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Van goud naar platina: Behandel een ander op de manier waarop hij
door jou behandeld wil worden.

In zijn boek Empatie beschrijft Roman Krznaric dat rond 800 voor onze
jaartelling de gouden regel ontwikkeld werd: ‘Behandel anderen zoals je zelf
behandeld zou willen worden’. Deze regel maakte deel uit van de oude
spirituele tradities, zoals het boeddhisme, confucianisme en judaisme, en
werd later ook een belangrijke regel in het christendom. Een Gouden Regel.
Maar Krznaric gaat een stapje verder en haalt een regel aan die in 1966 door
Joseph Fletcher beschreven is: ‘Behandel een ander op de manier waarop hij
door jou behandeld wil worden’. Krznaric noemt dit de platina regel.
Het veschil tussen deze regels is wat Krzanic de perspectiefwissel noemt en
die essentieel is bij empatie. Het betekent dat je je niet probeert voor te
stellen wat de ander voelt en nodig heeft vanuit je eigen perspectief, maar
dat je probeert je in de ander te verplaatsen en vanuit die positie te voelen
wat hij voelt en wat hij nodig heeft. Met deze perspectiefwissel kijk je naar de
wereld en naar je eigen handelen als door de ogen en het hart van de ander.
Daardoor voel je beter wat de ander nodig heeft.
Dit lijkt moeilijk, maar ieder mens is tot deze vorm van empatie in staat. Het
is een eigenschap die de mens in de loop van de evolutie ontwikkeld heeft.
Het is van nature aanwezig, maar we moeten de omstandigheden creëeren
om het tot ontwikkeling te brengen. Het belangrijkste daarbij is dat we leren
daadwerkelijk contact met een ander te maken en daarbij volledig open te
zijn. Ons niet verschuilen achter onze eigen ideeën en concepten, maar echt
oefenen om in de schoenen van de ander te durven staan. Daar gaat het ook
bij Gentle Teaching om; leren denken en voelen vanuit het perspectief van de
ander om op die manier te zien hoe we hem het beste kunnen helpen op
momenten dat hij het moeilijk heeft.

Kwaliteit van leven
In een serie artikelen willen we het begrip kwaliteit van leven, zoals daar
binnen Gentle Teaching mee gewerkt kan worden, uitwerken. Kwaliteit van
leven wordt gezien als de persoonlijke manier waarop iemand een achttal
basiswaarden in zijn dagelijks leven ervaart. In deze en de komende
bulletins worden de basiswaarden stuk voor stuk toegelicht.

Basiswaarde 8: zingevende dagelijkse activiteiten hebben
We willen allemaal iets te doen hebben gedurende de dag; al is het alleen
maar om verveling tegen te gaan. Maar het is wel belangrijk dat wat we doen
aansluit bij wat voor ons op dit moment belangrijk is. Het moet voor onszelf
zingevend zijn. Als we iets alleen maar doen omdat anderen het van ons
verlangen, of omdat het de enige manier is om voedsel en onderdak te
kunnen financieren, halen we weinig voldoening uit onze dagelijkse
bezigheden. Het is te hopen dat je dan nog hobbies hebt zodat je naast je
werk nog iets kunt doen dat je werkelijk leuk vindt en dat voldoening geeft.
Door middel van activiteiten kunnen we onze doelen bereiken en onze
kwaliteiten en vaardigheden
ontwikkelen. Gentle Teaching
gaat ervan uit dat ieder mens
van nature de neiging heeft om
actief te zijn en om zijn eigen
talenten te ontwikkelen en
dromen te realiseren. Een
belangrijke randvoorwaarde
om hiertoe te komen is dat je
je veilig en geliefd voelt en dat
je voelt dat je deel uitmaakt
van een veilige en zorgzame samenleving. Als aan deze randvoorwaarden is
voldaan hebben we een goede voedingsbodem voor onze ontwikkeling.
Vanuit deze basis kunnen we allerlei activiteiten doen waarmee we onze
kwaliteiten (verder) kunnen ontwikkelen en als deze activiteiten aansluiten

bij wat we leuk en belangrijk vinden, zullen we ook vanuit onszelf deze
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geen doel op zich meer, maar een middel om mensen met elkaar in
Gentle Teaching en Kwaliteit van het werk
verbinding te brengen.
Over plezier in het werk gesproken; hoe staat het met je eigen plezier in je
werk. Door allerlei ontwikkelingen, zoals bezuinigingen en toename van
administratieve werkzaakheden staat het werken in de zorg behoorlijk onder
druk. Maar betekent dat ook dat de voldoening uit het werk verdwijnt?
De veronderstelling bij Gentle Teaching is dat praktische omstandigheden
zoals de werkdruk en bureacratie natuurlijk wel een invloed hebben op de
kwaliteit van het werk, maar dat ook de visie waarmee je werkt en de manier
waarop je naar je relatie met de cliënten kijkt belangrijke factoren zijn. Als de
manier waarop je met de cliënten omgaat aansluit bij hoe je het liefs zou
willen werken, kan je werk ondanks gebrek aan tijd toch voldoening geven.
Om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen de visie waarmee gewerkt
wordt en de door de begeleiders ervaren kwaliteit van het werk, zijn we
begonnen met een onderzoek. In de eerste fast willen we aan begeleiders
vragen wat voor hen belangrijk is in het werk. Als kapstok hierbij worden de
acht basiswaarden van kwaliteit van leven gebruikt.
Als we een goed beeld hebben over wat voor begeleiders belangrijk is voor
de kwaliteit van het werk, komt de volgende stap waarin we begeleiders
willen vragen daadwerkelijk te scoren hoe ze de kwaliteit van het werk
ervaren.
Het zou fijn zijn als je mee wilt werken bij dit onderzoek. Dat kan door een
internetenquete in te vullen via deze link:
https://nl.surveymonkey.com/r/kwaliteitvanwerk
alvast bedankt voor je medewerking.
Pouwel van de Siepkamp

De agenda voor de komende maanden

Voor na de zomervakantie staan er weer enkele activiteiten op de agenda
Internationale conferentie van 9 – 11 september
Deze conferentie vindt plaats in Kansas City in de VS, Helaas zal het voor de
meeste lezers van het bulletin niet mogelijk zijn om hier naar toe te gaan.
Maar als je kans ziet, pak deze dan met beide handen aan. Meer info op
www.gti2015.com

Basistraining Gentle Teaching in Friesland
Bij de zorgboerderij Gerbrandastaete in de omgeving van Harlingen start in
het najaar een basistraining. Hoewel het in principe om een training voor de
eigen medewerkers gaat, is het voor anderen die in de omgeving wonen
mogelijk om ook deel te nemen.
De training wordt gegeven op 8 vrijdagmiddagen en start op 18 september.
Mail voor meer informatie naar info@gentleteaching.nl

Coach / verdiepingstraining
Op 29 sept. start de coach/verdiepingstraining Gentle Teaching. Tijdens deze
vierdaagse training wordt naast de persoonlijke verdieping aandacht besteed
aan hoe je Gentle Teaching kunt verankeren in de werkwijze van het team en
hoe je collega’s hierbij kunt ondersteunen. Aanmelden voor deze training is
nog steeds mogelijk.
De data zijn 29 sept, 13 okt, 27 okt en 10 nov.
Aanmelden via de website www.gentleteaching.nl

Geweldloos hanteren van escalaties
In samenwerking met Fortior wordt een trainingsdag ‘geweldloos omgaan
met escalaties’ aangeboden. Tijdens deze dag worden de principes van
Gentle Teaching verbonden met de principes van geweldloze weerbaarheid
uit de Aikido.
Tijdens deze dag leer je hoe je zowel verbaal als fysiek geweld op een
geweldloze manier kunt hanteren.
Datum: 1 oktober. Meer info en aanmelden: www.fortior.info

Studiedag volledig aanwezig zijn
Voor Fortior wordt ook een dag verzorgd over Volledig aanwezig zijn.
Volledig aanwezig zijn bevordert niet alleen het contact en de relatie met de
cliënt, maar het geeft ook meer rust en voldoening voor de begeleider.
Volledig aanwezig zijn is ook een middel om de mentale werkdruk beter te
kunnen hanteren. Tijdens de dag worden veel praktische oefeningen gedaan.
Datum: 5 november. Meer info en aanmelden: www.fortior.info

Een verhaal uit de praktijk:

Liefdevol beschikbaar zijn

Janny woont in een appartementen complex met 24-uurs bereikbaarheid van
de begeleiding. Zij heeft een verstandelijke beperking en vraagt veelvuldig
bevestiging of hulp aan de begeleiding. De relatie tussen de begeleiding en
Janny werd steeds negatiever omdat zij een bodemloze put lijkt als het om
aandacht gaat. De begeleiding kan het nooit goed doen en dreigt moedeloos
te raken. Haar persoonlijk begeleidster stelde een alternatieve vorm van
hulpverlening voor. Hieronder haar verhaal.
In het begin van mijn relatie met Janny merkte ik dat zij snel geïrriteerd werd
als er niet direct op haar hulpvraag in gegaan kon worden. Zij uitte zich zeer
beschuldigend naar begeleiding "jullie zijn er toch nooit" of "ik heb ook
helemaal niks aan jullie”. Tegen de regels van de organisatie in maakte ik met
haar een afspraak dat zij mij altijd mocht bellen, ook als ik niet in dienst was.
Zo gebeurde het dat Janny mij belde met allerlei vragen die voor haar op dat
moment belangrijk waren. Ik kon haar tijdens het telefoongesprekje
geruststellen en/of bepaalde dingen voor haar op een rij zetten. Het waren
altijd korte gesprekjes, voor mij geen moeite en voor Janny van groot belang.
De vertrouwensrelatie tussen Janny en mij als begeleider is door deze
aanpak enorm versterkt . Ze heeft ervaren dat ze ten alle tijde op mij mocht
terug vallen.
Natuurlijk zouden mijn collega’s dit ook hebben kunnen opvangen en
normaal gesproken werken wij ook op die manier. Maar op een of andere
manier had ik het gevoel dat Janny deze continue beschikbaarheid een tijdje
nodig zou hebben. Het gaf haar een gevoel van belangrijk genoeg gevonden
te worden om er continu te willen zijn voor haar.

In de eerste paar weken belde zij regelmatig meerdere malen per dag op
maar die frequentie nam eigenlijk snel af. Na 3 maanden belde zij gemiddeld
nog 2x per week op en na 2 jaar komt het nog maar sporadisch voor dat zij
mij belt. Af en toe sms’t zij mij. In zo ‘n berichtje vertelt ze dan kort dat ze
bijvoorbeeld te moe is en het niet meer aankan. Ik kan haar dan direct op dat
moment geruststellen met troostende woorden zoals “niets hoeft" ,
"probeer van de dag te genieten" of "laat het maar even los”. Deze woorden
hebben een positieve invloed op haar en kosten mij geen moeite. Hoe mooi
is dat!
Ik geloof absoluut in deze persoonlijke aanpak. Janny is op haar beurt altijd
zorgvuldig met deze service omgegaan en heeft er nooit misbruik van
gemaakt.

Wil je ook je verhaal met anderen delen, stuur het dan op naar
info@gentleteaching.nl. Als je het lastig vind om het zelf te schrijven,
kunnen we een telefonisch interview doen.

Dit bulletin wordt uitgegeven door de STICHTING GENTLE TEACHING.
www.gentleteaching.nl - info@gentleteaching.nl tel. 0302938878
U kunt helpen de belangstelling voor Gentle Teaching te verbreden door
die bulletin door te mailen naar collega’s, leerkrachten en verwanten van
mensen met een beperking, en door een linkt te sturen naar sociale media
als facebook en twitter

