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over de  
onder steunings visie
Ieder mens heeft recht op een zinvol leven. Een leven waarin je je veilig, 

gezond, gelukkig en gewaardeerd weet, met dierbaren om je heen. 

Bij Prinsenstichting willen we onze cliënten ondersteunen om dit eigen 

leven in de samenleving vorm te (leren) geven en te leiden. Dat doen  

we samen met ouders, verwanten of andere vertrouwenspersonen1  

van cliënten. We werken met hen in een driehoek, en hebben aandacht 

voor de continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning.

OPEN HOUDING
We willen antwoord geven op ondersteuningsvragen voor of van kinde

ren, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in lichte, 

zwaardere of ernstige mate. Dat doen we betrokken, gedreven en met 

plezier. De leefsituatie van onze cliënten kan verschillend zijn: wonend  

bij eigen familie, bij Prinsenstichting of zelfstandig wonend. 

Door variaties in leeftijden, beperkingen en leefsituaties zijn de onder

steuningsbehoeften van onze cliënten of hun ouders2 altijd verschillend. 

Toch willen we iedereen die bij Prinsenstichting aanklopt benaderen vanuit 

één en dezelfde basishouding. Dat is een milde houding waarin we zacht

heid aanspreken als kracht, waarmee we een sterke relatie ontwikkelen 

met cliënten en hun ouders. Een open houding die ertoe uitnodigt om van 

elkaar te (blijven) leren. Met diezelfde houding brengen we grenzen aan  

die nodig kunnen zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van onze cliënten.

‘Van jou wil ik leren’ gaat over die gezamenlijke houding, onze bedoeling  

en benadering. Twee uitgangspunten lopen er als een rode draad doorheen: 
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1 Een ouder, verwant of vertrouwenspersoon is voor ons een belangrijke partner  

in de driehoek. Toch zal deze partnerrol niet altijd in dezelfde mate vervuld 

worden, om verschillende redenen. Daarover gaat dit boekje echter niet.  

Het beschrijft de algemene uitgangspunten van onze ondersteuningsvisie. 
2 Daar waar ‘ouders’ staat, kan ook ‘verwant’ of ‘vertrouwenspersoon’ worden  

ingevuld, als deze een rol vervult in de driehoek.
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De start van ons werk is de opvatting dat elk mens met een beperking 

respectvolle ondersteuning verdient om zijn mogelijkheden in het leven 

waar te maken. Wat de cliënt zelf kan, laten wij hem daarom zelf doen 

of beslissen. Als de cliënt iets niet (volledig) zelfstandig kan, bieden wij 

ondersteuning. We stimuleren, bieden toezicht en organiseren de goede 

randvoorwaarden. Heeft de cliënt ergens helemaal geen mogelijkheden 

toe, dan ondernemen of beslissen wij voor hem wat nodig is in overleg  

met de ouders of vertegenwoordiger.

Ondersteuningsvragen van cliënten of ouders kunnen gaan over alle 

facetten van het alledaagse leven. We houden daarbij het volgende in  

het achterhoofd: 

– In de relatie met cliënten en hun ouders (of vertegenwoordiger) zijn  

zij feitelijk onze opdrachtgever en zijn wij opdrachtnemer. 

– We participeren in de relatie tussen de cliënt en zijn ouders, dus we 

voegen ons in en naar de vanzelfsprekende relatie tussen hen. 

– Onze ondersteuning is aanvullend op datgene wat cliënten en ouders 

zelf al doen. We ondersteunen hun zelfredzaamheid zo veel moge

lijk, dus we vervangen een houding als ‘zorgen voor’ door de houding 

‘zorgen dat’.

VERWANT BAAN BATELAAN, VOORZITTER CLIËNTENRAAD:

Aan ieder die dit leest: Prinsenstichting heeft een visie op 
de manier waarop cliënten geholpen moeten worden. Maar 
daarmee begint het ‘echte werk’ pas. Zonder een vertaling 
naar praktisch handelen blijft een visie zonder gevolgen voor 
cliënten en medewerkers. Deze ondersteuningsvisie ‘Van jou 
wil ik leren’ probeert vorm te geven aan de manier van werken 
die voortkomt uit de visie van Prinsenstichting en is daarom 
heel welkom. De Cliëntenraad is blij met de aandacht die in 
dit boekje wordt gegeven aan de wisselwerking tussen cliënt, 
verwant en medewerker. Als deze ‘driehoek’ ook in de praktijk 
gaat functioneren is er veel gewonnen. Ik hoop daarom dat de 
medewerkers van Prinsenstichting de boodschap van deze 
ondersteuningsvisie zullen ervaren als steun in hun werk.  
En ik hoop ook dat verwanten, als ze dit boekje lezen, duidelijk 
zien hoe belangrijk hun rol is in Prinsenstichting.

– We werken in een evenwichtige driehoek tussen de cliënt, zijn of haar 

ouders en onszelf als professional of vrijwilliger. 

– Dat doen we op een manier die onvoorwaardelijk en uitnodigend is, 

volgens de principes van Gentle Teaching.

Deze ondersteuningsvisie is geschreven voor iedereen die vanuit 

Prinsenstichting meewerkt aan de ondersteuning van onze cliënten en hun 

vertrouwenspersonen. In het bijzonder is ze bedoeld als leidraad voor de 

medewerkers die vanuit hun rol rechtstreeks contact met hen hebben. De 

uitleg op sommige plaatsen, met name hoofdstuk 2 en 3, richt zich daarom 

rechtstreeks tot hen (jou). Tegelijkertijd hopen we dat ook ouders en vrij

willigers deze ondersteuningsvisie als een leidraad voor hen zullen lezen.

CLIËNT MEI KIU MAN:

Voor mij is het belangrijk dat de begeleider tijd heeft om met  
mij te praten. Niet alleen wanneer het hem uitkomt, maar juist  
als ik het nodig heb. Hij moet mij uit laten praten en goed naar 
mij luisteren. Dan kan hij begrijpen, wat ik bedoel. Ik vind het fijn 
als begeleiders mij goed kennen en zien wanneer ik niet goed in 
mijn vel zit. Dan weten zij waarom ik zo doe en of zij mij met rust 
moeten laten.Ik heb wel een beetje strenge begeleiders nodig; die 
helpen mij om het goed te doen. Maar ze moeten wel vriendelijk 
tegen me blijven en niet boos gaan doen! Voor vrouwenzaken 
voel ik mij prettiger bij een vrouwelijke begeleider.

MENSENWERK
Onze cliënten zijn mensen met een (verstandelijke) beperking. Maar  

los van deze aanduiding vinden wij het belangrijk om ieder mens te  

be naderen als iemand met eigen mogelijkheden en universele behoeften. 

Bijvoorbeeld behoefte aan warmte, vriendschap, privacy, waardering, 

respect en eigen prestaties. We vinden het bovendien belangrijk zo veel 

mogelijk invulling te geven aan de behoefte zelf beslissingen te nemen 

over het eigen leven, en deel te (leren) nemen aan de samenleving.  

De samenleving vraagt op haar beurt van elke deelnemer om naar ver

mogen iets te doen voor anderen. 
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VAN JOU WIL IK LEREN
Dit boekje heeft vier hoofdstukken:

1 Wat heb je nodig als cliënt? houdt in dat we willen begrijpen wat de 

cliënt ons vertelt over zijn of haar behoeften. Het hoofdstuk beschrijft 

kernbehoeften voor een zinvol leven. In het individuele contact met de 

cliënt zijn we ons daarvan bewust en vragen we ons steeds af hoe deze 

kernbehoeften in zijn of haar leven vervuld zijn of kunnen worden.

2 Het beste van onszelf gaat erover hoe wij als professionals het beste  

uit onszelf en onze collega’s willen halen om cliënten te ondersteunen. 

We stellen ons ervoor open om het inzicht in onszelf en in ons werk te 

blijven vergroten.

3 Gentle Teaching verwijst naar de methode van John McGee. We werken 

aan relaties waarin elke betrokkene zich veilig, geliefd en gewaardeerd 

voelt, verbonden met de ander. Langs die weg creëren we een situatie 

waarin ieder wil leren van de ander(en) om zich verder te ontwikkelen.

4 Samen in de driehoek beschrijft hoe wij met de ouders de onder steuning 

van hun kind, de cliënt, vormgeven. De ouders blijven eindverant

woordelijk voor de gekozen ondersteuning. Met elkaar vormen we een 

driehoek waarin wij als professional onze rol vervullen voor de verdere 

ontwikkeling van de cliënt. 

UITNODIGING
Dit boekje beschrijft ons gezamenlijke kader, een leidraad voor de manier 

waarop we ons werk doen. Binnen dit kader willen we jou, als mede werker 

of vrijwilliger die zich inzet voor onze cliënten, oproepen om je steeds 

opnieuw af te vragen welk antwoord het best past bij die ene cliënt in die 

ene situatie, met welke rol voor wie. Om dat te kunnen doen, willen we de 

dialoog met elkaar blijven aangaan. Neem gerust ruimte om je kritisch uit 

te spreken. We vragen je ook om te willen luisteren naar anderen. Zo laten 

we samen de ondersteuningsvisie van Prinsenstichting verder groeien.

PERSOONLIJK BEGELEIDER PRISCILLA FLIPSEN:

In ons dagelijkse werk hebben we als medewerkers van 
Prinsenstichting behoefte aan handvatten waarmee ons 
handelen toetsbaar, voorspelbaar en betrouwbaar wordt. Deze 
ondersteuningsvisie geeft inzicht in het alledaagse pedagogisch 
handelen van begeleiders, gestuurd door de waarden en 
principes van Gentle Teaching. De ondersteuningsvisie laat 
ons nadenken over vragen als: ‘Wat gebeurt er in de dagelijkse 
omgang? Hoe geven we bewust vorm en inhoud aan de relatie 
tussen begeleider en cliënt? Hoe scheppen we een klimaat 
waarbinnen de cliënt zich veilig voelt, en waarin situaties 
gecreëerd en gehanteerd worden die als ontwikkelingsmomenten 
dienen? Geven we de cliënten wel genoeg regie over eigen 
leven?’ Belangrijke vragen met belangrijke antwoorden. Want 
ook al hebben we het over een visie op alledaags handelen, het 
betreft wel specialistisch handelen. Cliënten geven ons signalen 
waar wij betekenis aan dienen te geven. Het is belangrijk om de 
cliënt te kunnen ‘lezen’, en ons te blijven afvragen: ‘Verstaan we 
de cliënt wel echt goed?’ Dit klinkt als een simpele opgave, maar 
werken voor onze cliënten kan bijzonder complex zijn. Hopelijk 
maakt deze ondersteuningsvisie duidelijk waar Prinsenstichting 
voor staat, geeft ze richting aan het gezamenlijk handelen binnen 
Prinsenstichting. Zo zullen onze neuzen dezelfde kant op staan 
en kunnen we met zijn allen bijdragen aan een mooi leven, een 
mooi bestaan, voor onze cliënten. 

6   van jou wil ik leren over de onder steunings visie   7



1
wat heb
je nodig als
cliënt?
 ‘Hoe is het met je en wat heb jij nodig?’  
Die vragen beantwoordt iedere cliënt 
anders. Komt een cliënt daarbij niet uit 
haar3 woorden, dan zoeken we net zo 
lang tot we het antwoord begrijpen.  
Dit hoofd stuk beschrijft kernbehoeften 
waarvan we aannemen dat ieder mens ze 
heeft. Daaraan voldoen legt de algemene 
basis voor de individuele invulling van 
een zinvol leven4. 
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EEN VEILIGE BASIS
Behoefte aan veiligheid is onmiskenbaar een eerste levensbehoefte. 

Veiligheid bieden is een basisprincipe in de methode Gentle Teaching, 

waarvoor we binnen Prinsenstichting kiezen (zie hoofdstuk 3). Je veilig 

voelen bij de mensen om je heen is een voorwaarde om je als mens te 

kunnen ontwikkelen. Vanuit een veilige relatie, waarin de cliënt zich 

verbonden voelt met ons, wordt het vertrouwen versterkt en is er ruimte 

voor de cliënt om zich te kunnen ontplooien. Ruimte om op onderzoek  

uit te gaan en om in meer of mindere mate zelfstandig te kunnen worden, 

waarbij de cliënt weet en voelt dat hij altijd terug kan vallen op onze 

onvoorwaardelijke relatie die we hebben opgebouwd. 

HET VERHAAL VAN ROB

Rob woont vanaf zijn derde levensjaar binnen Prinsenstichting. 
Vanwege een vergroeiing draagt hij orthopedische schoenen.  
In de afgelopen dertig jaar heeft hij al verschillende paren ver
sleten. Ze gaan namelijk aan van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 
laat. Op een warme dag neemt een begeleider hem blootsvoets 
mee naar buiten. Op dat moment voelt hij voor het eerst gras  
aan zijn voeten. Dat is een hele nieuwe ervaring. Even verderop 
ligt een grote modderplas en daar springt hij met twee voeten 
tegelijk in. Wat een heerlijk gevoel!

EEN THUIS
Een veilige omgeving waarin je niets hoeft, je gewoon jezelf kunt zijn,  

met een eigen plek om je terug te trekken voor ontspanning. Wie wil  

dat niet? Een schone, frisse, warme en comfortabele plek waar je woont 

met mensen van wie je houdt en die van jou houden. Dat is de plek die  

we de cliënt wensen, of ze nu bij haar ouders of bij Prinsenstichting 

woont. Een plek die huiselijk is ingericht en rekening houdt met eventuele 

lichamelijke beperkingen. Kortom, een plek waar de cliënt zich thuis voelt.

REGIE OVER EIGEN LEVEN
Zelf beslissen over je eigen leven is voor elk mens een voorwaarde om  

zich verbonden te (blijven) voelen met dat leven. De regie in handen 

hebben voedt het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dat is  

voor onze cliënten niet anders. Toch is niet elke cliënt voldoende in staat 

om volledig zelf beslissingen te nemen over zaken die hem aangaan.

8 

3 Overal waar ‘ze’, ‘zij’ of ‘haar’ staat, kan natuurlijk ook ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ gelezen 

worden. En omgekeerd.
4 Zie hoofdstuk 3 voor de manier waarop we daarbij met cliënten omgaan, en met 

elkaar in het algemeen.



Wanneer de noodzaak bestaat om voor de cliënt te beslissen, spannen we 

ons in om zijn wensen en voorkeuren goed in kaart te brengen. We houden 

er rekening mee bij de beslissing. 

STRUCTUUR EN HOUVAST IN HET LEVEN
Een herkenbare vaste structuur in het dagelijks leven levert in het 

algemeen een belangrijke bijdrage aan de ontplooiing van een persoon. 

Wij hebben daarom oog voor een geordende omgeving, voorspelbare 

dagindeling met een voorspelbaar dag en nachtritme. Hoever precies 

de behoefte aan een vast ritme reikt, kan per persoon en levensfase 

verschillen. Daarom geven we cliënten ook ruimte om te kunnen afwijken 

van het vaste patroon. 

HET VERHAAL VAN MIRA

Mira heeft plezier in het werk dat ze doet in een activiteiten
centrum en houdt van het vaste ritme van de handelingen: lijm  
op een rand van een doosje doen en het daarna dichtplakken. 
Elke dag heeft ze zin om naar haar werk te gaan. 

Als het lunchtijd is, eet Mira met een groep aan tafel haar 
boterhammen op. De afspraak is dat iedereen na het eten aan 
tafel blijft. Dan ruimt de begeleider de tafel af en hebben de 
cliënten een kwartier rust. Mira heeft haar lunch altijd snel op, 
en het komt steeds vaker voor dat ze tijdens het rustkwartiertje 
gaat gillen. Ze kan niet vertellen waarom ze dat doet, maar haar 
omgeving stoort zich wel aan haar gedrag. 

De begeleider heeft de indruk dat Mira zich verveelt. De tijd die 
ze verplicht moet rusten is voor Mira ‘loze tijd’ en zorgt bij haar 
alleen maar voor onrust. De begeleider besluit dat Mira niet hoeft 
te blijven zitten voor het kwartiertje rust, ze mag gewoon weer 
aan het werk. Mira is gestopt met gillen aan tafel. 

POSITIEVE LICHAAMSBELEVING
Een gezond lichaam en een gezonde geest werken eraan mee om een 

positieve lichaamsbeleving te hebben. Een leefstijl met gezonde voeding 

en voldoende beweging speelt daarin een belangrijke rol. Voor iedere 
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cliënt zoeken we naar de lichaamsbeweging en voeding die hij prettig 

vindt, dus met respect voor zijn voorkeur en eigen smaak. Daarnaast 

proberen we de cliënt zich prettig te laten voelen door vriendschappelijk 

lichamelijk contact te maken, met een streling of een knuffel. We zorgen 

voor een veilige omgeving waarin de cliënt ruimte ervaart om zijn vragen 

en behoefte aan intimiteit en seksualiteit te bespreken. Ons doel is dat de 

cliënt in zijn eigen tempo, dus zelf gekozen, positieve ervaring kan opdoen.

POSITIEF ZELFBEELD
Trots (kunnen) zijn op je prestaties stimuleert een positief zelfbeeld.  

Werk doen en dagelijkse activiteiten uitvoeren die tegemoet komen aan  

je interesse en waar je plezier aan beleeft, geven zin in ‘het leven’. Om  

deze trots en zin aan te wakkeren, begeleiden we de cliënt om zijn talent  

te ontdekken. We geven hem ook de ruimte om ‘fouten’ te maken. En als  

er iets niet loopt zoals bedoeld, spreken we daarover geen oordeel uit maar 

moedigen we hem aan om opnieuw te beginnen. We steunen de cliënt om 

te doen waar hij talentvol in is en prijzen zijn inzet om vaardigheden te 

ontwikkelen, maar zonder hem afhankelijk te maken van de complimenten 

die we geven. Ons doel is dat de cliënt zelf zijn prestaties leert herkennen 

en waarderen.

HET VERHAAL VAN REINOUT

Reinout is 57 jaar en woont al sinds jaar en dag bij 
Prinsenstichting. Gaandeweg kwamen zijn begeleiders erachter 
dat Reinout erg graag kookt. Hij doet dan ook graag zelf de 
boodschappen. Natuurlijk kijken begeleiders mee met Reinout, 
omdat het niet altijd even goed gaat. Hij kan met de verkeerde 
ingrediënten thuiskomen, hij kookt het eten te kort, of juist te 
lang. Subtiel sturen ze hem bij, bijvoorbeeld door te vragen  
of ze ‘even mogen roeren’. Aan het einde van de kookactiviteit 
presenteert hij het eten en schept hij een bord op voor mede
bewoners, begeleiders en zichzelf. Reinout wordt de hemel in 
geprezen voor zijn kunsten en hij krijgt dan een lach van oor  
tot oor. Hij is trots op zichzelf; hij vervult een rol.



van jou 
wil ik leren
dat een 
moment te 
vangen is
— lees het verhaal van Herman, p. 13 

EIGENHEID EN SPIRITUALITEIT
Je eigenheid mogen ontdekken, ervaren en ‘uitleven’, is eveneens een 

belangrijke vorm van levensgeluk. (H)erkennen wat je karaktereigen

schappen zijn, is daar onderdeel van. Net als je geschiedenis kennen 

en koesteren of juist loslaten, en nieuwe ervaringen kunnen opdoen. 

We ondersteunen de cliënt om zijn levensverhaal te ontdekken en 

zijn ‘identiteitspuzzel’ te leggen. We willen de cliënt begeleiden om te 

ontdekken wat hem raakt, beweegt en enthousiast maakt. We noemen 

dat, vanuit spiritueel oogpunt, zijn ‘bronnen van leven’. Deze bronnen 

herkennen en kunnen inzetten, helpt de cliënt zich te verbinden met 

zichzelf. Vervolgens kan hij ook ontdekken hoe hij zich tot anderen  

ver houdt of zou willen verhouden. Soms wil de cliënt hiervoor putten uit 

geloof, maar dat hoeft niet. Net als bij andere behoeften van de cliënt, 

luisteren en kijken we tijdens deze ontdekkingstocht oordeelvrij naar hem. 

HET VERHAAL VAN HERMAN

Herman weet dat hij erg ziek is. Op een dag vraagt hij aan zijn 
begeleider: ‘Als ik overleden ben, ga je dan ook een stukje over 
mij schrijven voor het huisblad de Klinker?’ Op haar vraag wat 
daar dan in zou moeten, dicteert hij haar over de belangrijkste 
zaken in zijn leven, zijn rol in de woning, de dagjes uit, zijn 
zangtalent en vooral zijn plagerijen naar andere cliënten en de 
begeleiders. De begeleider zegt: ‘Maar als je overleden bent,  
kun je ons niet meer plagen.’ Waarop Herman roept: ‘O jawel’,  
en hij schuddebuikt van het lachen. ‘Als het regent en het valt  
op jullie hoofd, dan ben ik dat. Ik plas dan vanaf een wolkje 
precies op jullie hoofd.’

MEEDOEN IN DE SAMENLEVING
Iedereen maakt deel uit van de samenleving, op welke manier dan ook. 

We ontlenen er allemaal bepaalde (maatschappelijke) status aan. Deel 

uitmaken van de samenleving is ook voor onze cliënten van groot belang. 

We willen hen ondersteunen om zo veel mogelijk betrokken te zijn bij de 

sociale en culturele aspecten van de maatschappij en daar actief aan bij  

te dragen. Hoe klein een bijdrage ook mag lijken, het is voor ieder mens  

fijn als zijn bijdrage gezien wordt, betekenis heeft en daardoor zinvol is.  

De vorm kan variëren, zoals werken bij de plaatselijke supermarkt, 
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uitvoeren van eenvoudige werktaken, deelnemen aan sport en spel, 

bezoeken van een kerk, een gesprek aanknopen in de wachtruimte van  

de dokter of anderen ontmoeten op een verjaardag van je buurman.

HET VERHAAL VAN ROSA

Rosa is 43 en afkomstig uit Portugal. Ze heeft een moeilijk 
temperament, bouwt snel spanning op en kan eigenlijk niet zo 
veel aan. Ze heeft een geschiedenis waarin fixaties, separaties en 
afzondering vaak voorkwamen. Dat is een reden waarom ze geen 
reguliere dagbesteding lijkt aan te kunnen. Op een dag bedenkt 
haar begeleider dat Rosa de kopjes in het dienstencentrum wel 
kan schoonmaken. Een klusje dat eens per dag nodig is, maar 
zich na verloop van tijd uitbreidt tot dagtaak. Rosa doet namelijk 
veel contacten op. Even praten met de mensen daar, grapjes 
maken, vragen of zij nog nodig is ’s middags (wat natuurlijk 
altijd nodig is) en daarna samen met haar begeleider de kopjes 
afwassen. Rosa voelt zich nuttig, want als zij niet komt… blijft  
de afwas staan.

Meedoen in de samenleving biedt de cliënt kansen om met nieuwe  

mensen in contact te komen en haar netwerk te vergroten. Een drempel 

daarbij kan zijn dat de cliënt zich (nog) onvoldoende vertrouwd voelt in 

een andere, nieuwe omgeving. Onze ondersteuning kan zijn dat we haar 

begeleiden naar een activiteit, of op het werk. Maar ook: we zijn voor de 

cliënt een vraagbaak, iemand die goed op de hoogte is van wat de samen

leving te bieden heeft. Ook zo vergroten we het zicht van de cliënt op haar 

mogelijkheden en ondersteunen we haar bij het maken van keuzes. 
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wil ik leren
dat onrust 
rust wordt
— lees het verhaal van Mira, p. 10



2
het beste van
onszelf
We zijn professionals, en willen het beste 
uit onszelf en onze collega’s halen om 
samen met de ouders de cliënt te onder
steunen. We willen ervoor zorgen dat  
de cliënt haar persoonlijke kracht kan 
aanboren om zich te ontplooien tot de 
persoon in de samenleving die zij wil  
zijn. Als professional én als mens nemen 
we ook zelf de ruimte om ons te blijven 
ontwikkelen.

ZINVOL WERK
Ons werk bij Prinsenstichting ervaren we als zinvol. We herkennen elkaar 

door onze drijfveer: we willen van waarde zijn voor de cliënt, zodat zij zich 

sterker in haar leven en in de samenleving kan voelen staan. Ieder van 

ons heeft bewust gekozen voor het vak dat hij uitoefent, we zijn er goed 

in en willen er nog beter in worden. Daar zetten we ons iedere dag voor in, 

denkend, kijkend en handelend vanuit onze gedeelde waarden en visie op 

ondersteuning.

RELATIES IN EEN DRIEHOEK
Vanaf het eerste contact met ouders en de cliënt werken we aan 

samenwerking in een driehoek, waarin we een relatie met ieder van hen 

ontwikkelen (zie ook hoofdstuk 4). Dat doen we volgens de principes van 

Gentle Teaching (zie hoofdstuk 3). 

Relatie met de cliënt

Om de relatie met de cliënt aan te gaan, is allereerst vertrouwen 

nodig. Door jouw5 inlevende houding durft de cliënt stap voor stap dat 

vertrouwen te geven. Je realiseert je welke nonverbale signalen je geeft. 

Je kijkt goed naar zijn lichaamstaal, wacht, luistert naar wat hij wil zeggen 

en probeert je reactie steeds af te stemmen op zijn belevingswereld. Je wilt 

met hem in contact komen, een dialoog aangaan, ‘companionship’ laten 

groeien, zodat hij zich persoonlijk en sociaal verder kan ontwikkelen. 

HET VERHAAL VAN JANNA

Janna is net bij Prinsenstichting komen wonen en houdt van 
haar sigaretje. Bij de kennismaking bleek al dat zij lichamelijk 
veel kwalen heeft. Vooral het aanhoudende kuchen en het piepen 
en kraken van haar stem is karakteristiek. Het advies van de 
huisarts is dat ze stopt met roken. De begeleiders proberen van 
alles, maar Janna wijst alle hulp af. Begeleiders merken wel  
dat Janna ‘vergeet’ te roken als ze aandacht van hen krijgt.  
Het team spreekt af dat Janna zoveel mag roken als ze wil en de 
begeleiders daar geen aandacht aan besteden. In plaats daarvan 
knopen ze een gezellig praatje met haar aan of gaan samen iets 
doen. Na enige tijd rookt Janna nog maar drie sigaretten per dag. 
Het kuchen is opgehouden en haar stem piept en kraakt minder. 

16 het beste van onszelf   17

5 Omdat de persoonlijke inbreng van de begeleider in de relatie met cliënten en 

ouders zo belangrijk is, richt de uitleg zich vanaf hier  af en toe rechtstreeks tot 

hem of haar, tot jou.



Onvoorwaardelijkheid is een belangrijk begrip in je relatie met de 

cliënt. Hij heeft het nodig dat je er voor hem wilt zijn, ongeacht je eigen 

gemoedstoestand. Met jouw houding wil je vertellen: ‘jij bestaat voor 

mij, ik ben er voor jou.’ Er voor de cliënt zijn betekent ook dat we hem 

respectvol begrenzen als het nodig is. Bij onveilig gedrag, of gedrag dat 

tot onveiligheid voor hem of anderen kan leiden, is het belangrijk om in 

te grijpen. Span je als begeleider ervoor in om op een neutrale manier 

duidelijk te zijn. Dat kan soms extra geduld van je vragen, maar doordat 

je agressie in je stem of handelingen vermijdt, voorkom je dat je de 

ondersteuningsrelatie met de cliënt beschadigt. Nadat je onveilig gedrag 

hebt afgewend, onderzoek je wat de cliënt geprikkeld heeft. Je probeert  

de prikkel weg te nemen of zoekt een andere oplossing, mogelijk in overleg 

met andere collega’s of de ouders.

We willen binnen Prinsenstichting allemaal steeds alert zijn op onze eigen 

emoties, ons handelen, en praten daar eerlijk over. We bespreken met 

collega’s of met een gedragsdeskundige welke reacties cliënten bij ons 

oproepen en hoe we daarmee kunnen omgaan.

Relatie met de ouders

Als begeleider ben je partner van de ouders in de ondersteuning van 

hun kind. Je let erop dat zij zich welkom voelen bij Prinsenstichting. Je 

investeert in een goede relatie door ouders altijd als betrokken ouders  

te benaderen. Je vraagt bewust geregeld naar hun ervaringen rondom de 

ondersteuning van hun kind. Dat helpt niet alleen om je een goed beeld  

te vormen van de cliënt, maar ook om de ouders beter te leren kennen.

Om de ondersteuningsvorm goed te kunnen blijven afstemmen, heb je 

periodiek overleg met de ouders. Je legt ook verantwoording aan hen af 

over je handelen. Je hebt ideeën over de optimale invulling van de ouderrol 

in de ondersteuning, zodat de cliënt daar baat bij heeft. Je bent kritisch 

naar ouders als het nodig is, zonder veroordelend te zijn. Omgekeerd wil 

je graag het inzicht van ouders horen over bijvoorbeeld het karakter en de 

voorkeuren van de cliënt. Opmerkingen van ouders over de ondersteuning 

neem je serieus, om ervan te leren wat beter kan. 

HET VERHAAL VAN MARK

Mark woont sinds kort bij Prinsenstichting. Hij wil graag werken 
maar heeft nog geen werk. Bij het trainingscentrum kan hij zijn 
werkvaardigheden verder ontwikkelen. Er is één belangrijk 
obstakel: Mark heeft heel veel moeite om op tijd uit zijn bed te 
komen. Soms komt hij pas ’s middags op het trainingscentrum, 
soms helemaal niet. 

Mark heeft een goed contact met zijn moeder, die hem iedere  
dag belt. De begeleider van Mark overlegt met haar en samen 
komen ze tot de oplossing dat Mark’s moeder hem voortaan  
niet meer thuis belt, maar op het trainingscentrum: om tien uur  
‘s ochtends. Mark zorgt er nu voortaan voor dat hij op dat tijdstip 
aanwezig is. 

PROFESSIONALITEIT
Methodisch handelen

Om een compleet beeld van de cliënt te krijgen, ga je als begeleider 

samen met haar en andere betrokkenen haar levensloop na. Je onder

zoekt wat haar niveau en ontwikkelingsmogelijkheden zijn op cog

nitief, sociaal, emotioneel, communicatief vlak. Het is de basis voor 

het ondersteuningsplan dat je samen opstelt. Het plan geeft een 

persoonsbeeld van de cliënt en beschrijft de doelen van de cliënt, de  

weg er naartoe plus vaste afspraken. Het plan geeft ook aan wie welke 

taken vervult en op welke momenten de voortgang wordt geëvalueerd. 

Onze werkwijzen en overlegvormen zorgen ervoor dat de cyclus van 

plannen maken, uitvoeren, evalueren en bijstellen gestructureerd 

plaatsvindt. Toch ben je er als begeleider steeds op voorbereid dat er 

‘verstoringen’ of ‘verrassingen’ kunnen zijn. Improvisatie en communicatie 

zijn dan ook twee vaste onderdelen in je werk. Je kunt direct zelfstandig 

beslissingen nemen als de situatie daar om vraagt.

Wettelijke regels en respectvolle omgang

Het is een wettelijk recht van de cliënt dat hij niet onnodig in zijn vrijheid 

beperkt wordt. We vinden dat een vanzelfsprekend recht. Toch kan het 

soms nodig zijn om een cliënt in zijn vrijheid te beperken. Als begeleider 

ken je de wettelijke voorschriften en volg je die op. Je kent ook de richt

lijnen en protocollen die we binnen Prinsenstichting hanteren voor 
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bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen. De afspraken die we binnen 

Prinsenstichting gemaakt hebben over respectvolle omgang met de cliënt 

kom je na. Oog hebben voor privacy maakt daar deel van uit. Het openen 

van post die aan een cliënt is gericht laat je daarom aan hemzelf over.  

Een cliënt kan zich met gesloten badkamerdeur uitkleden en hij weet dat  

je altijd zult aankloppen of bellen voordat je zijn kamer of woning binnen  

wil gaan.

 

Reflectie en verantwoordelijkheid

Omdat we ons werk serieus nemen, zijn we gemotiveerd om levenslang 

te blijven leren. Dat is bijvoorbeeld te merken aan de manier waarop we 

met cliënten omgaan: wederkerigheid betekent (ook) dat we open staan 

voor wat we van elkaar kunnen leren. We denken na over onze eigen 

kwetsbaarheid en onderzoeken hoe we deze kunnen inzetten of omzetten 

voor een goede relatie met de cliënt. 

HET VERHAAL VAN CORA

Cora heeft samen met haar persoonlijk begeleider Ilse een 
nieuwe jas gekocht. Na een tijdje valt op dat deze in de kast blijft 
hangen. Begeleiders stimuleren haar om de nieuwe jas aan te 
doen en dat leidt iedere ochtend tot veel gedoe. Begeleidster 
Daniëlle is al dat gedoe zat. Ze knoopt een gesprekje met Cora 
aan over de toestand rond de jas en toont begrip voor haar 
lastige situatie. Op Daniëlle’s vraag of ze de jas wel mooi vindt, 
antwoordt Cora enthousiast bevestigend. Als Daniëlle vraagt hoe 
het dan komt dat ze deze niet wil dragen, laat Cora zien dat het 
elastiek van de mouwen vreselijk strak is. Als ze de jas aandoet, 
worden haar polsen afgekneld. Hier is snel een oplossing voor 
gevonden en Cora draagt hierna de nieuwe jas met veel plezier.

Het hoort bij ons dagelijkse werk om de kwaliteit ervan te bewaken en 

verbeteren. Door je opleiding en levenservaring heb je goede vakkennis 

en zelfkennis. Je schat het effect van je handelen in en legt daar ver

antwoording over af. Het is logisch om zelfstandig beslissingen te nemen, 

en tegelijkertijd werkt niemand volkomen alleen. Je maakt deel uit van 

een team dat samen zaken organiseert. Als teamleden wil je op elkaar 

vertrouwen, je bent wederzijds afhankelijk om cliënten de ondersteuning 
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te geven die ze nodig hebben. Voor elke cliënt is er een persoonlijk 

(activiteiten)begeleider, die verantwoordelijkheid neemt voor de regie  

van de ondersteuning. Binnen het team maak je afspraken over de samen 

te behalen resultaten, waarvoor je gezamenlijk verantwoordelijkheid 

draagt. Je legt de doelstellingen, taak en rolverdeling binnen het team 

vast en geeft elkaar feedback.

Leidinggevenden willen voorwaardenscheppend en coachend handelen, 

zodat jij je gestimuleerd voelt om je professioneel verder te ontplooien.  

De aansturing door je leidinggevende is bedoeld om je het vertrouwen en 

de handelingsruimte te geven om persoonlijk initiatieven te nemen.

Multidisciplinair team

Binnen Prinsenstichting werken niet alleen persoonlijk begeleiders, maar 

ook professionals vanuit andere disciplines samen: (cliënten)begeleiders, 

artsen, paramedici en gedragsdeskundigen. Deze multidisciplinaire 

samenwerking is cruciaal om cliënten de beste ondersteuning te bieden. 

Aan ieders deskundigheid en inbreng kennen we dan ook gewicht toe.  

We vertellen elkaar eerlijk, open en respectvol wat er beter kan. Wat we  

in dit overleg van elkaar horen, nemen we mee in de uitvoering van 

ons eigen werk. Zo halen we het beste uit elkaar naar boven, leren we 

van elkaar en realiseren we samen voor de cliënt meer dan vanuit één 

discipline alleen kan.

HET VERHAAL VAN IEMAND, IEDEREEN EN NIEMAND

Er waren eens drie mensen: Iemand, Iedereen en Niemand. 
Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld. 
Iedereen werd gevraagd om dit te doen. Iedereen dacht echter 
dat Iemand het wel zou doen. En hoewel Iedereen het kon, deed 
Niemand het. Hierdoor werd Iemand boos, omdat het de taak 
was van Iedereen en nu had Niemand het gedaan. Iedereen 
dacht dat Iemand het had kunnen doen, maar Niemand had 
zich gerealiseerd dat niet Iedereen het wilde doen. Aan het 
eind beschuldigde Iedereen Iemand omdat Niemand deed wat 
Iedereen had kunnen doen.
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Eigen ontwikkeling

Als begeleider geef je niet alleen probeerruimte aan je cliënt, maar neem 

je die ook voor je eigen ontwikkeling. Je onderzoekt welke aspecten van je 

handelen je kunt verbeteren en vraagt reacties van collega’s daarop. We 

zijn allemaal bereid en in staat om collega’s bruikbare feedback te geven.

Er zijn mogelijkheden tot training en bijscholing, waar je geregeld gebruik 

van kunt maken. Optimaal profijt van nieuwe ervaringen, kennis en 

vaardigheden heb je als je ze integreert in je dagelijkse werk. Daarom  

kun je ook gebruik maken van coaching on the job. 

NIEUWE MEDEWERKERS
De leden in elk team vullen elkaars competenties aan. Voor de invulling 

van de verschillende functies gebruiken we de competentieprofielen 

voor de gehandicaptenzorg. Deze geven richting aan het handelen 

van begeleiders, waarbij vakkennis voor elke nieuwe medewerker een 

onmisbaar gegeven is. 

De selectie van nieuwe medewerkers gebeurt tegen de achtergrond van 

alle items in deze ondersteuningsvisie. In het sollicitatiegesprek komt deze 

visie ter sprake en wordt besproken in hoeverre de kandidaat de gevraagde 

eigenschappen, kennis en vaardigheden bezit of in staat en bereid is zich 

eigen te maken. Elke nieuwe medewerker krijgt een basisscholing over 

onze ondersteuningsvisie.
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3
Gentle
Teaching
De principes van Gentle Teaching leggen 
de basis voor de wijze waarop we met 
cliënten, hun ouders en met elkaar als 
medewerkers omgaan. We werken aan 
relaties waarin elke betrokkene zich  
veilig, geliefd en liefdevol voelt, ver
bonden met anderen. Zo creëren we de 
situatie waarin cliënten, wij en andere 
betrokkenen van elkaar willen leren voor 
de persoonlijke ontwikkeling van de  
cliënt en onszelf.

GENTLE TEACHING IS WERKEN AAN RELATIES
Om onze cliënten optimaal te ondersteunen, werken we doorlopend aan 

relaties. Voordat de cliënt bij ons komt, bestaat er al een band tussen de 

cliënt en een of meer vertrouwenspersonen, vaak de ouder(s). Het is onze 

taak om daar een nieuwe veilige relatie tussen ons en de cliënt aan toe 

te voegen, evenals een respectvolle relatie met de vertrouwenspersoon. 

Ondertussen werken we volgens dezelfde principes aan de onderlinge 

relaties tussen ons als medewerkers binnen alle disciplines en afdelingen 

van Prinsenstichting. 

Om een relatie op te kunnen bouwen is inlevingsvermogen nodig. Wie in 

de belevingswereld van de ander stapt, raakt met hem verbonden door de 

oprechte vraag ‘leer mij jouw wereld kennen’. Zo leggen we de kiem van 

‘companionship’: kameraadschap van waaruit je samen kunt werken aan 

gedeelde waarden en normen. Vanuit de relatie die dan ontstaat, geven we 

samen vorm aan kwaliteit van leven voor en met de cliënt.

 

In elke relatie die we onderhouden vanuit Prinsenstichting zijn we ons 

bewust van de principes van Gentle Teaching. De rest van dit hoofdstuk 

geeft toelichting op die principes, gezien vanuit de relatie tussen 

begeleider en cliënt. 

Maar eerst nog dit 

‘Gentle Teaching’ verwijst naar de gelijknamige methodiek van de 

Amerikaan John Mc Gee, die is gebaseerd op de theorie van de wederzijdse 

afhankelijkheid. Omwille van de herkenbaarheid gebruiken we het begrip 

Gentle Teaching onvertaald in onze ondersteuningsvisie. Wel willen 

we vooraf nog kort de aandacht vestigen op de bedoeling achter deze 

woorden: 

Gentle Teaching is een methode die het gevoel wil aanspreken. Dat 

gebeurt op een manier die ‘gentle’ is: mild en vriendelijk. En anders dan het 

klassieke eenzijdig onderwijzende betekenisaspect wordt met ‘teaching’ 

de bereidheid bedoeld om aan en van elkaar nieuwe inzichten te leren. Het 

duidelijk begrenzen van gedrag, zonder een oordeel uit te spreken, hoort 

daar bij. 

Ook het woord ‘companionship’ laten we onvertaald, omdat het een begrip 

vormt binnen de gevolgde methodiek. De speciale betekenis daarvan 

wordt uitgelegd in ‘de pijlers onder onze relaties’.
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HET VERHAAL VAN IVO

Ivo is 12 jaar en zit op een ZMLK-school, waar zijn gedrag voor 
veel problemen zorgt. Hij gooit met spullen, huilt veel, spreekt 
achter elkaar steeds dezelfde zinnen uit en wil voortdurend weg 
uit de situatie waarin hij zich bevindt. Met zijn gedrag lijkt Ivo te 
willen vertellen dat hij zich overvraagd voelt. De school probeert 
het gedrag om te buigen, maar de situatie escaleert. 

Na twee dagen rust thuis komt Ivo naar het dagcentrum van 
Prinsenstichting. Hij is erg gespannen. Elk werkje dat hij krijgt, 
gooit hij door de ruimte. Hij schreeuwt regels die hij onthouden 
heeft van school: ‘geen sticker verdiend’ en ‘niet slaan, Ivo!’. Als 
een begeleider te dichtbij komt, gooit hij spullen naar hem toe. 
Even later gaat Ivo in de ruimte plassen en probeert zelfs tegen 
begeleiders aan te plassen. Ook spuugt hij naar hun gezicht als 
ze in zijn buurt komen. Hij stopt van alles in zijn mond – spijkers, 
een batterij, papier – en probeert dat op te eten. Als hij maar even 
aan zijn tafel zit, begint hij direct weer met spugen of over zijn 
tafel plassen.

DE PIJLERS ONDER ONZE RELATIES
De relatie die we als begeleider met de cliënt willen opbouwen,  

is ‘geslaagd’ als de cliënt kan laten blijken dat hij:

– zich veilig voelt

– zich geliefd voelt

– zich liefdevol voelt 

– verbondenheid voelt.

Wanneer de cliënt en wij als begeleider deze waarden allebei voelen  

in onze relatie, dan is er sprake van companionship.

Veilig

Wie zich veilig voelt, heeft innerlijke ruimte om een gevoel van 

eigenwaarde te ontwikkelen. Ervoor zorgen dat een cliënt zich veilig voelt, 

vraagt van ons dat we het accepteren als er eens iets misgaat. Het gevoel 

van veiligheid wordt bijvoorbeeld doorbroken wanneer een cliënt aan te 

hoge eisen moet voldoen. 

van jou 
wil ik leren
vandaag 
als start
te zien
— lees het verhaal van Ivo, p. 29
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VERVOLG VERHAAL VAN IVO

Opbouwen van contact is nu de eerste belangrijke stap. Ivo krijgt 
één begeleider die er steeds voor hem is. Deze biedt hem veel 
beweegactiviteiten aan. Op spugen en plassen krijgt Ivo geen 
reactie. 

Geliefd

Een cliënt die zich geliefd voelt, beseft dat er mensen om hem heen zijn die 

het beste voor hem willen en hem geen pijn willen doen. Hij begrijpt dat hij 

iemand is, en heeft vertrouwen in een goed leven. 

Ervoor zorgen dat een cliënt zich geliefd voelt, vraagt van ons dat we in 

staat zijn om onvoorwaardelijk liefde te geven, in elke gemoedstoestand. 

Laat hem zien dat je over hem waakt, denkt aan wat hij nodig heeft en de 

dingen wil doen die hem blij maken. 

VERVOLG VERHAAL VAN IVO

De begeleider start wel voorzichtig met knuffelen. Ivo vindt 
dat eerst doodeng, maar er wordt hem niets opgedrongen. 
De begeleider vraagt hem neutraal uitnodigend ‘spugen of 
knuffelen?’. Ivo ervaart een kiem van veiligheid. In de loop van 
dagen en weken kiest hij steeds vaker voor knuffelen.

Liefdevol

Wie zich geliefd voelt, kan daardoor ook bij zichzelf genegenheid ont

dekken, zich liefdevol naar anderen voelen. Hij draagt anderen een warm 

hart toe en zoekt manieren om te zorgen dat een ander zich veilig en 

comfortabel voelt. 

Om een cliënt te helpen zijn genegenheid te tonen, kun je voordoen hoe je 

daarvoor je aanwezigheid, stem, handen en ogen gebruikt. 
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VERVOLG VERHAAL VAN IVO

Na ongeveer drie maanden is de verbetering blijvend in gang 
gezet. Het plassen en spugen komt steeds minder voor en Ivo 
krijgt rust in zichzelf terug. Stap voor stap kan hij meer situaties 
aan. Als Ivo een situatie spannend vindt, roept hij nu zelf al 
‘knuffelen!’

Verbonden

Een cliënt die zich verbonden met je voelt, zoekt graag uit zichzelf je 

gezelschap. Hij voelt zich een actief deelnemer aan zijn eigen leven.

Ervoor zorgen dat een cliënt zich verbonden met je kan voelen, vraagt 

erom dat je activiteiten ontwikkelt die je met elkaar kunt ondernemen. 

Moedig de cliënt rustig aan om mee te doen en ondersteun hem als er 

hindernissen zijn. 

VERVOLG VERHAAL VAN IVO

Hij zoekt vaak de nabijheid van zijn begeleiders, maakt uit 
zichzelf contact en vindt het zichtbaar leuk om samen iets  
te doen. 

JEZELF INZETTEN ALS LEERMIDDEL
Met Gentle Teaching zetten we onszelf in als hulpmiddel om de voor

waarden te scheppen waaronder de relatie met de cliënt kan bloeien.  

We geven zelf het voorbeeld voor de reactie die we willen ontvangen.  

We letten daarbij op het volgende:

Aanwezigheid 

Ben je bewust van je aandacht voor de cliënt en van de boodschap 

die je met je gehele lichaamshouding afgeeft. Laat eruit spreken dat 

je de cliënt wil zien, van mens tot mens, en je niet verzet tegen haar 

behoeften. Er spreekt onvoorwaardelijkheid uit, die los staat van je eigen 

gemoedstoestand. Het ‘gevoelsdoel’ van je aanwezigheid is dat de cliënt 

veiligheid en liefde ervaart. 
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Stem

Let bij het gebruik van je stem erop dat deze oprecht vriendelijk is. Je stem 

straalt vertrouwen uit. Voorkom dat er misschien persoonlijk verwijt of 

boosheid in doorklinken. Wanneer een cliënt pijn of verdriet heeft, hoort 

zij in je stem gemeende hartelijkheid.

Handen

Gebruik je handen zo dat de cliënt ze als veilig ervaart. Met je handen en 

houding nodig je haar uit, ondersteun en bescherm je haar. 

Ogen

Zoek oogcontact om je aandacht te tonen. Je ogen stralen warmte uit en 

bieden troost als het nodig is. Ben je bewust van de uitdrukking op ons 

gezicht, waarmee je wil vertellen zorgzaam te zijn.

LEERPROCES 
Gentle Teaching betekent een doorlopend leerproces voor ieder die erbij 

betrokken is. Wederkerigheid is daarin de sleutel: we leren van elkaar. Er is 

dus altijd persoonlijk contact nodig.

Het is belangrijk om te (h)erkennen welke gevoelens een cliënt bij je 

oproept. Daar kunnen ongewild soms gevoelens van irritatie, afkeer of 

boosheid bij zijn. Houd dan toch vast aan je oprechte bedoeling de cliënt 

als mens te blijven zien, zodat je positieve gevoelens kunt ontwikkelen. 

Voor de cliënt is het nodig dat hij zich bij iedere begeleider veilig, geliefd, 

genegen en verbonden kan voelen.

Vier dimensies vormen het complete leerproces. Een vaste begin of 

einddimensie is er niet. Elke dimensie zorgt voor specifieke leerervaringen 

en kan gelijktijdig met een andere dimensie aan de orde zijn. 

van jou 
wil ik leren
dat een lach 
de wereld 
kan zijn
— lees het verhaal van Petra, p. 34

1.  leren de persoon zich veilig en geliefd te voelen

2.  stimuleren van wederkerigheid en begin van 

verbondenheid

3.  verdieping van companionship en begin van 

sociale ontwikkeling

4.  verbreding van levenskwaliteit en ontwikkeling 

van sociale en maatschappelijke betrokkenheid 

1           2     3     4
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HET VERHAAL VAN PETRA

Petra is 43 jaar en heeft een verstandelijke beperking. Door een 
ernstige ziekte heeft ze een tijd lang niet willen eten en drinken, 
maar nu ze hersteld is blijft ze weigeren om te eten en drinken. 
Dat gaat zo ver dat besloten wordt om Petra te voeden via een 
sonde als ze een hele dag niets genomen heeft. Zowel voor Petra 
als de begeleiders is dit een nare ervaring, omdat Petra zich fel 
verzet tegen het inbrengen van de sonde.

De begeleiders willen graag vermijden dat het nodig is om Petra 
via de sonde te voeden en dringen er daarom bij Petra steeds op 
aan om echt op te eten en te drinken wat ze haar aanbieden. Dit 
gebeurt zo’n tien keer per dag. Toch neemt Petra niets, waardoor 
de voeding alsnog ’s avonds via de sonde toegediend wordt. 

Dimensie 1: veilig en geliefd

Je ontwikkelt een beeld van de cliënt door te vragen naar zijn levens

verhaal. Laat je niet ‘misleiden’ door mogelijk problematisch gedrag van 

de cliënt. Vraag welke moeilijkheden hij meemaakt of heeft meegemaakt. 

Onderzoek welke daarvan de basis zijn voor het gedrag.

Je zet je aanwezigheid, stem, handen en ogen in om de cliënt te laten 

voelen dat hij veilig en geliefd is. Door die ervaring gaat de cliënt 

daadwerkelijk deze betekenis toekennen aan de houding die je toont.  

Hij durft je ‘binnen’ te laten in zijn wereld.

Als de cliënt je toelaat in zijn wereld, kun je voorzichtig het contact 

opbouwen. Het gevoel veilig en geliefd zijn krijgt daardoor de kans zich te 

versterken. Afhankelijk van het karakter en de achtergrond van de cliënt 

kan hij in deze dimensie van de relatie misschien met maar één begeleider 

het persoonlijke contact aan. 

Als begeleider heb je in deze dimensie vooral een gevende rol en krijg 

je nog niets of weinig terug van de cliënt. Wel kun je geconfronteerd 

worden met uitingen van angst, pijn en verdriet van de cliënt in de vorm 

van agressief of terugtrekkend gedrag. Het is belangrijk dit te accepteren 

zonder het op jezelf te betrekken. 

VERVOLG VERHAAL VAN PETRA

Op advies van een Gentle Teachingcoach verandert het team 
zijn benadering. De begeleiders blijven Petra uiteraard eten en 
drinken aanbieden, maar dringen nergens op aan. Zonder er 
een opmerking over te maken accepteren ze dat Petra alles laat 
staan. Tegelijkertijd maken ze wel tien keer (of vaker) per dag 
warm en persoonlijk contact met Petra. Ze accepteren ook de 
noodzakelijke toediening van voeding per sonde.

Dimensie 2: wederkerigheid en verbondenheid

Creëer een dialoogsituatie die de cliënt uitnodigt om zich te uiten. De 

woorden en stiltes die je kiest, stem je af op de cliënt. Het doel is dat de 

cliënt uit zichzelf genegenheid kan voelen en laten blijken. Dat is het begin 

van wederkerigheid. De cliënt voelt er zich goed bij en ontwikkelt een 

positief beeld over zichzelf en de ander. 

Vanuit de beginnende wederkerigheid vraag je langzaamaan steeds iets 

meer van de cliënt en doe je steeds vaker samen een activiteit. Er ontstaat 

verbondenheid, het begin van companionship.

In de ontwikkeling van de relatie binnen deze dimensie geef je de 

cliënt zo veel mogelijk ‘probeerruimte’. Dat brengt wel een risico op 

grensoverschrijdend gedrag van de cliënt met zich mee. Als zich dat 

voordoet, dan zeg je rustig en beslist ‘stop’. Uit je houding blijkt dat je  

de cliënt als mens in zijn waarde laat. Het is je taak om extra alert te zijn  

op een mogelijke conflictsituatie met de cliënt, misschien een conflict 

tussen de cliënt en anderen. Dreigt er toch een (beginnend) conflict,  

stel je dan verzoenend en bemiddelend op. Het is belangrijk om escalatie 

te voorkomen.
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VERVOLG VERHAAL VAN PETRA

Na een paar weken gaat het beter tussen de begeleiders en Petra. 
Op een speelse indirecte manier, zonder enige druk, gaan ze haar 
uitdagen om toch iets te eten. Een begeleider zegt bijvoorbeeld: 
‘Zeg Petra, hier ligt mijn beschuitje. Wel laten liggen hoor, die 
is van mij!’, en kijkt daarna met opzet even van het bordje weg. 
Petra pakt snel het beschuitje. Als de begeleider weer naar het 
bordje kijkt, zegt hij gespeeld verontwaardigd: ‘Wel potverdrie, 
Petra!’ en lacht met Petra mee om haar grap. Petra gaat langzaam 
weer uit zichzelf eten en drinken en korte tijd later kan de sonde 
’s avonds voortaan helemaal achterwege blijven. Wel blijft het 
eten en drinken een belangrijk punt van aandacht. 

Dimensie 3: dieper companionship en sociale ontwikkeling

Misschien kon de cliënt in de vorige twee dimensies nog niet het contact 

aan met meer dan één begeleider. Nu komen wel meerdere begeleiders in 

beeld. Jij als eerste begeleider helpt de cliënt om ook met hen de andere 

dimensies te doorlopen.

In deze dimensie durft de cliënt steeds vaker een voor hem spannende 

situatie aan te gaan: andere mensen ontmoeten, iets uitvoeren wat hij 

moeilijk vindt, een tegenslag incasseren. Hij durft dit omdat hij vertrouwt 

op de steun en veiligheid van jou als begeleider die hem ‘opvangt’ als er 

iets misgaat. De companionship verdiept zich.

Het vertrouwen van de cliënt in de beschikbaarheid van jou en andere 

begeleiders – ook als je tijdelijk uit beeld bent – groeit door. De cliënt 

ontwikkelt meer innerlijke zekerheid en stabiliteit.

Door drukte of om andere redenen kan het gebeuren dat je beheersmatig 

op een cliënt wilt reageren. Je neemt hem bijvoorbeeld iets uit handen 

wat hij zelf kan. Door daar alert op te zijn, kun je je eigen reactie bijsturen. 

Geef jezelf en de cliënt dan de rust om je weer bewust te worden van de 

ondersteuningsbehoefte van de cliënt. 

Als gevolg van versterkt companionship krijg je steeds meer terug van 

de cliënt. Je merkt dat de cliënt ook tegemoetkomt aan jouw menselijke 

behoefte en voelt dit als een plezierige wederzijdse afhankelijkheid.

Dimensie 4: extra kwaliteit van leven en sociale betrokkenheid

Er is veiligheid in de relatie, de cliënt en jij voelen de companionship. 

Allebei heb je je inbreng in de relatie en voel je de innerlijke kracht die  

daar bij hoort. Er is ruimte om te werken aan extra kwaliteit van leven  

voor de cliënt en aan de vergroting van zijn sociale betrokkenheid. 

De persoonlijke ontwikkeling van de cliënt is een zichzelf herhalend proces 

geworden, waarbij de ingrediënten van dit proces elkaar versterken. 

Veiligheid in de relatie is van invloed op het (durven) ondernemen van 

acties, wat van invloed is op het beleven van persoonlijke groei. 

De cliënt leert in deze dimensie dat hij zich losser kan maken van de relatie, 

en leert zijn eigen kracht te benutten om nieuwe relaties aan te gaan. Hij 

ervaart geluk of levenskwaliteit, waardoor de eerder aanwezige oorzaak 

voor eventueel ontwrichtend gedrag geen effect meer op hem heeft.

Als begeleider leer je in deze dimensie de balans te ontwikkelen tussen 

‘zorgen voor’, ‘ondersteunen’ en ‘loslaten’. 
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4
samen in  
de driehoek
De ouders bouwen de allereerste relatie 
met hun kind op. Wanneer zij in contact 
komen met Prinsenstichting voor de 
(extra) ondersteuning van hun kind,  
gaan wij in figuurlijke zin naast hen 
staan. We leggen een brede, sterke basis 
van waaruit we zo veel mogelijk hun 
kind – onze cliënt – samen de gevraagde 
ondersteuning bieden. 
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DE DRIEHOEK CLIËNT – OUDERS – PROFESSIONAL
Wanneer een kind met een beperking nog jong is, zijn het meestal de 

ouders of een andere vertrouwenspersoon die met een ondersteunings

vraag bij Prinsenstichting aankloppen. Op latere leeftijd is het misschien 

de cliënt zelf die rechtstreeks contact zoekt met ons. Toch gaan we er in 

onze aanpak van uit dat er ook dan nog een vertrouwenspersoon is in het 

leven van de cliënt.

Prinsenstichting is goed beschouwd altijd de ‘nieuwkomer’ in het leven 

van de cliënt. We starten daarom met de opbouw van een relatie met de 

cliënt én haar ouders, die we als onverbrekelijk verbonden met elkaar zien. 

We hanteren de principes van Gentle Teaching om relaties te ontwikkelen 

waarin ieder kan groeien.

HET VERHAAL VAN PIET

Piet heeft dagbesteding in een activiteitencentrum, maar de 
activiteiten daar boeien hem niet. Hij loopt veel uit de groep 
weg, gaat veel liever naar buiten en zwerft dan wat rondom het 
gebouw. Piet gaat een keer mee naar de boerderij. Daar is ook 
een groep aan het werk. Deze keer vindt hij de werkzaamheden 
heel erg leuk en gaat hij er een paar uur lang helemaal in op. 

De begeleiders vertellen Piets ouders over het bezoek en het 
plezier dat hij heeft gehad in de werkzaamheden. Piets ouders 
willen echter vanwege hun cultuur niet dat hij met dieren werkt. 
De begeleiders respecteren de wens van de ouders. Ze willen 
graag dat Piet het naar zijn zin heeft en zoeken daarom naar 
klusjes voor hem rondom het gebouw. 

We ontwikkelen een sterke driehoek met daarin verschillende rollen voor 

elk van ons. De cliënt en de ouders vertellen ons welke behoefte er speelt 

en stellen ons een ondersteuningsvraag. Voor het geven van antwoord 

op die vraag gaan we te werk als partner van de ouders, met de bedoeling 

om samen met hen de ondersteuning van hun kind vorm te geven. Dit 

impliceert dat we de relatie tussen kind en ouders altijd respecteren en  
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een cliënt niet ondersteunen op een manier die tegen de wens van zijn 

ouders indruist. Een belangrijk onderdeel van onze rol als professional is 

dus de vaardigheid om de relaties met cliënt en ouders vorm te geven.

PARTNERSCHAP EN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGING
We zijn voor ouders een professionele partner in de ondersteuning van 

hun kind. Samen met de cliënt zijn zij onze opdrachtgever. Zij beoordelen 

de kwaliteit van de ondersteuning die wij bieden en baseren daar hun 

beslissing op om die ondersteuning in of voort te zetten. Bij de afspraken 

die we maken vinden we het uitermate belangrijk dat de cliënt persoonlijke 

zeggenschap heeft over de ondersteuning die hij vraagt of die namens 

hem gevraagd wordt. 

Toch is niet elke cliënt in staat (volledig) de regie over zijn begeleiding  

te houden en een weloverwogen besluit te nemen daarover. Bij 

Prinsenstichting zijn we er voorstander van dat in zo’n geval de cliënt  

een wettelijk vertegenwoordiger heeft die tekent voor de zorg verlenings

overeenkomst en de overeenstemming over het ondersteuningsplan. 

Cliënten boven de 18 die wilsbekwaam zijn, ondertekenen uiteraard zelf.

cliënt

begeleider6ouder

GT
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Wanneer de cliënt geen contact meer heeft of wil hebben met zijn 

ouders zoeken we – in overleg met de cliënt – welke persoon buiten 

Prinsenstichting de rol van vertrouwenspersoon kan en wil vervullen.  

Dat kan een verwant zijn of iemand anders die voldoende betrokken  

is bij de cliënt. Met die persoon willen we in dat geval een alternatieve 

drie hoek opbouwen. Wanneer we verder spreken van ouders of 

verwanten, gaat het ook over de eventuele vertrouwenspersoon. 

HET VERHAAL VAN EEN ZUS 

‘Toen mijn moeder overleed, heeft ze me gevraagd om goed  
voor mijn broer te zorgen. Maar mijn broer heeft zoveel zorg  
en aandacht nodig, dat het mij niet lukte om hem bij ons in huis 
te nemen. Hij heeft een plekje bij Prinsenstichting gekregen. 
Daar voelde ik me in het begin wel schuldig over, want hij wilde 
vaak mee als ik na een bezoek weer naar huis ging. Maar dat 
schuldgevoel is gelukkig over. De begeleiders weten dat ze altijd 
kunnen bellen als er wat is. Ik ga regelmatig mee als ze met een 
groepje iets gaan ondernemen en sinds een tijdje doe ik de was 
voor hem. Verder halen we hem vaak op zaterdag op. Dan wil  
hij altijd een harinkje halen, dat is standaard.’

(MEDE)UITVOERDERS VAN ONDERSTEUNING
Voor cliënten die thuis wonen, kunnen we onder andere ambulante 

behandeling, thuisondersteuning en dagbesteding aanbieden. Met 

thuisondersteuning brengen we vooral verlichting in de zorg die ouders 

uitvoeren. Bij ambulante behandeling brengen we deskundig heid in  

zoals diagnostiek, advies en therapie. Onze bijdrage aan de onder 

steuning van de cliënt is dan in praktisch opzicht vrij beperkt. Deze is  

weer groter wanneer de cliënt dagbesteding bij ons afneemt en we op  

die manier ondersteunen met zinvolle bezigheden. Wanneer cliënten bij 

Prinsenstichting komen wonen, gaan we de zorg voor en onder steuning 

van de cliënt meer met de ouders delen. In de keuze van de onder steuning 

blijven de ouders eindverantwoordelijk, maar de uitvoering daarvan  

wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

6 Deze positie geldt voor elke professional binnen Prinsenstichting,  

en de begeleider in het bijzonder.
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wil ik leren
dat wat 
juist is niet 
altijd klopt
— lees het verhaal van een Mannes, p. 43

42   van jou wil ik leren samen in de driehoek   43

HET VERHAAL VAN MANNES

Mannes is 53 jaar. Hij heeft een ernstig verstandelijke beperking 
en is wilsonbekwaam om over de benodigde ondersteuning 
mee te beslissen. Het liefste dat Mannes doet is wandelen. Hij 
wandelt overal heen, naar dagbesteding, buurwoningen, maar 
ook naar de openbare weg. Helaas is Mannes niet verkeersveilig. 
Aan de ene kant zorgt vrijheid om te wandelen echt voor zijn 
geluk. Aan de andere kant bestaat het risico dat hij aangereden 
wordt. Toen de begeleiders hem binnen wilden houden, werd 
Mannes erg depressief. Hij ging tegen de deur aan schoppen 
en weglopen. Samen met ouders hebben de begeleiders en 
deskundigen overlegd hoe ze Mannes toch kunnen ondersteunen 
in zijn wens. Met elkaar hebben ze een risicoafweging gemaakt 
en zijn ze overeengekomen dat Mannes gewoon moet blijven 
wandelen. 

RELATIES IN BALANS
De relatie tussen ouders of verwanten en de cliënt is blijvend, zelfs als één 

van hen het contact liever vermijdt. Als begeleiders zijn we ‘passanten’ 

in het leven van de cliënt. Om die reden hebben we extra respect voor die 

allereerste relatie van de cliënt met zijn ouders. We werken eraan om het 

vertrouwen van beiden te krijgen. Dat doen we uiteraard door goed te zijn 

voor de cliënt, maar ook door naast de ouders te gaan staan en samen met 

hen de ondersteuning vorm te geven. 

We blijven ons steeds bewust van de positie van de ouders. We informeren 

daarom geregeld naar hun ervaringen en nemen de rust om hun 

perspectief in te nemen. Omgekeerd mogen we van ouders ook respect 

vragen voor de positie en taken van de begeleider. Ons doel is om samen 

op te trekken in de ondersteuning. In het licht van de driehoek willen we 

bouwen aan een brede basis. 

De basis aan de onderkant van de denkbeeldige driehoek zal in het begin 

vrij smal zijn: de relatie van de begeleider met de cliënt verloopt dan nog 

vooral via de ouders. Gaandeweg leren de begeleider en de cliënt elkaar 

kennen en groeit die ondersteuningsrelatie. De relatie tussen begeleider 

en ouders blijft ondertussen ook bestaan, waarbij beiden begrip hebben 

opgebouwd voor ieders positie.
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HET VERHAAL VAN STIJN

Stijn is verhuisd en heeft in zijn nieuwe woning Cleo leren 
kennen. Beiden zijn op slag verliefd geworden. De ouders van 
Cleo vinden dat leuk, maar de ouders van Stijn willen afspraken 
maken. Onder andere dat het stel niet bij elkaar slaapt, maar  
daar houden de fladderende vlindertjes zich niet aan.

Stijn’s ouders proberen hem vanaf het begin van zijn verliefdheid 
op andere gedachten te brengen. Hij lijkt ze te begrijpen en maakt 
het uit met Cleo. Maar binnen een week is het alweer aan. De 
begeleiders willen Stijn wel steunen om eigen keuzes te maken; 
de cliënt staat immers centraal? Maar ze kunnen en willen daarin 
niet voorbijgaan aan de relatie tussen Stijn en zijn ouders. Stijn’s 
ouders hebben de stap nog niet gemaakt naar volwassenheid van 
hun kind. Stijn voelt de moeite van zijn ouders en wordt heenen
weer geslingerd. Hij lijkt van zichzelf, maar zijn identiteit heeft 
zich nog niet zover ontwikkeld; hij is meer van zijn ouders, dan 
van zichzelf. Als het erop aan komt, zal hij voor hen en tegen Cleo 
kiezen.

De rol van begeleiders is dat zij zowel Stijn en Cleo als hun 
ouders steunen. De begeleiders ‘kiezen’ dus niet een kant. Wel 
creëren zij ruimte voor iedereen om te erkennen wat er speelt in 
plaats van te vechten, en om los te laten in plaats van te redden. 

Zo doen we dat

In elke relatie die we onderhouden willen we de basisprincipes van  

Gentle Teaching toepassen, dus ook in de relatie met ouders. Het gaat  

in het bijzonder om de open luisterende houding en de bereidheid om  

van elkaar te leren. 

We doen dat op de volgende manier:

– We vragen naar de ervaringen van ouders en luisteren naar wat zij willen 

vertellen. We nemen de tijd om ons in hen te verplaatsen.

– We vertellen ouders welke verwachtingen we hebben over hun inbreng 

in de ondersteuning en vragen hen wat hun verwachtingen zijn.

– We hebben begrip voor elke vraag en proberen een reële inschatting  

te maken of we aan een vraag kunnen voldoen. We vertellen het zo snel 

mogelijk als we weten dat iets niet lukt en komen na wat we hebben 

toegezegd.
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– We vragen ouders en collega’s wat een cliënt heeft meegemaakt in de 

tijd dat we hem niet hebben gezien en de cliënt bij hen was.

– We nodigen ouders geregeld uit om aanwezig te zijn of – liever nog – 

mee te doen bij dagelijkse activiteiten.

– We brengen ouders tijdig op de hoogte van geplande uitstapjes en 

activiteiten, zodat zij tijd kunnen maken om mee te organiseren, mee  

te gaan of mee te doen.

– We vertellen ouders over wat hun zoon of dochter meemaakt, inclusief 

vrolijke ‘kleine’ alledaagse dingen.

– Als ouders zorgen hebben over hun kind of de ondersteuningssituatie, 

proberen we het hele verhaal te begrijpen. 

– We blijven open en eerlijk in gesprek met ouders, ook bij verschil in 

opvattingen. We durven het zelf ook uit te spreken als we ergens twijfels 

over hebben.

– We werken aan de groei van autonomie van de cliënt, en houden 

tegelijkertijd oog voor het belang van de band tussen de ouders en  

hun zoon of dochter.
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