
Je hebt een ‘dubbele’ functie bij de  
Prinsenstichting. Vertel.
Niels: “Klopt. Ik ben één dag per week  
persoonlijk begeleider op een groep cliënten 
met moeilijk verstaanbaar gedrag. Daarnaast 
begeleid ik teams als er op hun groep een  
crisissituatie dreigt. Ik help ze om te reflec
teren. Om te kijken naar hun eigen handelen 
in de situatie. Dan worden ingesleten  
patronen zichtbaar. Of gewoon dingen die  
ze anders zouden kunnen doen, omdat wat  
ze doen niet goed uitpakt. Je moet op een 
groep zelf en met collega’s steeds kijken  
naar welke strategieën werken. Wat werkt  
bij de ene cliënt en wat bij de andere. Wie  
ben je zelf. Hoe ga je zelf met dingen om.  
Daar ondersteun ik bij.”

Wat is de grootste verandering binnen het 
werk van de afgelopen jaren?
Niels: “Er is veel veranderd, maar wat ik echt 
een belangrijke en mooie verandering vind 
is dat we veel meer zijn gaan werken vanuit 
de relatie met de cliënt. In 2004 is binnen 

Prinsenstichting de ‘gentle teaching’ 
begeleidingsmethodiek van John McGee  
geïntroduceerd. Voorheen was je veel energie 
kwijt met brandjes blussen: het aanpakken 
van gedrag en het inperken van cliënten.  
Tegenwoordig focussen we op contact  
hebben met de cliënt. Stilstaan bij de vraag  
achter het gedrag. Vaak is het een roep om 
veiligheid, aandacht, een knuffel.”

Dat klinkt mooi, maar vraagt dat niet erg 
veel van begeleiders?
Niels: “Ja, maar anders dan vroeger. Er is  
minder negatieve energie bij jezelf en bij  
cliënten. Daarvoor in de plaats is er meer  
positieve energie door het contact met  
cliënten, het samen doen, het plezier.”

Waarom wordt er nog niet overal in de  
sector gewerkt met de methodiek?
Niels: “Dat weet ik natuurlijk niet, maar ik zie 
wel dat er handelingsverlegenheid is. Dat 
begeleiders niet altijd goed weten hoe ze 
moeten handelen. Of zich nog niet voldoende 

‘We moeten laten 
zien dat we trots 
zijn op ons vak’
Op bezoek bij Niels Rem, Senior begeleider bij 
Prinsenstichting en het Crisis Interventie Team in 
de regio Zaanstreek/Waterland, Kennemerland 
en IJmuiden, spraken we over waarom je in je werk 
moet blijven reflecteren, hoeveel er iedere dag te 
leren valt en wat een geweldig mooi vak hij heeft. 



bewust zijn van hun eigen handelen. Je kunt 
zo veel bereiken met kijken en luisteren naar 
de cliënt. Op basis daarvan kun je heel be
wuste keuzes maken om in contact te blijven. 
Het zou mooi zijn als we in de sector hier meer 
aandacht aan kunnen besteden. Daar ligt ook 
wel een rol voor de functiegroep bij de BPSW.”

De BPSW… de Beroepsvereniging van  
Professionals in Sociaal Werk?
Niels (lachend): “Die ja. Ik ben lid van de func
tiegroep begeleiders gehandicaptenzorg.  
Van daaruit kunnen we kennis delen.  
Bijvoorbeeld over handelingsverlegenheid. 
Over de methodiek van McGee, of andere 
opleidingen en specialisaties. Meer algemeen 
vind ik dat we ons als begeleiders moet blijven 
ontwikkelen. Dat is nooit klaar. Daar staat de 
beroepsvereniging ook voor.”

Wat wil jij als lid van de BPSW met collega’s 
in het veld bereiken?
Niels: “Beroepstrots! Er zijn duizenden  
begeleiders. Als die lid worden dan laten we 
als beroepsgroep zien dat we trots zijn op  
ons vak. Dan laten we zien: dit werk doe je  

niet even. Het vraagt wat: scherp zijn, altijd 
open staan, iedere dag weer uitpuzzelen wat 
het beste is voor cliënten. Een begeleider 
moet stevig in z’n schoenen staan en tegelijk 
ook liefdevol om kunnen gaan met cliënten.  
 Zich er steeds weer van bewust zijn dat 
cliënten niet hun gedrag zijn. Bij zichzelf te 
rade durven gaan: wat had ik anders kunnen 
doen om escalatie te voorkomen? Zo kom je 
iedere dag verder als mens.” Beschouwend. 
“Dan loopt de dag zoals ik gehoopt heb en zit 
ik in de auto naar huis en denk ik: zo dat heb ik 
maar weer mooi geflikt!”

Met dank aan 

Meer algemene informatie vind je op de website van de BPSW.  
Verder lezen over de functiegroep begeleiders gehandicaptenzorg doe je hier.


