ERVARINGSSYMPOSIUM COMMUNICATIE – 17 MAART 2021

COMMUNICEREN KAN OP VEEL MANIEREN
We sloten de week van ervaringsleren af met een prachtige
dag over communicatie, met daarin de woorden lief mens,
we staan naast elkaar. Is dat moeilijk vroegen we ons af,
om écht naast iemand te staan?
Presentator Mireille die haar verlangen verwoordde: ‘dat ik
morgenochtend wakker word en dat we dan allemaal gelijk
zijn, dat dat normaal is.’
Klassiek zangeres Andrea van Beek die zei dat taal de vinger
is die naar de maan wijst, maar het is nooit de maan zelf, en
vervolgens met jullie ging zingen, ging spelen met de stem.
Sommige mensen werd het te heet onder de voeten en die
gingen gauw weg uit de sessie. Maar wat een bevrijding om
woordloos te communiceren, om elkaar ook buiten de taal te
ontmoeten.
En Milan in het filmpje met zijn wat heb je nodig van mij?
is dat een moeilijke vraag om te stellen? ‘Nou’, zei één van
jullie: ‘ik denk het niet, je moet hem gewoon stellen.’

Fragment uit de theatrale lezing van Vera Ketelaars en
Anne Gehring van Art Partner (tekst: Vera Ketelaars) die
je laat voelen hoe Communicatie bij de zorgprofessional
speelt.
A:Als we samen zingen
en de cliënt zegt;
B: ik vind het eng
A: dan zeg ik, ik help jou en jij helpt mij
B: ja jij staat naast mij
A: nee, nee zo is het niet lief mens,
we staan naast elkaar

Iemand achter de schermen eindigde de ervaringsweek met
de woorden: ‘wat gaan we hier toch gelijkwaardig met elkaar
om, dat is uitzonderlijk.’ Die uitspraak is mooi en doet pijn
omdat het altijd zo zou moeten zijn.
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Meer lezen over ervaringsleren?
Laat je inspireren op www.kpgs.nl/ervaringsleren

Dit symposium is tot stand gekomen in samenwerking met
Vilans, Kennisplein Gehandicaptensector, de LFB en Art Partner.
Het is ontwikkeld vanuit het vernieuwingstraject Begeleiding á
la carte van volwaardig leven.
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• Voorzitters: Wendelien Wouters & Mireille de Beer
• Ervaringsdeskundige: Idman Nur
• Theater: Anne Gehring & Vera Ketelaars (Gehring en
Ketelaars)
• Experts ervaringsleren: Tessa Dadema & Marjolein de
Meijer (Vilans)
• Ervaringsatelier: Andrea van Beek
• Camera & muziek: Martin Boverhof & Mark Nieuwenhuis
• Concept en programmering: Sandra Boer (Art Partner)

ERVARINGEN DEELNEMERS
WAT ROEPT DE FILM OP?

WAT HEB JE GELEERD OVER
COMMUNICATIE?

WAT WIL JE VANAF NU MEER AANDACHT
GEVEN?
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• Op verschillende manieren communiceren
• Letten op klank
• Bevestigen wat ik heb gehoord en vragen of dit klopt.
Zo niet, doorvragen
• Aansluiten, prikkelen en samen op ontdekkingsreis gaan
• Luisteren en praten met mijn hele lichaam
• Communiceren met geluiden
• Al mijn zintuigen gebruiken en oordeel uitstellen
• Bewustwording van de manier waarop ik communicatie
inzet
• Minder woorden gebruiken
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We zijn gelijk
Samen aan zet, communiceren doe je samen
Wederkerigheid en gelijkwaardigheid
Communicatie is een taak van twee personen
Communicatie is doorvragen
Samen naar de juiste worden zoeken
Naast elkaar staan
Doe normaal, durf te delen, geef en vraag feedback
Er zijn vele manieren van goede communicatie
Het is belangrijk om te checken bij de ander of het klopt
wat je hoort
Luisteren met je hart
Open houding, zonder oordeel
Maak eerst echt contact met de ander
Soms een stapje terug doen
Goed luisteren
Iedereen is uniek, pas daar je communicatie op aan
Kijk wat de ander nodig heeft

BEN JE GEÏNSPIREERD?
Ga naar de website en deel de websitelink via
email, WhatsApp of social media....
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