
Onthecht je van de uitkomst van het gesprek/interacties 

Is iemand in een ventrale staat? Zo nee, druk weg nemen, ontspanning toevoegen, laten gronden

(zie ook pdf Wat te doen bij overweldiging)

Uitvragen wat er precies aan de hand is vanuit oprechte nieuwsgierigheid.

Waar loop je tegen aan?

Wat voel je in je lijf?

Wat doe je dan?

Wat zou je liever willen?

Hoe zou je dat voor elkaar kunnen krijgen?

Wat heb je al zelf gedaan om dit op te lossen? (eigenaarschap laten nemen)

Wat heb je daarvoor (van mij/jezelf) nog meer nodig?

Verlangen waarmee iemand instapte wakker maken

Spiegelen welk gedrag je iemand ziet doen, wat het copingsmechanisme is, welke vertrekkende

beweging iemand maakt

Spiegelen wat de deelnemer wellicht op jou projecteerd. De rol van haar vader / moeder, de

redder of juist de schuldige. Wiens ogen ziet ze in die van jou gereflecteerd? Zodra dat duidelijk is,

kun je aangeven wat jouw kaders zijn. Jij als begeleider bent niet de ideale moeder. Ook niet de

ideale begeleider, maar x,y,z kan je wel voor haar betekenen.

Op iemands verantwoordelijkheid wijzen: je bent met een bepaalt verlangen in gestapt, dit is wat

het leerproces vraagt, dit is wat ik van mijn deelnemers verwacht...

Is de conclusie dat ze vertrekt, vertel dan wat ze hiermee ontloopt/vermijdt en wat haar effect op

de groep mogelijk is, zodat iemand ook de consequenties van haar uitstappen kan dragen. 

Wat raakt het (wellicht komende) vertrek in jou? 

Wat doet de deelnemer met je?

Wat heb je gemist in de begeleiding van deze deelnemer? 

Heb je de deelnemer volledig in je hart gesloten? 

Ben je ergens in een ouder-rol ten opzichte van deze deelnemer gestapt? 

Tijdens trainingen komen deelnemers zichzelf tegen. Als iemand eigenaarschap kan nemen over

haar interne proces hoef je als begeleider enkel bedding, een spiegel, scherpe vragen support op de

juiste momenten te bieden, waardoor iemand haar eigen pad kan lopen. Soms neemt een deelnemer

echter geen eigen verantwoordelijkheid. Omdat dit nog niet gaat, omdat de situatie te onveilig voelt

of omdat iemand (onbewust) een bepaald patroon via de begeleider wil uitspelen. 

Wat kun je doen als iemand wil stoppen en/of haar frustratie bij je neerlegt?

Eigen proces van de begeleider

Deelnemer frustraties
(on)verantwoordelijkheid van de docent
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