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Veranderen
Mensen veranderen niet vanzelf. Ook niet als de problemen
erg groot worden of door een strenge straf. Iemand kan
alleen gaan veranderen als hij daarvoor gemotiveerd is.
Een hulpverlener, dus ook een vrijwilliger, kan die motivatie
oproepen en stimuleren door empathie uit te stralen en er
echt voor de ander te zijn. Motivatie om te veranderen
ontstaat als iemand zich realiseert wat hij graag zou willen
en hoezeer dat afwijkt van zijn huidige situatie. Dit gaat niet
automatisch. Soms gelooft iemand niet dat verandering
voor hem mogelijk is of geeft hij onvoldoende prioriteit aan
de problemen.
Confronteren?
Volgens Motiverende Gespreksvoering is het niet verstandig de ander hardhandig te
confronteren met verkeerd gedrag en de neiging keuzes te vermijden. Als iemand
ambivalent blijft en geen keuze maakt, is het juist zaak dat hij zich meer verdiept in
de voor- en nadelen van situatie waarin hij nu verkeerd en die hij wenst. Dat geeft
een beter beeld van de realiteit en kan leiden tot het inzicht dat de huidige problemen
geen onafwendbaar lot zijn en dat verandering toch reëler is dan gedacht.
Meebewegen
Als je iemand te sterk in een bepaalde richting stimuleert, kan een tegenreactie
ontstaan waarbij het tegenoverliggende standpunt wordt verdedigd. Dat werkt dus
averechts. Het gaat erom het gesprek zo te voeren dat niet jij, maar de ander
argumenten gaat noemen om te veranderen. Laat hem de nadelen van de status quo
noemen en de voordelen van veranderen. Op dit punt moet je dus terughoudend en
alert zijn in het gesprek. Maar als de ander inderdaad op deze wijze na gaat denken
over zijn problemen, kan er motivatie ontstaan om iets te gaan doen. Dat werkt veel
beter dan als een ‘wijze’ gesprekspartner zegt dat iemand zou moeten veranderen.
'Dat zal best,' zal de ander denken, 'jij kunt dat, maar ik niet'. Uiteindelijk moet hij zelf
verantwoordelijk blijven voor het zetten van stappen. Het is wel belangrijk de ander
daarbij te steunen. Bijvoorbeeld door te noemen dat je gelooft dat de ander het kan.
In het veranderingsproces zal geregeld weerstand tegen verandering opduiken. In de
Motiverende gespreksvoering blijft het zaak die niet te bestrijden, maar mee te
bewegen. Bij weerstand is het zaak een andere ingang te vinden.
Hoe Motiverende Gespreksvoering in de praktijk kan werken, wordt uitvoerig in het
boek beschreven. Dit boek is zonder meer een aanrader voor vrijwilligers van
Gevangenenzorg Nederland.
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