, die zich al dagen niet beneden vertoont.
Ik bespreek mijn nieuwe visie met het team. We besluiten dat Arna
vooralsnog in haar huidige woonsituatie kan blijven. Ze is daar erg blij
mee. Ze zag erg op tegen een verhuizing en was bang dat het Sociaal
Pension vereenzaming met zich mee zou brengen. Ze begrijpt dat
aan een beschermde woonvorm bepaalde begeleidingseisen
vastzitten. Het maakt dat ze meer genegen is te kijken naar wat ze
zelf aan ‘positiefs’ kan doen in haar huis.
Samen met Arna ga ik op zoek naar mogelijkheden binnen de
moeilijkheden. De nadruk ligt op wat Arna wél kan en wil, en hoe ze
haar sterke kanten zoals zorgzaamheid meer kan laten zien. Ik
stimuleer haar bijvoorbeeld met een andere cliënt uit dit huis in
gesprek te komen. Zij hebben beiden een kind en daarmee een
gezamenlijk gespreksonderwerp. Samen kunnen ze praten over hun
kinderen en leuke ideeën of herinneringen aan bezoeken delen.
Het resultaat is verbazingwekkend. Arna is actiever, onderneemt
meer en neemt ook in huis meer verantwoordelijkheid. Ze doet - met
hulp - haar corveetaken beter en krijgt ook van huisgenoten positieve
opmerkingen waardoor ze weer aangemoedigd wordt.
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Door echt te luisteren naar het verhaal van Arna begreep ik haar beter
en is bij mij meer ruimte gekomen voor acceptatie. Bij Arna kwam
ruimte om vooruit te willen. Ze voelde zich gezien en begrepen.
Daardoor kreeg ze ‘alsnog iets terug voor geleden onrecht’. De
noodzaak vast te zitten in ‘leunen’ en ‘achteroverzitten’ viel zo weg.
Zich begrepen voelen gaf Arna vrijheid om haar leven weer verder
vorm te geven.
In een setting waar cliënten in een groep samenwonen, is de
onderlinge sfeer erg belangrijk. In de zojuist beschreven casus moest
de agoog zijn eigen visie aanpassen om weer verder te kunnen met
de situatie. Het kan ook voorkomen dat de
hulpverlener de cliënten moet helpen hun kijk te veranderen om weer
verder te kunnen in de groep.
De agoog doet dit door zowel de situatie bespreekbaar te maken als
de meningen die cliënten over elkaar hebben. Dit zorgt voor openheid
waardoor de interpretaties - die ieder mens heeft in de communicatie
- bespreekbaar en bijgesteld kunnen worden. Zo kan er een nieuw,
reëler beeld ontstaan waardoor de onderlinge relaties in de groep
weer kunnen verbeteren.

Kwaliteiten
In een van de woonhuizen, waar vier mensen bij elkaar wonen, is de
spanning te snijden. Eén van de bewoners, Angelique, is kortaf. Ze
snauwt en grauwt en is nauwelijks aanspreekbaar op haar - voor
anderen lastige - gedrag. De andere bewoners worden er nerveus
van, trekken zich terug en melden slecht te slapen. Conflicten kunnen
nauwelijks uitgesproken worden, omdat de bewoners het niet durven
zich kritisch te uiten over het gedrag van Angelique.
Ik ben mentor van deze groep en kom er eens per week. Als mentor
help ik de bewoners de dagelijkse dingen in huis te regelen, zoals
financiën en corveetaken. Ik doe dit bijvoorbeeld door regelmatig
groepsgesprekken te voeren om de onderlinge band te verstevigen
en conflicten op te lossen. We hebben dan een gezamenlijke maaltijd
en daarna een groepsmoment. Om weer beweging in deze
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vastgelopen situatie te brengen neem ik het ‘Kwaliteitenspel’ mee. Dit
spel bestaat uit een aantal kaartjes met eigenschappen, een stapel
met kwaliteiten en een stapel met vervormingen van kwaliteiten
(bijvoorbeeld wanneer ‘kritisch’ als kwaliteit doorslaat in ‘pietluttig’).
Ik leg uit wat het spel inhoudt en we beginnen met het één voor één
omdraaien en uitdelen van de kwaliteiten. Vandaag doen we alleen de
kwaliteiten om te kunnen wennen aan het spel, zodat de bewoners
elkaar op een veilige manier feedback geven, waarbij de nadruk ligt op
elkaars positieve kanten. De bewoners beginnen een beetje twijfelend,
maar na enige tijd leven ze op en ontstaat er een sfeer waarin
voorzichtig complimenten gegeven en ontvangen worden. Zo worden
de bewoners bewust gedwongen elkaars leuke kanten te zien. De
negatieve, vastgelopen sfeer wordt weer even voorzichtig positief.
De week erna neem ik het spel weer mee. In deze tweede
bijeenkomst gaan we nu ook met de stapel ‘vervormingen’ aan de
slag. Ik leg de nadruk op het feit dat moeilijke eigenschappen juist een
goede kwaliteit als basis hebben. Bij het omdraaien van die kaartjes
bedenken we dan ook eerst ‘welke kwaliteit zit er achter de
vervorming’ om het gemakkelijker te maken het kaartje uit te delen en
te krijgen. Zo wordt een aantal wrijvingen en spanningen indirect toch
besproken en ontstaat er een beginnend positief contact.
De volgende week bespreek ik met de cliënten hoe het nu gaat. Welke
vervormingen van de vorige keer herkennen ze bij zichzelf en hoe
denken ze weer terug te kunnen gaan naar de kwaliteit? Ik bespreek
dit bewust met iedereen en met iedereen evenveel, om duidelijk te
maken dat iedereen vervormde kwaliteiten heeft en eraan kan werken
om de kwaliteit weer terug te vinden. Ook laat ik iedereen vertellen
over de eigen vervormingen en niet over de vervormingen van de
ander. Zo leren ze kijken naar wat ze zelf kunnen veranderen om de
sfeer te verbeteren, in plaats van elkaar de schuld te geven van
problemen in de groep. In dit gesprek ontstaat er een open sfeer
waarin iedereen bereid is elkaar te helpen om weer terug te gaan
naar de kwaliteiten en uit de vervormingen te raken.
Angelique, met wie het allemaal begon, is uiteindelijk helaas toch
vertrokken uit het huis, omdat ze graag zelfstandig wilde wonen. De
overige bewoners zijn nog vaak op het kwaliteitenspel
teruggekomen in de groepsgesprekken. Het helpt hen minder
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‘veroordelend’ naar moeilijke eigenschappen van de ander te kijken
en complimenten te geven.
In alle voorgaande casussen in dit hoofdstuk heeft de agoog de
mogelijkheden van de cliënten aangesproken om de problemen te
verminderen. Hierbij heeft de agoog steeds een bepaald doel voor
ogen gehad, welk hij door de mogelijkheden van de cliënten aan te
spreken wilde bereiken. Deze mogelijkheden worden dan nog
versterkt door de hulp van de agoog. De agoog creëert de
randvoorwaarden, die nodig zijn om de mogelijkheden te kunnen
gebruiken. Bijvoorbeeld in de casus hierboven zorgt de agoog door
middel van het kwaliteitenspel voor de randvoorwaarden, die de
cliënten in staat stellen elkaar feedback te geven.
Het kan ook gebeuren dat door de vergroting van de
randvoorwaarden een cliënt zelfs tot meer in staat blijkt dan de
hulpverlener verwacht. De mogelijkheden van de cliënt zijn dan
groter dan de agoog na observatie had gedacht. Dit worden
onbedoelde positieve effecten genoemd en kunnen zeer waardevol
zijn voor de cliënt. Een voorbeeld hiervan wordt in de volgende casus
beschreven.

In beweging
Ik ben de ambulant begeleider van Kees. Kees is een 37-jarige man,
die alweer dertien jaar zelfstandig in een achterstandswijk woont.
Kees komt uit een grote familie, maar inmiddels heeft iedereen zich
van hem afgekeerd. Hij leeft met wanen dat zijn familie is uitgemoord
en dat iedereen er van alles aan doet om te voorkomen dat er een
schadevergoeding voor hem kan worden opgeëist. Ook de politie zou
in het complot betrokken zijn. Kees heeft geen ziekte-inzicht, noemt
zichzelf ‘hoog- en paranormaal begaafd’ en weigert medicatie.
Afspraken bij tandarts en instanties lopen niet. Kees heeft, buiten de
kassière van de buurtwinkel, geen contacten in de buurt. Hij sluit zich
af van zijn omgeving. Na negatieve ervaringen op een sociale
werkplaats wil hij van (vrijwilligers) werk niet veel meer weten.
De achterstandswijk waar Kees woont, wordt gesloopt en dus moet
Kees verhuizen. Tijdens een huis-aan-huisvoorlichting ontdekte men
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dat hij behoefte had aan meer ondersteuning en begeleiding. Hij
vertoont een paranoïde beeld.
Er wordt een zorgbemiddelaar ingezet, die contact moet maken met
Kees om te onderzoeken welke hulp geboden moet worden
(psychiatrische behandeling, maatschappelijk werk, begeleid
zelfstandig wonen?). Mijn collega legt contact met Kees en komt
zover dat er psychiatrische medicatie wordt toegediend door een
sociaal verpleegkundige. Dit gebeurt helaas maar eenmalig, want
Kees blijft daarna medicatie weigeren en beschuldigt de
verpleegkundige van vergiftiging. Besloten is toen om hem in het
kader van ‘bemoeizorg’ te bezoeken.
Zo kom ik uiteindelijk in beeld. Doel bij bemoeizorg is om een ‘voet
tussen de deur’ te krijgen, langzamerhand een relatie op te bouwen
en te signaleren wanneer er op andere wijze hulp moet komen.
Ik neem contact op met Kees en leg hem uit waar ik voor kom. Ik
begin met heel praktische hulp. Kees begrijpt de post en alle
bureaucratie rondom zijn verhuizing niet en dat betekent dat ik hem
bij álles vergezel. Ik haal hem op van huis en we lopen samen naar
de stad, naar de woningbouw, de gemeente, noem maar op. Ik stuur
Kees hierin. Daarnaast probeer ik in onze relatie Kees zo veel
mogelijk te volgen. Kees bepaalt het tempo. Om zijn vertrouwen te
winnen, moet ik afwachten en zijn tempo volgen. Ik vis zo min
mogelijk naar zijn persoonlijke achtergrond, maar ga wel in op alles
wat hij zegt. Zo kom ik langzamerhand meer over hem te weten.
Kees krijgt vanwege de sloop van zijn wijk een flinke verhuispremie.
Omdat we steeds lopend naar de stad en alle instanties gaan, zijn we
veel tijd kwijt. Ik zou Kees wel graag op de fiets zien. Dus stel ik voor:
“Kom, we kopen een tweedehandse fiets voor je van dat geld!” Een
kwestie van creatief boekhouden, zeg maar.
Dat doen we. Als ik een week later terugkom, blijkt dat Kees zelf al zijn
afspraken is nagekomen en tot mijn verbazing heeft hij zelfs zijn
familie in een naburig dorp opgezocht. Hij vond dat dit nu kon, nu hij
een fiets heeft.
Ik heb in dit verhaal niet anders gestuurd dan alleen de voorwaarden
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te creëren. Ik heb niet gekeken naar wat Kees niet kan en naar zijn
problemen en medicatie, maar naar de voorwaarden waardoor er van
alles weer wel kan. Ik kijk naar de persoon, naar de praktische
voorwaarden die iedereen in deze situatie graag zou zien.
Door het aanschaffen van een fiets geef ik Kees weer eigen
mogelijkheden die hij met beide handen aangrijpt. Zelfs meer dan ik
had verwacht. Je kan zeggen dat dit een toevalstreffer is, maar wel
één die ik bereikt heb door hem in zijn waarde te laten. Ik zag Kees
als volwaardig persoon en dat vergrootte zijn mogelijkheden.
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Hoofdstuk 3
Het systeem
Binnen de hulpverlening heb je te maken met verschillende
systemen. Een systeem is te definiëren als een samenstel van
elementen met bepaalde eigenschappen en de relatie tussen die
elementen. Zo bestaat een gezin uit gezinsleden (elementen) en een
organisatie uit afdelingen (elementen). Systemen zijn er op
verschillende niveaus. Bijvoorbeeld op microniveau het gezin waarin
iemand leeft; op mesoniveau het bedrijf waar iemand werkt of de
buurt waar iemand leeft; en op macroniveau de maatschappij waarin
iemand leeft. Hoe hoger het systeem, hoe complexer. Binnen deze
systemen moet iedereen functioneren om volwaardig deel te kunnen
nemen aan de maatschappij.
Systemen kunnen steun en mogelijkheden geven, zoals een hecht
gezin of de multiculturele vrouwengroep in de casus Vrouwen onder
elkaar en de SOS Smartlap Orkest Singel 31, maar voor cliënten is
het juist vaak moeilijk binnen deze systemen te functioneren.
Het is dan aan de agoog om te zorgen voor een klimaat waarbinnen
zo veel mogelijk cliënten wel kunnen functioneren. Een klimaat waar
ruimte moet zijn voor iedereen, maar waar ook een groepsbelang is.
Het evenwicht en de botsingen tussen deze twee - de belangen van
de individuele cliënt en de belangen van het systeem - zijn een
spanningsveld dat de agoog vaak tegenkomt en waar hij mee zal
moeten werken. Over dit spanningsveld gaat dit hoofdstuk.
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Het gevecht
Meneer Barends is al zo’n vijf à zes jaar bekend op het
dagactiviteitencentrum. Hij heeft zowel psychiatrische als
verslavingsproblemen. Hij woont zelfstandig. Ik heb hem op het
dagactiviteitencentrum leren kennen als iemand met veel energie die
graag iets wil doen. Eén van de valkuilen van meneer Barends is dat
hij af en toe doorschiet in zijn energie, zijn contacten verwaarloost en
dan vaak weer drugs gaat gebruiken. Dit leidt dan weer tot dominant
gedrag, wat door veel bezoekers van het dagactiviteitencentrum als
storend wordt ervaren.
Nu ook weer. Vorige week merkten we al een verandering toen hij zich
dominant begon te gedragen. We hebben hem meteen op dit gedrag
aangesproken, maar vandaag is het wel heel erg. Meneer Barends
levert commentaar op iedereen in het activiteitencentrum. “Als je zo
met dat materiaal omgaat, is het zeker zo kapot” en “Op die manier
komt het nooit af. Kijk naar mij, zo werk je door!”. Dit gedrag zit de
anderen cliënten duidelijk dwars. Mensen kruipen weg achter hun
werk of reageren boos en geïrriteerd op anderen. Niemand durft hem
aan te spreken.
Ik probeer meneer Barends nog een paar keer aan het werk te zetten
door hem een taak te geven waar hij veel aandacht of energie voor
nodig heeft, zoals het omspitten van de groentetuin, maar steeds
weer vervalt hij in het dominante gedrag. Zo gaat het niet langer, veel
andere cliënten raken overstuur van zijn gedrag.
Ik besluit hem erop aan te spreken en vraag of hij even meeloopt naar
de pauzeruimte. Daar vertel ik hem dat ik zie dat andere cliënten er
last van hebben dat hij commentaar heeft op iedereen en vraag hem
of hij ermee op wil houden. Meneer Barends begint een wild betoog
over het belang van kwaliteit van werk en het belang van een
duidelijke leider, die zorgt dat alles goed geregeld wordt. Ik maak hem
duidelijk dat hij die leider niet hoeft te zijn, omdat ik en mijn collega’s
alles goed in de gaten houden. Meneer Barends is het hier niet mee
eens. Die discussie wil ik niet aangaan. Daarom zeg ik dat hij, wanneer
hij de anderen met rust laat, een kwalitatief goed product mag maken,
maar dat hij beter kan gaan als hij commentaar op de rest blijft geven.
Meneer Barends wordt boos en loopt weg. Ik laat hem gaan.
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De volgende dag sturen we meneer Barends een brief waarin staat
dat hij geschorst is. Ik deel hem mede dat hij niet welkom is op het
dagactiviteitencentrum zolang hij dit dominante gedrag vertoont. Ook
schrijf ik dat ik bereid ben weer met hem in gesprek te gaan, zodra
zijn hulpverlener mij laat weten dat het weer goed met hem gaat.
Ik vind het vervelend dit te moeten doen, want ik wil graag dat
iedereen bij ons op een prettige manier zijn dag in kan vullen. Ook
help ik meneer Barends niet echt door hem weg te sturen, maar in dit
geval gaat het belang van de grote groep cliënten toch voor het
belang van één individu.
Meneer Barends is nu drie maanden niet op het
dagactiviteitencentrum geweest. Via via hoor ik dat hij is opgenomen
in een psychiatrisch ziekenhuis.
In deze casus is het de vraag waar de grenzen van de groep liggen,
van het systeem op microniveau. Hoeveel ruimte is hier voor het
individu? Zeker als het om een individu gaat dat het in de reguliere
systemen niet redt, en om die reden in de groep
komt. Als pogingen tot verandering niet slagen, kiest de agoog hier
uiteindelijk toch voor de groep. De individuele belangen van een cliënt
wegen daar helaas soms niet tegen op.
In zo’n situatie moet de agoog besluiten nemen die niet anders
kunnen. Die besluiten botsen met wat de agoog eigenlijk zou willen en
wensen. Cliënten met wie je samenwerkt en met wie je zorgvuldig een
relatie hebt opgebouwd de deur wijzen, is geen eenvoudige zaak.
Moeilijker wordt het nog als de instelling, het mesoniveau, niet
aansluit bij de individuele cliënt. In hoeverre kan dit systeem dan
aangepast worden aan de cliënt? Een instelling heeft tenslotte het
doel cliënten te helpen. Wat als dat binnen het huidige systeem niet
lukt? Daarover gaat de volgende casus.
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Samenwerking
Chantal is een vrouw met een alcoholverslaving. Daarnaast heeft ze
een psychiatrische beperking. Ze heeft een hulpverleningsverleden
van tientallen jaren bij verschillende instanties en woont nu in een
instelling voor beschermd wonen (RIBW).
Chantal heeft het erg moeilijk met alle dingen van het dagelijkse leven,
zoals eten, slapen, afspraken en schoonmaken Ze heeft begeleiding
voor haar psychiatrische beperking gehad, maar telkens heeft ze een
terugval door haar alcoholverslaving die ervoor zorgt dat haar angsten
groter worden en die haar de hele dag in een roes houdt. Ook is er aan
haar alcoholverslaving gewerkt, maar door haar psychiatrische
beperking wordt ze angstig en grijpt dan toch weer naar de alcohol.
Hierdoor zijn alle instellingen gestopt met de begeleiding. Een instelling
die beide problematieken behandelt, is er helaas niet in de buurt.
Ik begeleid Chantal bij het RIBW waar ze woont. Ik help haar met de
problemen die ze ondervindt bij het wonen en bij de wensen die ze
heeft om weer zelfstandig te kunnen gaan wonen in de toekomst. Zo
stellen wij doelen op, op gebieden als dagbesteding, financiën,
hobby’s, vrienden en contact met de familie.
Ik merk aan Chantal dat het erg moeilijk voor haar is om aan haar
doelen te werken, wanneer er slechts aan één van haar problemen
gewerkt wordt (óf haar alcoholverslaving, óf haar psychiatrische
beperking). Daarom heb ik, na overleg binnen het team, samen met
Chantal besloten een intensieve samenwerking te beginnen tussen
de verslavingszorg en de psychiatrische zorg voor haar. Ik hoop
hiermee haar impasse te doorbreken door de problemen tegelijk aan
te pakken, en daarmee de versterkende werking die haar problemen
op elkaar hebben, te verminderen. Ik kijk naar wat de cliënt nodig
heeft en niet naar wat de instellingen aanbieden.
Omdat ik Chantal goed ken, stel ik de behandelaars van beide
instellingen voor dat ik de taak van casemanager uitvoer. Als
casemanager houd ik het overzicht over de situatie van Chantal, kijk
in overleg met haar wat zij nodig heeft en ben het eerste
aanspreekpunt voor haar.
33

In het begin liep deze samenwerking best aardig. Ik heb alle
instellingen samen met Chantal rond de tafel gekregen, zodat het
afkicktraject van de verslavingszorg goed afgestemd kon worden op
de psychomedicatie. Chantal had al gauw het gevoel dat ze minder
snel een terugval kreeg en dat, als ze er toch een kreeg, deze een
stuk minder heftig was.
Helaas was dit succes maar van korte duur. Het afstemmen van de
zorg bij Chantal, bij wie sprake is van een complexe dubbele
diagnoseproblematiek, blijft moeilijk. Er moet structureel overleg
gevoerd worden met verschillende instellingen en dat is nu nog niet te
organiseren. Bovendien kun je je afvragen of het begeleiden van
mensen met een dergelijke problematiek niet een heel eigen
methodische aanpak vraagt, die verder gaat dan het afstemmen van
de behandeling die vanuit verschillende instanties geboden wordt.
Chantal krijgt uiteindelijk niet de begeleiding die zij eigenlijk nodig
heeft en boekt op de langere termijn weinig vooruitgang.
Waarschijnlijk zou zij beter af geweest zijn als één instelling haar
dubbele problematiek integraal had aangepakt.
Hier blijkt dat zelfs met veel goede wil het aansluiten van een groot
systeem op mesoniveau op een individu erg moeilijk is. De agoog die
in direct contact met deze cliënt staat, wordt met dit onvermogen
geconfronteerd. Ook in deze casus zal de agoog met dit onvermogen
verder moeten en accepteren dat je soms met lege handen staat.
Systemen op macroniveau zijn niet meer aan te passen op een
individu. De maatschappij kan niet zo gemakkelijk veranderen.
Regelmatig blijkt dat de zorgverlening binnen onze maatschappij niet
aansluit bij het individu. Dat blijkt alleen al uit de psychiatrische
patiënten die het niet zelfstandig redden in de maatschappij. Ook
regeringsmaatregelen sluiten vaak niet aan, hoe goed ook bedoeld.
Wat als je moet leven van uitkeringen, maar die niet aan kunt vragen?
De agoog kan dan ondersteuning en hulp bieden om toch een zo
zelfstandig mogelijk leven mogelijk te maken.
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De eerste stap is belangrijk
Het is zomer. Ik kom bij meneer Adolfs terecht na klachten van de
plaatselijke woningstichting over vervuiling.
Ik werk bij het RIBW als zorgbemiddelaar. Het is mijn taak om tijdelijk
praktische begeleiding, advies, bemiddeling en ondersteuning te
geven aan mensen die om de een of andere reden de aansluiting zijn
kwijtgeraakt met de reguliere hulpverlening. Vaak zijn dit mensen bij
wie de psychosociale kwetsbaarheid als een rode draad door hun
levensverhaal loopt.
Zorgbemiddeling helpt bij het leggen of herstellen van contacten en
bemiddelt naar instellingen op het gebied van hulpverlening, zorg,
wonen, daginvulling en financiën. Het doel is de zorg zo spoedig
mogelijk over te dragen aan de meest passende zorg- of
dienstverlenende instanties. Vaak is er sprake van acute problematiek:
een dreigende huisuitzetting, vervuiling, zelfverwaarlozing, schulden,
verslaving, verslechterde psychische situatie, enz.
Ik ga op bezoek bij meneer Adolfs voor een eerste gesprek. Bij
binnenkomst valt me meteen de ongelooflijke troep in zijn huis op.
Overal liggen boeken, servies, etensresten, kleren, papieren en nog
veel meer. Meneer Adolfs zit op een stoel, maar voordat ik zelf kan
gaan zitten moet ik eerst een berg kleren opzijleggen. Met meneer
Adolfs praat ik over zijn situatie. Meneer vertelt en geeft antwoord op
mijn vragen, maar lijkt mijn aanwezigheid niet zo nodig te vinden. Hij
zegt: “Ik snap niet waar al dit gedoe voor nodig is. Laat mij maar mijn
gang gaan, ik red me wel.”
Toch blijkt al gauw dat er naast de huishoudelijke problemen ook veel
andere problemen zijn. Meneer Adolfs is niet verzekerd voor
ziektekosten, hij heeft geen huisarts en geen thuiszorg meer en
ontvangt ook geen huursubsidie. Naast het feit dat hij grote moeite
heeft zijn zelfzorg en huishouding op orde te houden, kan hij
nauwelijks formulieren invullen en omgaan met procedures. Hierdoor
is zijn persoonlijke administratie een grote puinhoop en lukt het hem
niet op adequate wijze contacten te leggen en te onderhouden met
belangrijke instanties. Meneer vertelt ook dat hij al twee keer eerder
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in deze situatie heeft gezeten en toen ook daadwerkelijk uit zijn huis
is gezet. Deze keer staat hij wel open voor hulp. Zoals hij het zelf zegt:
“Ik word zo moe van dat hele gedoe.”
Na het gesprek bekijk ik wat er voor hem gedaan moet worden. Eerst
wordt bekeken of de vervuiling geen grootscheepse opruimactie
verdient door de GGD. Zo ja, dan moeten daar financiële fondsen
voor geworven worden. In dit geval vraag ik voor meneer Adolfs een
voorlopige zorgindicatie aan bij het RIO (Regionaal Indicatie Orgaan)
waarmee hij thuiszorg kan krijgen op basis van ernstig tekortschieten
in zelfredzaamheid. Op die manier hoop ik dat hij zo snel mogelijk zijn
huishouden weer op orde kan krijgen en niet uit huis wordt gezet.
Daarnaast kies ik juist voor deze oplossing, omdat ik denk dat meneer
Adolfs langer zorg nodig heeft dan één keer zijn huis opruimen. Hij
heeft ook hulp nodig bij het onderhouden van zijn huishouden. Hij
wordt geïndiceerd voor thuiszorg. Met die hulp wordt het huishouden
van meneer Adolfs weer op orde gebracht.
Tijdens het oplossen van de woonproblemen ben ik echter nog
andere problemen tegengekomen dan alleen het huishouden.
Meneer heeft ook moeite met procedures en papierwerk. Ik vraag een
indicatie aan voor activerende en ondersteunende begeleiding,
omdat ik denk dat de zelfredzaamheid van meneer Adolfs hierdoor
veel sterker zal worden en er zo de mogelijkheid komt samen met
hem naar zijn financiële administratie te kijken.
De begeleiding komt er. Een woonbegeleider probeert samen met
meneer Adolfs zijn mogelijkheden te vergroten. Dat doen ze door zijn
financiële situatie te verbeteren en te kijken naar mogelijkheden om
zijn netwerk weer te vergroten.
Na meerdere gesprekken met meneer Adolfs kwam naar voren dat hij
in zijn jongere jaren internationaal chauffeur is geweest. Gaandeweg
duurden zijn banen echter steeds korter. Na een lange periode van
werkloosheid is hij via een sociaal project bij een voetbalvereniging
als terreinknecht gaan werken. Toen dit project stopte, kreeg hij een
WW-uitkering waar hij al snel op gekort werd, omdat hij te weinig
solliciteerde. Dit was niet terecht. Meneer Adolfs kan niet solliciteren.
Het was geen onwil.
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Nu er vergeleken met voorheen meer bekend is over de situatie en de
beperkingen van meneer Adolfs, is te verwachten dat er ditmaal
voldoende gronden zullen zijn om hem in aanmerking te laten komen
voor ‘begeleid werken’. Op deze wijze zou hij zijn huidige
vrijwilligerswerk als terreinknecht op betaalde wijze kunnen
voortzetten.
Ditmaal kon een dreigende huisuitzetting door tussenkomst van een
agoog, de RIBW-zorgbemiddelaar, voorkomen worden. Gelukkig
stond meneer Adolfs direct open voor hulp en sindsdien is er een
goede samenwerking met de agoog ontstaan. Hij krijgt tot nu toe nog
steeds ondersteunende en activerende begeleiding (BZW).
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Hoofdstuk 4
Ludische interventies
In het werken met psychiatrische cliënten komen vaak onverwachte
situaties voor. Soms is dat heel leuk, maar regelmatig moeten die
situaties beïnvloed worden. Vaak moet er dan snel gereageerd
worden om de situatie om te keren en te veranderen. Dit kan door
cliënten op hun gedrag aan te spreken, maar dit is niet altijd even
effectief en kan leiden tot verzet.
Een andere manier om met lastige situaties om te gaan is door middel
van ludische interventies. Bij ludische interventies probeert de agoog
door middel van animatie de lastige situatie op te lossen. Animatie
houdt in dat een agoog - zonder macht te gebruiken - bepaald gedrag
probeert uit te lokken. De agoog zal de cliënt dus nadrukkelijk niet
leidinggevend of bestraffend aanspreken op zijn gedrag, maar
probeert door middel van eigen gedrag de cliënt uit te lokken tot het
gewenste gedrag.
Er zijn verschillende animatietechnieken. Een aantal van deze
technieken wordt in dit hoofdstuk besproken.
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Vliegende asbakken
Sofie is een cliënt op mijn afdeling. Ze kan moeilijk met spanningen
omgaan en als ze zich gespannen voelt, reageert ze dat vaak af door
met dingen te gaan gooien. Ze heeft moeite met het beheersen van
haar emoties.
Sofie is de hele dag al wat gespannen, foetert op de begeleiding en
haar medecliënten. Als ik vraag wat er aan de hand is, begint ze te
schreeuwen dat ze voor de trein wil springen. Sofie is slechthorend en
draagt een gehoorapparaat.
We zitten in de huiskamer. Iedereen is rustig aan het lezen of naar de
radio aan het luisteren. Jet, een andere cliënt, wil graag de radio
harder zetten en doet dit ook. Door haar slechthorendheid kan Sofie
slecht tegen het harde volume van de radio. Ze vindt het dan ook
maar niets dat het geluid nog harder wordt.
Aangezien Sofie de hele dag al gespannen is, zet ik de radio wat zachter
en neem Jet mee naar haar kamer. Daar kan ze de radio zo hard zetten
als ze wil, zonder dat anderen daar last van hebben. Ik wil in deze situatie
een sfeer creëren waarin iedereen zich prettig voelt en ervoor
zorgdragen dat mensen geen overlast van elkaar te verduren krijgen.
Als ik terugkom in de huiskamer zie ik dat Sofie begonnen is met
asbakken te frisbeeën. Ik laat haar even begaan, maar een collega wil
haar met fysieke ondersteuning naar haar kamer begeleiden. Ik vraag
of ik nog even iets anders mag proberen en dat is goed. Ik wil
proberen met een onverwachte reactie Sofie in te laten zien dat ze
niet goed bezig is.
Ik stap de rookkamer in, pak de eerste de beste asbak en zeil ‘m naar
de andere hoek van de ruimte, pak een tweede en hoppa... zo over
de tafel. Ik vraag Sofie mij nog een asbak aan te geven en zeg haar:
“Dit is echt kicken, dat moeten we vaker doen!” Sofie kijkt
stomverbaasd. “Doe effe normaal!”, roept ze naar me.
“Oh, is dit niet normaal dan?”, vraag ik terwijl ik de vierde asbak door
de ruimte gooi. “Dan zullen we samen maar eens even de rommel
opruimen, niet?” Vervolgens pak ik stoffer en blik. Samen doen we de
peuken in de prullenbak en zetten de asbakken schoon terug op tafel.
Sofie is weer even rustig.
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Het doel van mijn actie was dat ik het gedrag van Sofie wilde
spiegelen om haar te laten zien dat met asbakken gooien ‘raar
gedrag’ is. Ik wilde haar laten zien dat je ook kunt benoemen dat je
gespannen bent en dat ze me dan om hulp kan vragen. Ook was mijn
doel Sofie op een andere manier te corrigeren dan het gebruikelijke
(haar naar haar kamer te sturen). Ik hoopte dat dit meer effect zou
hebben. Door de verbazing en de schok om mijn gedrag zou haar
spanning verminderen of verdwijnen, terwijl die spanning
waarschijnlijk alleen maar vergroot zou zijn als mijn collega Sofie met
fysieke ondersteuning naar haar kamer had gebracht.
In deze casus wordt de techniek ‘het geven van een onverwachte
reactie’ gebruikt. Bij het geven van een onverwachte reactie stapt de
agoog uit het gebruikelijke communicatiepatroon tussen hem en de
cliënt. Dit kan zorgen voor een plotseling inzicht bij de cliënt in zijn
gedrag.
In dit geval wordt de onverwachte reactie gegeven door te spiegelen.
De agoog laat zien wat de cliënte doet door dit na te doen, waardoor
de cliënte zich realiseert dat haar gedrag niet normaal is.
Het geven van een onverwachte reactie kan de cliënt ook tot
nadenken zetten. De cliënt kan zich bewust worden van zijn
gewoontegedrag. Daar gaat de volgende casus over.

Applaus
Annie is een vrouw van middelbare leeftijd die kampt met
borderlineproblematiek. Ze woont sinds enkele weken in een
beschermde woongroep, waar ze nu langzaam haar plek probeert te
vinden in de groep. Annie is iemand die slecht eet en als ze eet vraagt
ze de aandacht van iedereen, opdat iedereen ziet dat ze eet.
Ik werk op de groep van Annie, maar ben niet haar persoonlijk
begeleider. Ik kom met regelmaat op haar woongroep om te kijken
hoe het gaat met iedereen. Dit doe ik de ene dag eens in de avond en
de andere dag weer eens in de middag, om elke keer de sfeer in de
groep mee te maken en te sturen als het nodig is.
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Vandaag is het lunchtijd. Ik zit met vier cliënten rustig aan tafel te eten
terwijl Annie binnenstapt en om brood vraagt. Het brood wordt haar
vriendelijk gegeven en ze vraagt of ze wel een boterham mag.
“Tuurlijk, eet nou maar”, roept één van de cliënten. Ze begint te eten,
maar na één hap vertelt ze al dat ze eten zo moeilijk vindt en hoe
goed het is dat ze iets eet. De groep reageert niet echt en Annie
begint daarom nog wat harder te praten over de moeite die ze heeft
met het eten. “Dat weten we”, roept één van de andere cliënten.
Hierop vervolgt Annie haar betoog, telkens met een half oog kijkend
mij. Met zichtbaar veel moeite, veel theater, en een kwartier later heeft
uiteindelijk Annie één boterham op. De rest van de groep is duidelijk
geërgerd door deze situatie.
Om deze situatie te doorbreken, zeg ik: “Heb je een hele boterham
opgegeten? Jongens, applaus!” De hele groep begint te
applaudisseren en luid te juichen. Annie kijkt vreemd om haar heen en
vraagt wat er gebeurt. “Wil je nog een applaus?”, vraag ik. “Nou... ja
graag”, antwoordt Annie. “Dan moet je nog een boterham eten”, zeg ik.
Ik kies ervoor niet op haar te mopperen vanwege haar gedrag. Ik
hoop dat ze zelf inziet dat haar gedrag overdreven is door zelf een
overdreven reactie te geven.
Annie vertelde even later dat zich toch wel wat schaamde toen ze
ineens alle aandacht kreeg van iedereen bij het applaudisseren. Ze zei
dat ze inzag dat ze inderdaad teveel aandacht vroeg bij het eten en dat
anderen daar last van hadden.
Sindsdien is haar eetgewoonte weinig veranderd, maar haar ‘show’
eromheen is verdwenen. Tot groot genoegen van de groep, die haar
eens in de zoveel weken nog steeds een applausje geeft voor de grap.
Annie kreeg applaus wat haar tot nadenken zette. Dat applaus kwam
later nog vaker terug. Zo’n herhalende reactie kan als signaal gaan
dienen. Het geven van zo’n signaal is de animatietechniek ‘coderen’.
Coderen is een vorm van persoonlijke ondersteuning. Voor een cliënt
kan het nuttig zijn om gewoontegedrag, waar hij zich niet altijd bewust
van is, door middel van een code herkenbaar te maken. Deze code
kan gesproken zijn, maar kan ook bijvoorbeeld een beweging zijn,
zoals even je oor aanraken als je bepaald gedrag opmerkt.
De agoog zorgt dan dat de cliënt, zonder dat anderen het hoeven te
merken, geholpen wordt zijn gewoontegedrag te veranderen.
41

Hendrik de Mol
Hendrik, één van de bewoners van een besloten langdurende
zorgafdeling, is een rasechte verzamelaar. Alles wat hij op zijn weg
tegenkomt verdwijnt in zijn jaszakken, in zijn sokken, achter zijn
blouse of onder zijn muts. Regelmatig vinden we de gesmolten
hagelslag tussen zijn tenen. Er zijn op de afdeling al verschillende
methodes uitgeprobeerd, van huisarrest tot fouilleren bij binnenkomst.
Niets helpt. De situatie is inmiddels als het ware geaccepteerd en er
wordt een onuitgesproken gedoogbeleid gevoerd.
Ik werk op deze afdeling. Eén van mijn taken is cliënten aanspreken
op het gedrag dat ze laten zien. Een andere taak is de normen en
waarden van de afdeling te handhaven, zodat het leefklimaat voor
iedereen aangenaam blijft. Ik probeer als agoog aan te sluiten bij
Hendrik.
Elke keer wind ik me weer op als hij bepakt met potten jam en mobiele
telefoons binnenkomt. Mijn teamleden halen moedeloos de schouders
op en bezorgen de spullen terug bij de rechtmatige eigenaren.
Vanochtend komt Hendrik voor de zoveelste keer met spullen van
anderen binnen. Hij draagt de radio van Henk op zijn schouder, de
baseballcap van Gerrit zit achterstevoren op zijn hoofd en op zijn
neus prijkt de bril van Piet. Ik pak hem bij zijn lurven. Ik wil toch nog
een keer proberen iets aan dit gedrag te doen door hem in ieder geval
alles weer zelf terug te laten brengen.
“Kom Hendrik, deze spullen gaan we mooi eens even terugbrengen.
Van wie is de bril?”, vraag ik. “Van mij”, antwoordt Hendrik in volle
overtuiging. “Nou nee, die is van Piet. Kijk maar eens goed, door deze
bril zie jij nog minder dan een mol.” Hendrik begint te lachen. “Kom,
we brengen hem samen terug naar Piet.”
Protesterend volgt Hendrik mij naar Piets kamer. “Nee, die is echt van
Hendrik. Niet van Piet!”, zegt hij nog. “Mol,” reageer ik. “Oké”, grinnikt
Hendrik en klopt bij Piet op de deur. Tegen Piet zeg ik: “Piet, Hendrik
wil je iets teruggeven.” Met tegenzin overhandigt Hendrik hem de bril.
Piet kijkt enigszins verbaasd, draait zich om en gaat weer op
bed liggen.
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Vanaf dat moment laat ik Hendrik iedere keer als hij weer met van
alles binnenkomt de spullen zelf terugbrengen. Hendrik vindt het heel
normaal dat hij spullen van anderen meeneemt. Ik probeer hem te
laten inzien, door middel van mijn interventie, dat wij als team andere
normen en waarden hanteren dan hij. Ik probeer wel aan te sluiten bij
zijn belevingswereld. Het woord ‘mol’ is een signaalwoord geworden.
Iedere keer als ik dit gebruik, moet Hendrik lachen en weet hij dat de
spullen niet van hem zijn en dat hij ze moet terugbrengen naar de
echte eigenaar. Ik accepteer het verzamelgedrag van Hendrik, maar
ik blijf hem confronteren met de gevolgen ervan.
Naast het gebruik van ludische interventies bij cliënten kan ook het
gebruik van ludische interventies bij collega’s onderling voor veel
verheldering zorgen. Soms is het goed iets niet alleen zakelijk te
vertellen, maar ook te proberen iets voelbaar te maken. Dat kan een
situatie begrijpelijker maken en ervoor zorgen dat collega’s de
informatie beter zullen onthouden.
In de volgende casus gebruikt de agoog humor en overdrijving
waardoor zij inspeelt op de fantasie van haar collega’s en ze de
situatie in één keer helder maakt.

De katten en de ratten
Ik werk bij GGZ-Nijmegen bij het cluster langdurende zorg. Het cluster
biedt intensieve begeleiding aan mensen met psychiatrische
problematiek, zoals schizofrenie, manisch-depressiviteit en
persoonlijkheidsproblematiek. Er verblijven zowel ‘wooncliënten’ als
mensen met psychiatrische problematiek die ter crisis zijn
opgenomen en weer terug naar huis of naar een RIBW zullen gaan.
Mijn taak is het gehele plaatje te overzien. Niet alleen de ziekte, maar
het hele systeem van een cliënt moet onder de loep genomen
worden.
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We hebben vandaag multidisciplinair overleg over Jochem. Iedereen
is het erover eens dat Jochem op deze afdeling niets meer kan halen
qua behandeling. De term ontslag is al enkele keren gevallen. Ik ben
ongedurig. Ik weet dat hier iets niet goed gaat, maar weet nog niet
precies wat. Dan ineens gaat het over een ontslagdatum...
“Mag ik even?”, vraag ik. “Prima, dat Jochem hier niets meer kan
halen qua behandeling. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar
waar willen jullie hem dan naartoe sturen als hij ontslag krijgt?” Naar
huis, luidt het verwachte antwoord. “Naar huis zeggen jullie? Ik denk
dat dat nu nog niet kan”, zeg ik. “Hebben jullie enig idee hoe het er
daar uitziet?”
Deze opmerking zet het team aan het denken. Er wordt me gevraagd
een schets van het huis te geven. Dat doe ik. “Wanneer je de voordeur
opent, komt de beschimmelde lucht je tegemoet. Het behang komt
ongeveer van de muren vanwege wateroverlast van de bovenburen.
Als je door de hal loopt, kom je in de keuken waar de ratten en katten
zich gezamenlijk tegoed doen aan de lijken van hun soortgenoten. De
woonkamer ontbeert alle meubelen, net als de overige kamers. Ik
vraag me dan ook af hoe snel deze cliënt decompenseert wanneer hij
terug in zo’n huis geplaatst wordt.” Het team lacht, totdat de ambulant
hulpverlener het verhaal van de agoog bevestigt.
Het eindbesluit van het overleg behelst de overplaatsing van deze
cliënt naar een resocialisatieafdeling, waar hij samen met het daar
aanwezige team zijn huisvesting weer op poten kan zetten en alle
nodige voorbereidingen kan treffen voor een goede terugkeer naar
huis. Door de situatie licht te overdrijven en beeldend te vertellen heb
ik bereikt dat mijn collega’s inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden
van de situatie en is er een passende oplossing gezocht.
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Nawoord
Het schrijven van ‘Typisch Agogisch’ was geen gemakkelijk proces.
Het was moeilijk om naast de werkdruk en de voortdurende
veranderingen, waarmee we in ons werk geconfronteerd worden, de
tijd en ruimte te vinden om casussen uit te werken waarin we de
meerwaarde van ons agogische werk kunnen laten zien. Zeker omdat
het profileren van ons beroep niet ons sterkste kant is. We weten
goed wat we doen en waarom, maar we vinden het lastig dat in
heldere woorden over te brengen op anderen. Het ís ook lastig.
Agogen zijn ‘duizendpoten’ en leg maar eens kort en krachtig uit wat
een duizendpoot allemaal doet.
Toch vonden en vinden we het nodig te laten zien wat de kracht van
agogisch werk is en welke bijdrage we leveren aan het welzijn van de
cliënt, diens omgeving en de samenleving. We zijn doorgegaan, met
dit boekje als resultaat. We zijn er trots op. Trots, omdat we u hebben
kunnen laten zien wat ‘typisch agogisch’ werken is: iedere cliënt als
mens zien, steeds op zoek gaan (met de cliënt) naar de
mogelijkheden binnen de moeilijkheden, kunnen werken met en
binnen verschillende systemen, met verschillende methodieken en
instrumenten, en door middel van ludische interventies en creatieve
oplossingen het gewenste doel bereiken. We hopen dat het u heeft
geïnspireerd en enthousiast heeft gemaakt voor het belangrijke en
boeiende werk van de agoog, net zo als het ons heeft geïnspireerd
om verder te gaan in ons agogisch werk en de meerwaarde van ons
werk te blijven uitdragen.
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