Alles op jezelf betrekken
door: Loes Wouterson
"Jij hoeft jezelf alleen maar beschikbaar te stellen," zei een docent op de
toneelschool tegen mij.
Dat is leuk, dacht ik, maar wat betekent
het in vredesnaam?
Ik was gewend personages die ik moest
spelen tot op de draad te identificeren,
want ik kon toch niet zomaar wat gaan
doen? Het was 1986.
Inmiddels mag ik mezelf actrice noemen. Afgestudeerd. Werkzaam in theater-, film- en televisiestukken. En nog
vaker in het bedrijfsleven en organisaties, waar gewerkt wordt zonder
script.
In een van die organisaties, in een
training voor leidinggevenden, speel ik
een medewerkster in een verpleeghuis.
Tegenover mij zit een leidinggevende
die een gesprekssituatie wil oefenen.
Ter plekke krijg ik mijn rol: een vrouw
van begin dertig, in de zorg komen
werken toen er bijna geen personeel te
vinden was en de zorginstelling
noodgedwwongen functie-eisen en
contracten aanpaste om mensen binnen te halen. In mijn geval betekent
dat, dat ik vasthoud aan de afgesproken uren, zodat ik de rest van de tijd
thuis bij mijn kinderen kan zijn.
De leidinggevende wil dat ik flexibeler
omga met mijn werktijden op momenten dat zij bezettingsproblemen
heeft. In dit gesprek wil ze dat ik 's
avonds kom werken, omdat er een in-

formatieavond is voor familie van bewoners.
De collega's in de training denken met
de leidinggevende mee over de aanpak
van het gesprek. Ze zijn eensgezind
over 'dit type medewerkers': "Ze
hangen aan verworven rechten", "Ze
doen nooit eens een stapje extra" en
"Doordat zij nooit willen schuiven,
komt het extra werk altijd op dezelfde
mensen neer." Ze worden het zo eens
met elkaar over hoe de medewerker nu
eenmaal in elkaar zit, dat ze - zonder
het zich bewust te zijn - de
gedragsalternatieven voor de leidinggevende inperken tot twee mogelijkheden: 1. stikken of slikken voor de
medewerker, ofwel de harde hand; 2.
het belang voor de organisatie benadrukken en inspelen op het gemoed
van de medewerker door te wijzen op
het belang van collegialiteit.
En? Lukt het haar, denkt u?
Nee. De twee strategieën pakten niet
succesvol uit voor de leidinggevende.
Waarom niet? De leidinggevende was
tijdens het voeren van het gesprek niet
beschikbaar.
Wat beschikbaar zijn betekende, had ik
inmiddels geleerd. Vooral door spellessen waarin werd gewerkt met improvisatie (zoals in het programma 'De
vloer op'). Ik merkte dat ik kon zitten
broeden langs de kant over wat ik zou
gaan doen, maar dat op de spelvloer
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het tóch niet de gedroomde scène werd
die ik in gedachte had. En ik ontdekte
dat als het wel een gedroomde scène
werd, - zo'n prachtige situatie waarin
alles op zijn plek valt -, deze nog geen
twintig procent bevatte van wat ik
vooraf in mijn hoofd had. Sterker nog:
de improvisatie bevatte ingrediënten
die ik vooraf nooit had kunnen bedenken.
Improvisatieacteurs worstelen, net als
'gewone' mensen met de natuurlijke
neiging defensief te zijn en pijn te vermijden. Er is niets mis met jezelf
verdedigen, maar als elke dreiging van
ongemak of verlies leidt tot het
aantrekken van een harnas, kun je ook
niet meer geïnformeerd worden door je
gevoel. 'Emoties zijn belangenbehartigers,' zei Nico Frijda, bijzonder
hoogleraar Emotietheorie. Emoties informeren je. En dat is in je eigen belang.
'Niet uitstellen!' is een gevleugelde instructie in het impro-lokaal. Niet uitstellen wil zeggen: als je tegenspeler
zegt: "Het gaat niet goed tussen ons"
en je zegt "Jawel! Hoezo? Gisteren
hebben we nog gezelllig samen
gegeten," dan stel je uit. Je stelt het
besef uit van wat er tegen je is gezegd.
Om dat besef toe te laten, moet je
beschikbaar zijn. Innemen wat er tegen
je gezegd wordt. Actief betekenis
geven. Je gedachten en gevoelens toelaten over wat er hier en nu gebeurt.

Waar je in het echte leven defensief kan
zijn, je problemen bij de ander kan
leggen en confrontaties vermijdt, heb
je hier de opdracht alles op jezelf te
betrekken, alles tot je door te laten
dringen.
Met andere woorden: beschikbaar te
zijn voor de werkelijkheid die zich aan
je voordoet. Ook als die je niet bevalt.
En dat is wat de leidinggevende in het
rollenspel niet deed. Zij had haar eigen
blik op de werkelijkheid, en wat ik als
medewerker ook zei of deed, het drong
niet zodanig tot haar door dat het iets
bij haar in beweging bracht. Ze bedacht
de situatie vooraf en speelde niet
samen. Niets van wat ik zei bracht haar
in beweging en ze verweet mij (als
medewerker) onbeweeglijkheid.
Er ontstond geen gedroomde scène,
alleen de zie-je-wel-nachtmerrie.
Was ze beschikbaar geweest voor de
situatie, dan reageerde ze op de werkelijkheid en niet op hoe ze vond dat de
werkelijkheid zou moeten zijn. Dan zou
ze mijn inbreng niet negeren en van
tafel vegen, maar tot zich door laten
dringen en doen waar alle communicatieliteratuur vol van staat: luisteren,
parafraseren, onderzoeken, de eigen
gedachten waardevrij in het gesprek
brengen, opkomen voor zichzelf en mij
toestaan mijn belangen te onthullen en
samenwerken om tot een win-win-situatie te komen.
Achteraf bleek dat haar gedroomde
scène. Die nog geen twintig procent bevatte van wat ze van tevoren had kunnen bedenken.
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