
Time-out 

Soms heb ik een time-out nodig om even tot mezelf komen. Ik
stuur de mensen om me heen dan een berichtje dat ik weer
contact met ze opneem, zodra ik daaraan toe ben. Het helpt
namelijk niet als ik steeds gebeld wordt met de vraag: 'Hoe
gaat het nu?' Teveel telefoontjes verstoren mijn rust en rust is
nu net het doel van een time-out. Gelukkig heeft mijn omge-
ving hier begrip voor. Zo'n periode is nodig wanneer ik merk
dat ik de dingen te dichtbij laat komen en mijn grenzen niet
goed genoeg markeer. Als ik bijvoorbeeld teveel met iemand
meeleef, stel ik zijn belang gauw voor het mijne. Ik wil de an-
der geven wat hij nodig heeft, maar ik help hem niet door din-
gen over te nemen. Mijn leermoment is dan ook dat ik op een
goede manier afstand moet houden, mijn grenzen aan moet
geven en beter moet omgaan met emotionele chantage. Dit
geldt voor cliënten, maar ook voor collega's, vrienden en fami-
lie. Ik zal proberen dit te verduidelijken met een voorbeeld:
 

Als iemand verdrinkt en ik spring erbij, dan verdrin-
ken we samen. Beter is het om een reddingsboei uit te
gooien, zodat diegene die in het water ligt,  deze kan
pakken. Soms leefde ik echter zo met iemand mee, dat
ik ook in het water sprong en dat moet ik niet meer
doen, ongeacht of ze dan boos op me worden of me niet
aardig meer vinden. 
 

Ik voel mij hierom nog niet sterk genoeg om te beginnen met
het inloopspreekuur bij Vivenz. Ik moet leren gepaste afstand
te bewaren en mijn grenzen te bewaken, voor ik een ander
een luisterend oor kan bieden. Ik heb dan ook met Vivenz be-
sproken de training 'werken met je eigen ervaring' nogmaals te
volgen en ik vind het fijn dat ze mij die mogelijkheid ook ge-
ven. Ik voel me op dit moment te verantwoordelijk, terwijl Vi-
venz de eigenlijke eindverantwoordelijke is.  Ik ben dan ook
nog niet stabiel genoeg; de schotten zitten nog niet helemaal
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stevig, dus daarom kies ik ervoor voorlopig nog niet aan de in-
loop te beginnen. Ik wil eerst kijken hoe werken met mijn ei-
gen ervaring verloopt en daarna zie ik wel weer verder. Vivenz
respecteert mijn keuze in dezen. 
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