Terugblik op de 2 daagse cursus in Haarlem met Theo van Ooi / LOC
(8 en 9 december 2014)

De 2 dagen die we samen hebben gehad waren leerzame dagen.
De 1e dag hebben we veel gepraat over hoe wij benaderd zien worden en hoe we met de directeur
van het RIBW dus willen omgaan.
En daaruit zag je ook gebeuren hoe wij met elkaar om willen gaan, de een vond het wat zwaar de
eerste dag maar wel heel leerzaam. De hele dag was goed georganiseerd onder leiding van Theo, ik
vond dat Theo goed de leiding nam als daar om gevraagd werd. En dat gebeurde wel vaker dan een
keer
Nu merk je dat de groep dichter bij elkaar is komen te staan als je nu kijkt naar hoe de groep
samenwerkt.
de
De 2
dag was wat meer ontspannen, we waren in het dol huis in het museum en je merkte aan
de groep dat ze wat eerder afgeleid waren en dat ze nog erg moe waren om goed bij de les te
blijven. De rondleiding in het Dolhuis (museum voor psychiatrie) maakte het verhaal compleet.

De 2e dag was ook wel interessant maar we hebben elkaar goed kunnen begrijpen bij de eerste
dag. De bestuurder was ook erg blij dat we die samenwerking overeenkomst eindelijk konden gaan
tekenen.
Als je ook de verhalen hoort van de mensen die er bij waren , dan hoor je gewoon hoe opgelucht ze
zijn dat de sfeer beter is geworden dan dat hoe het eerst was, het belangrijkste was ook: begrip
hebben voor elkaar en begrijp je waarom je een ander niet altijd begrijpt. Hoe jijzelf dat kunt
kantelen en hoe je er voor zorgt dat je een ander wel begrijpt
Het belang van de inbreng van Theo was dat je grenzen leerde maken en die ook vast hield. Hij
zorgde ervoor dat iedereen aan het woord kwam en dat de discussies niet uit de hand liep. Want:
het liep af en toe heet aan die gesprekken, mij persoonlijke begrensde hij ook goed.
Hij weet dat ik veel praat en met een blik of hand gebaar wist ik weer hoe laat het was, dat weer
lekker op mijn ‘ratelstoel’ zat, en zo had je bij iedereen zijn of haar eigen manier om die persoon te
begrenzen en ook begrip te creëren bij de ander.
Jij blijft ook open staan voor feedback zonder de groten lijnen uit het oog te verliezen.
Dank-jewel nogmaals
Groetjes

Michael

