
Basistraining ‘De cirkel in - contact maken’ ontwikkeld door Tessa Kortenbach

De cirkel in
Eenvoudig contact - groot effect

(Communicatie vanuit houding, beweging en stem)



Voorwoord

Als dans, stem en speltherapeut stimuleer ik mensen: 
• te uiten wat er van binnen leeft;
• blokkades/spanningen te herkennen en in beweging te brengen;
• te leren luisteren naar het verhaal van de stem en de taal van het lichaam van 

henzelf en de ander.

Gedurende mijn loopbaan ben ik me naast het geven van individuele therapie en 
groepssessies (in mijn praktijk en in het onderwijs) steeds meer gaan verdiepen in 
‘contact’.  Hierin heb ik mijn focus gericht op het belang van het kunnen afstemmen 
in communicatie/contact. Ik heb me hierin laten inspireren door verschillende oplei-
dingen, trainingen, sprekers en boeken.  

Ik heb ontdekt dat ‘echt’ contact maken een manier van communiceren is dat op 
een (voor mij) ander niveau plaatsvindt ergens in de stilte. Het is een manier waarin 
jij moet gaan loslaten en niet moet vasthouden. Het is een manier waarin jij, je 
verwachting over hoe de communicatie of het contact zal moeten verlopen naast je 
neer zal moeten leggen. Je communiceert niet vanuit je verwachting maar je com-
municeert vanuit dat wat er is. Zonder enige voorbereiding/wens of wil. 

In dit loslaten ligt een lastige ‘last’. Hoe doe je dit? Hoe laat je verwachtingen/wen-
sen en prestaties los? ‘We zijn mens en hebben toch allemaal ideeën over hoe we 
contact willen hebben?’ ‘De vriendschap kan niet steeds van 1 kant komen’ hoor ik 
vaak terug in mijn praktijk.  

Dat is waar, maar hoe zou het zijn als je eens contact maakt met iemand zonder 
verwachting of wensen? 

Notities
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Ook ontdekte ik dat er manieren zijn om ’echt’ contact maken en afstemmen in 
communicatie te trainen. De trainingen die ik geef richten zich vooral op: mensen uit 
de zorg, mensen uit het onderwijs, mensen uit de kunst en cultuur sector. De inhoud 
van de trainingen is altijd een samenspel tussen beweging, houding, uitdrukking, 
non-verbale communicatie, stemgebruik en spel, 

Hoe doe jij dat?
Mijn onderzoek naar ‘contact maken’ duurt eigenlijk al jaren. Als klein meisje was 
ik al verbaasd over hoe mensen soms dingen zeggen die niet kloppen met wat ze 
uitstralen. Het contact/de communicatie, klopte daardoor niet voor mij. De opleidin-
gen die ik volgde (dans, stem en speltherapie) zijn erg waardevol geweest voor dit 
onderzoek. Ik ben bezig geweest met analyse van stem en lichaamstaal.

Ik was al heel vroeg geïnteresseerd in gelijkwaardig zijn, in aandacht hebben voor de 
ander. Deze interesse is gebleven. In alles wat ik doe is afstemmen, contact maken, 
jezelf uiten en communiceren de basis. 

Ik kreeg steeds vaker de vraag, hoe doe jij dat toch? Eigenlijk zou mijn antwoord 
moeten zijn ‘gewoon’. Want wat ik doe is eigenlijk afstemmen in alle eenvoud. Zon-
der verwachting, zonder extra’s, zonder wil en zonder wens. 

 ‘’Maar hoe doe ik dat eigenlijk?’’

Deze training is gebasseerd op 7 belangrijke aandachtspunten. Deze 7 punten van 
aandacht gebruik ik om contact te maken - af te stemmen - te communiceren. Ik 
krijg vaak terug dat deze stappen een veiligheid geven in contact.

‘’Veiligheid in contact voor mensen waarbij contact maken niet vanzelfsprekend is.’’

Je zult merken dat zelfs bij mensen waar contact maken niet zo vanzelfsprekend is 
(denk hierbij aan mensen met een ernstig verstandelijke beperking of mensen met 
dementie) met behulp van deze 7 aandachtpunten het contact zou kunnen verdiepen. 

Ik zie in mijn praktijk dat veel mensen moeite hebben met het uitvoeren van deze 
punten. Gewoon in hun dagelijkse leven!  Ze zijn door opvoeding, stress, presta-
tiedruk, de maatschappij of hun eigen gedachtes verwijderd geraakt van ‘’echt’’ 
contact met zichzelf of de dierbare personen die naast hen staan. In mijn praktijk 
begeleid ik mensen om weer terug te gaan naar het maken van contact met zichzelf 
en daarnaast met de mensen om hen heen. 

Dans, stem en spel’therapie’ om contact te maken? 
Het werkt allemaal samen, het lichaam brengt de binnenwereld in beweging en de 
stem kan daar makkelijk uiting aan geven.
Als je van buiten laat zien wat er van binnen leeft dan kom je geloofwaardig over. 
Je laat een stuk van jezelf zien, je kunt een ander raken door gewoonweg jezelf te 
zijn! Het contact kan vanuit deze echtheid ontstaan. 
Dat is denk ik de magie van deze werkvorm.

In dit boekje laat ik je kennis maken met de 7 stappen naar echt contact! Eenvoudig 
contact met een groot effect. 
Ik wil graag benadrukken dat ik deze manieren van contact vaker inzet, ook als ik 
werk met kinderen, volwassenen. Het is voor mij een manier van leven geworden. 
Op de momenten dat ik merk dat het contact stroef verloopt dan kan ik vaak via 
deze 7 punten analyseren wat daar de oorzaak van is.  
Mensen voelen aan of jouw uitstraling ‘echt’is. Wees bij het lezen van deze punten 
eerlijk naar jezelf, wees echt en kijk diep van binnen. Wanneer laat jij werkelijk zien 
wat je van binnen voelt? 
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Aandachtspunt 1: Wees aanwezig/heb aandacht (hier en nu)

Het aanwezig zijn is een belangrijk aspect in contact. Met aanwezig zijn bedoel ik: 
Heb aandacht voor het hier en nu! Voel dat je staat en waar je bent, neem de ruimte 
in je op, neem de persoon voor je in je op. Het heden is nu! 

Als je werkelijk in het heden kunt zijn heb je geen gedachtes en kun je echt bele-
ven. Wanneer jij beleeft kun je, de ander raken en inspireren, maar kun jij zelf ook 
geinspireerd raken!

Dit aanwezig zijn is een kunst en heeft oefening nodig. Probeer het maar. Hoe meer 
je bewust gaat worden hoe makkelijker het gaat.
Vanuit deze basis is het namelijk veel makkelijker om contact te maken.

Ik zie heel vaak dat dit een lastige techniek is. Er zijn veel mensen die zich laten aflei-
den door gedachtes of beelden van buitenaf.
- Denk hierbij bijvoorbeeld aan reacties die je niet had verwacht. Je zegt vriendelijk  
 hallo tegen iemand en deze persoon loopt gewoon door, zegt niets terug. Jij gaat  
 direct nadenken… zie dat doet ze wel vaker, ik ben onzichtbaar.
- Of je spreekt met iemand, ze vertelt vol enthousiasme over haar vakantie, je 
 luistert half omdat je nog veel moet doen. 
- Je bent samen met iemand een dagje samen en denkt steeds aan de drukke 
 dagen die eraan komen. Je kunt eigenlijk niet echt genieten van de dag. 
- Je zit in een ruimte met veel mensen. Je voelt je ongemakkelijk en bent de hele  
 tijd bezig met hoe je overkomt.

Gebeurt dit bij jou ook wel eens? Dan verlies jij ook het moment.
Als jij voelt dat je in het moment bent, aanwezig bent, dan kun je iets bijzonders 

doen in contact. Je gaat lijnen uitleggen, alsof je een hengel uit gooit.
Wanneer je dit doet gaat alles kloppen. Er ontstaat een energie waarbij jij aandacht 
hebt voor de ander. Waarin contact en communicatie heen en weer gaat. 
Jij gaat zien/voelen hoe de ander reageert. Je kunt dan reageren op wat er is! Men-
sen voelen zich hierdoor gezien en gehoord! Je speelt in op het moment. 

Een belangrijk verhaal van mijn eigen ervaring: Toen was ik niet in het moment!
Ik zat te wachten tot de workshop begon. Spannend, weer een nieuwe andere doel-
groep, nieuwe contacten en spanning of mijn werk wel zou voldoen aan de gestelde 
eisen. Ik twijfelde zelfs of het wel zou voldoen aan mijn eigen eisen.
De kinderen waar ik mee zou gaan dansen waren allemaal lichamelijk en ver-
standelijk beperkt. Zodanig dat ik niet helemaal kon inschatten wat ik kon doen. 
Alhoewel ik wel ervaring heb met deze doelgroep had ik nog nooit kennisgemaakt 
met deze specifieke groepen dus moest maar een beetje raden wat ik wel of niet 
kon aanbieden.
Ik zag dat de kinderen in de eerste instantie met een boog om me heen bewogen. 
Ze namen afstand en waren gespannen. Ik zag het en voelde in een vlaag van ‘we-
ten’ dat deze lieve kinderen eigenlijk lieten zien wat ik van binnen voelde. Ineens 
overviel me ontroering, wat geweldig! Ik werd geraakt door de pure eerlijkheid en 
ontdooide zelf. Ik merkte dat het contact gemaakt kon worden.
Ik hoefde niets te doen ik hoefde er alleen maar te zijn. Ik hoefde niet aan eisen te 
voldoen, ik moest alleen maar luisteren, luisteren naar hun klanken en meebewe-
gen met hun lichaam. Het contact dat er ontstond was werkelijk mooi. Ik besefte 
ineens weer al te goed dat werken vanuit emotie voor mij veel meer waarde heeft 
dan werken vanuit mijn kennis.
Deze kinderen lieten me ervaren dat je mee kunt wiegen op de stroom, dat je het 
leven kunt nemen zoals het is en niet teveel eisen hoeft te stellen aan jezelf. Nog 
vaak denk ik terug aan het contact dat ik kon maken. En zo denk ik ook vaak: Tessa 
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blijf kijken naar de mensen om je heen! Werken en leven met mensen, deze kin-
deren in het bijzonder, brengt me zoveel dichter bij mezelf! Als je werkelijk leert 
luisteren, kun je zoveel meer ontdekken van jezelf. 

Oefening in het moment zijn 
1. Kijk naar een voorwerp in je omgeving. Doe net alsof je het voor het eerst in je  
 leven ziet.
2. Op het moment dat je tegenover iemand zit, kijk eens naar degene die tegen-
 over je zit. Alsof je de ander voor het eerst ziet. Neem alles in je op! Alles aan  
 deze persoon zie je voor het eerst. Kijk als het ware als een kind. Je moet het   
 helemaal ontdekken. 

Tip
Lees het boek ‘de kracht van het NU, Eckhart Tolle’ 

Aandachtspunt 2: Straal rust en vreugde uit 

Ik hoor bij trainingen vaak dat mensen op een bepaald moment ineens vastlopen 
tijdens hun contactmoment, lessen, lezing of training. Hoe kan dat nou? Vraagt 
iedereen zich af! Het ging heel goed en ineens loopt het anders… Ik merk dat zelf 
ook weleens. 
Als ik mensen observeer en mijn eigen situatie analyseer dan valt me iets op. 

Het contact vertroebelt, wordt wiebelig op het moment dat ik onzeker word. Als 
ik onzeker ben dan word ik druk, ik ben bezig met mezelf en kom niet meer rustig 
over. 

Bij observaties zag ik het ook gebeuren! Het vastlopen gebeurt veel op de momen-
ten dat de spreker/trainer/verzorger niet meer rustig is. Vaak gaat er een moment 
daarvoor iets aan vooraf. (irritatie, gezelligheid met collega, tikkende klok)  

Hoe kun je nu rust blijven uitstralen? Ik heb hiervoor een aantal technieken 
Hier spreek ik over verschillende rustpunten. : 
1. Vertraag je houding, beweging. Stel jezelf voor dat alles wat jij doet 3 tellen 
 later bij de ander aankomt. Zorg dus voor een rustig en prikkelvrij décor/
 omgeving. 
2. Tijdens een gesprek, uitleg of lezing is het heel prettig als je stiltes laat vallen. 
 In deze stiltes is er ruimte voor “echt” contact, je kunt om je heen kijken en 
 ervaren hoe je verhaal bij de ander binnenkomt. Adem zelf dus eens wat vaker  
 rustig in en uit. Wees niet bang voor stiltes maar maak er juist gebruik van. In  
 de stilte wordt contact juist geboren! 
3. Bevestig de zinnen/het verhaal wat de ander vertelt. Het geeft de ander zelf-
 vertrouwen als je begrijpt wat er wordt gezegd.  
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4. Verminder de bewegingen in je lichaam (armen, benen, hoofd, knieën enzo-
 voort). Ik zie vaak dat mensen snel en veel bewegen. De drukte zit in het   
 lichaam; lopen, staan, snel iets pakken, even snel iets neerzetten. Wees je 
 bewust van jouw bewegingen en probeer je eens echt te richten op verminderen. 
5. Praat minder en luister meer! Wie gaat luisteren komt erachter wat de ander   
 bezig houdt, wat de ander voelt en denkt. Het geeft jou meer inzicht in de 
 ander, je leert de ander beter kennen, je kunt meer interesse tonen en ziet de  
 ware beleving van de ander. 
6. Denk ook goed aan rust brengen voor de rest van de zintuigen. Ook daar kan   
 namelijk veel onrust zijn. Ik zie erg vaak dat mensen contact willen maken met 
 iemand terwijl bijvoorbeeld de televisie hard aanstaat. Het geluid en beeld kan  
 heel afleidend zijn. Ook sterkte geurtjes of fel zonlicht kan contact in de weg   
 staan. 
7. Laat je gezicht meespreken. 
8. Sprankel! Straal vreugde uit. Glimlach. En breng hierbij je kin wat omlaag. Het  
 oogt vriendelijker en toegankelijker. 
9. Wees optimistisch. Streeft niet naar iets dat het zal moeten worden. Richt je op  
 dat wat er is. 

Oefeningen om te vertragen 
1. Zet voor jezelf een kopje koffie maar doe dat trager dan anders. Neem de tijd   
 om koffie te zetten. Langzaam en rustig. Het kan zo heel vervelend voelen. Maar  
 het kan ook dat je het heerlijk vindt. 
2. Loop (tijdens je werk) eens een tandje langzamer. Zet je voeten bewust neer, rol 
 ze rustig af en neem eens op wat dit met je doet. Ik hoor vaak dat mensen er  
 onrustig van worden, helemaal wanneer ze deze oefening gaan uitvoeren  
 tijdens hun werk… ze moeten nog zoveel doen… juist op het werk. 
 Een super oefening dus om te onthaasten. Voel je onrust? Maakt niet uit… laat  
 het er zijn! 
3. Zet rustige muziek op, zit tegenover elkaar en volg de bewegingen van de ander.  
 Voer de bewegingen traag uit omdat de ander dan de kans krijgt om de bewe-
 gingen precies te volgen. 
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Aandachtspunt 3: Doelgericht en helder (in aanraking, beweging 
en taal)

Wees doelgericht en helder in je communicatie naar anderen. Laat zelf dus ook 
zien wie je werkelijk bent. 
1. Straal van buiten uit hoe jij je van binnen voelt. 
 Het lijkt misschien simpel, veel mensen zeggen me ook vaak… dat doe ik wel.   
 Maar als ze verder kijken zien ze toch dat, dat niet altijd waar is. 

Voorbeeld stagiaire Linda: Linda komt voor het eerst op visite bij een woongroep. 
Ze gaat daar met een klein groepje creatief bezig. Ze kent de woongroep niet, ze 
kent de verpleegkundigen niet en eigenlijk weet ze de weg ook niet helemaal. 
Poeh, ze voelt zenuwen. Net voor ze de deur open doet ademt ze heel sterk in en 
weer uit… ze opent de deur, loopt krachtig naar binnen en zegt vol goede moed 
met een luide stem “hallo allemaal, ik ben Linda!!!”. 
Linda merkt dat de reacties heftig zijn… een aantal dames kijken niet op, een ander 
kijkt boos en geschrokken, weer een ander zwaait haar weg… Linda voelt zich zo 
vreselijk… het contact komt niet tot stand. Niemand heeft zin. 

In dit voorbeeld liet Linda niet zien wat ze werkelijk voelde. Werkelijk voelde ze 
wat zenuwen. Hoe was het contact geweest als ze die gewoon had laten zien. Als 
ze helder was geweest in haar communicatie? 

2. Maak zinnen niet te langdradig. Wees helder kort en bondig. Dus een uitleg   
 van een werkvorm kun je het beste in korte stukjes aanbieden en nog fijner…. 
 direct doen. (ik zie bij het coachen van leerkrachten, zorg- of kunstprofessionals  
 heel vaak dat er veel wordt uitgelegd… Makkelijker zou zijn dat je de ander de  
 kans geeft om direct mee te doen). 

Waarom leggen mensen zoveel uit? We hebben tijdens de coachingssessies on-
dekt dat iedereen die veel uitlegt dit doet uit het gevoel van ‘’willen sturen, een 
goed gevoel geven aan de ander’’. Ze willen graag dat de persoon geen fouten 
maakt, dat ze precies weten hoe het moet en dat ze zich niet rot gaan voelen. 

3. Bij fysiek contact is het erg belangrijk om duidelijk te zijn. Een handdruk is 
 aanwezig en sterk. Een hand op iemands schouder kan het beste duidelijk 
 aanwezig zijn. Niet onzeker en friemelig maar juist zeker, vertrouwd en krachtig. 
4. Voorkom vragen stellen. Vragen van jou kunnen zorgen voor nog meer vragen  
 bij de ander. Het kan voor veel onduidelijkheid en onrust zorgen. 
 Een vraag komt uit het hoofd, je zult ook een antwoord uit het hoofd ont-
 vangen. Als je je richt op het hart en richt op dat wat er op dit moment is dan  
 komt het verhaal vaak vanzelf. Dus ipv: “Wat een mooie armband, hoe komt   
 u eraan?” Kun je ook zeggen: “Wauw, ik zie een bijzonder mooie armband.” En  
 wees dan eens stil, wacht wat er komt. 
5. Benoem wat je ziet, helder, duidelijk en in het moment, zonder oordeel. Ik zie  
 een traan in uw ogen. Ipv ik zie dat u verdrietig bent. 

Oefening: Ga tegenover elkaar zitten. De 1 zit met de ogen dicht, in zichzelf ge-
keerd. De ander legt haar hand op de arm van de in zichzelf gekeerde persoon. 

Doe het eerst eens wat onzeker, friemelig, zachtjes. En daarna eens aandachtig, 
stevig en duidelijk. Wat is het verschil? Wat doet het met de gever? En wat doet 
het met de ontvanger? 
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Aandachtspunt 4: Deel Liefde 

Ik wil uitdragen dat je kunt leven vanuit liefde. Liefde en goed doen.  
Deel liefde en vreugde, breng licht, help en breng dit bij de mensen die naast je 
staan. 
Niet om zelf te groeien, maar geheel en alleen om liefde te delen.  Maak verbin-
dingen en laat deze energie stromen. Breng de ander in het licht (kwetsbaar en 
eenvoudig). 
Kijk met liefdevolle ogen naar een ander.

Ik las een prachtig gedicht, ik deel graag een aantal citaten:

* geschreven door Freydoon Rassouli genaamd 
 “The Spirit of Love” 

Liefde leert ons kijken met ons hart,
en niet met ons hoofd.

De liefde heeft een open oog
voor het unieke van ieder mens.

Liefde luistert achter de woorden
en hoort wat er eigenlijk
in het hart van de ander omgaat.

Liefde beheerst de kunst van het zwijgen
om de ander niet te kwetsen.

Liefde is je hart openen en kwetsbaar durven zijn.

De liefde oordeelt niet,
maar is bescheiden en terughoudend.

De ware liefde wordt geboren in ons hart.
en is daarom onvoorwaardelijk en belangeloos.

De liefde die uit ons ego voortkomt,
is daarentegen egocentrisch en op zichzelf gericht,
meer dan op een ander.

Liefde maakt ons mooi.

Oefening in liefde delen
Kijk eens met een liefdevol oog naar degene voor je. Wat maakt indruk op jou? 
Observeer jezelf: Kun jij belangeloos delen? Of verwacht jij er iets voor terug? 
Wees eerlijk, oprecht en lief voor jezelf! 
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Aandachtspunt 5: Leer spiegelen/stem af in houding, adem en 
beweging

Dit mag zeker niet ontbreken in het maken van contact. In wezen is spiegelen een 
kwestie van aandacht. Je kunt bewegingsritmes overnemen en bootst deze na.
Spiegel houding, adem en/of beweging en je krijgt een ingang tot contact, een 
verdieping in contact. 

Als je iemand zijn houding en bewegingen nadoet, kan de ander overeenstem-
ming ervaren. Hij voelt dat je met hem op één lijn zit. Je gaat je als het ware fysiek 
afstemmen. Niet om iemand te manipuleren, maar eigenlijk om iemand te leren 
kennen. En zo in de belevingswereld van de ander te stappen. 

Direct spiegelen 
Hier voer je de houdingen en bewegingen spiegelbeeldig uit. Het lijkt hierbij net of 
de ander letterlijk in de spiegel kijkt. Het is het makkelijkst wanneer je tegenover 
elkaar zit.

Nabootsen 
Bij nabootsen doe je precies wat de ander doet. Heeft de ander zijn rechterbeen 
over zijn linkerbeen gekruist dan kruis jij ook je rechterbeen over je linker. Be-
weegt hij zijn rechter arm, dan beweeg jij ook je rechter arm. Draait hij zijn hoofd 
naar links, dan kijk jij ook naar links. Loopt ze heen en weer dan loop je in dezelfde 
snelheid mee, ademt hij diep dan adem je mee. Dit werkt het makkelijkst als je 
naast iemand staat. 

Een praktijkverhaal over spiegelen 
Terwijl ik naar mijn stagiaire keek werd er een man naast mij aan tafel gezet. Deze 
man was zeer in zichzelf gekeerd en hij maakt repeterend steeds twee dezelfde 
klanken. 
Zijn ademhaling was hoog en hij bewoog veel met zijn handen. 
Na enige tijd deed ik zijn twee klanken mee... samen zongen we deze twee klanken. 
Hij leek door te krijgen dat iemand meedeed. Ik wist het niet zeker maar ik had het 
idee dat hij wat meer aandacht kreeg voor zijn omgeving. 
Ik maakte na enige tijd tussen de twee klanken een extra melodietje... het was
bijzonder want we zongen samen de twee steeds repeterende noten en hij LUIS-
TERDE steeds weer opnieuw naar het extra tussenmelodietje. Ik kon merken dat hij 
luisterde omdat hij wat open ging en hij zijn hoofd wat omhoog tilde en zijn hoofd 
wat naar me toedraaide. Het liedje dat we zongen leek een beetje op het liedje 
‘stille nacht heilige nacht’ dus ik begon te neuriën: stille nacht, heilige... en meneer 
neuriede ineens de laatste noot van de eerste regel... Zo deed hij dat bij elke laatste 
noot van elke regel! Samen neurieden we wel 6 keer stille nacht heilige nacht, hij 
steeds de laatste noot... Ik werd blij, voelde mijn hart licht worden...hij opende zijn 
ogen en lachte even!! We hebben elkaar kunnen raken... en de verpleging huilde… 
zij waren ook geraakt!  

Praktijkervaringen 
Ik hoor vaker terug dat het moment dat leerkrachten, zorg- of kunstprofessionals 
deze contactvorm gaan toepassen dat ze veel makkelijker contact kunnen krijgen. 
Wat opvallend is dat in lastige situaties van boosheid, verdriet of slecht nieuws 
gesprekken de ander zich veel beter lijkt te kunnen uiten. Ik hoor vaak terug dat hun 
leerlingen of cliënten beter uit hun woorden komen, dat ze dieper kunnen vertellen 
wat hen bezighoudt. En mooie bijkomstigheid: ze kunnen sneller de draad weer 
oppakken.
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Aandachtspunt 6: Leer omgaan met afwijzing

Ik zie veel mensen in mijn praktijk en bij de trainingen die hier veel moeite mee 
hebben. 

Het verhaal van stagiaire José:
Ze komt een ruimte binnen, zegt vriendelijk ’’Goede morgen’’ en wil in alle liefde 
beginnen met het brengen van haar muziek.
Dan zegt 1 van de bewoners: “van mij hoef je niet te komen zingen. Dat gezeur 
altijd.” 
Daar staat José ineens vastgenageld aan de vloer. Alles gaat door haar hoofd:
- ohhhjee, heb ik de vorige keer gezeurd?
- zie je nou wel, zo gaat het altijd. 
- wat doe ik fout?
- ze vindt mijn muziek natuurlijk te zeurderig.

Wat gebeurt er bij José?
• De afwijzing gaf een pijnlijk gevoel en taste het gevoel van eigenwaarde en   
 zelfvertrouwen aan.
• De afwijzing bracht negatieve gedachten over zichzelf.

Hoe kun je omgaan met afwijzing?
In dit geval had José kunnen reageren: “Blijft u maar lekker daar zitten, u hoeft 
niet te luisteren, helemaal niet erg!”

Zie ook dit contact als waar contact! Ook deze dame mag haar plek innemen in 
het contact. Luister wat je hoort en luister naar de afwijzing. Ga je niet opdringen. 

En zeg vriendelijk dat ze niet hoeft te luisteren als ze dat niet wil. Laat de afwijzing 
er dus gewoon zijn en handel hier ook naar! Het is OK. 

Richt je direct op de rest van de groep of iets anders. Heb aandacht vanuit je posi-
tieve intensie. Breng licht en laat je niet meeslepen in de negatieve gedachten. Dat 
wat aandacht krijgt groeit! 

Ik maak zelfs regelmatig mee, dat degene met de grootste afwijzing ineens vol 
enthousiasme meeklapt, meezingt en meedanst met het laatste liedje (ik zie deze 
afwijzing bij peuters, kleuters, tieners, pubers, volwassenen en ouderen). Blijf vol 
geloof in dat wat je wilt brengen. Hou je vast aan je enthousiasme en vriendelijk-
heid. De afwijzing zegt meer over de ander dan over jou. 

Wat betreft het verhaal van stagiaire José: Na enige tijd zou ze het gewoon weer 
kunnen proberen.

Opdracht 1 
Omschrijf een situatie waarin jij afgewezen bent.

Opdracht 2
Wees bewust van het moment dat je afgewezen wordt. 
Richt je tijdens deze afwijzing op dat de afwijzing er is, luister en handel! Doe een 
stap terug… voel de afwijzing. En richt je daarna op je positieve intensie en ver-
bind met iemand of iets anders. 
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Aandachtspunt 7:  Wees eenvoudig

Hiermee bedoel ik: Wees puur, zonder versiering zonder poespas. Eenvoud krijg je 
door alles weg te laten, dan blijft er ruimte over. 
Je zult mooi zijn in al je eenvoud. Je hoeft dus eigenlijk niets bijzonders te doen, je 
hoeft er alleen maar te zijn. 
Als er niets meer is, dan is het enige dat overblijft jezelf, de ander en jullie creativi-
teit. Zo laat je het contact dus eigenlijk gebeuren/ontstaan. 

Ik wil met dit boekje graag uitdragen dat het niet om jou maar juist om de ander 
draait. Je brengt de ander in het licht. 
Je krijgt alleen zo de kans om ook de ander in zijn pure vorm te ontmoeten.  

Begrijp ook goed dat het contact ook eenvoudig mag zijn. Alleen een zwaai als jij 
vertrekt kan al genoeg zijn. 

Hierbij een magisch moment 
Daar zat ik aan tafel in een verzorgingshuis in Lochem. Als stagebegeleider van de 
studenten moest ik observaties doen. Ik voelde me zo blij. Wat deden ze het alle-
maal mooi, wat waren ze lief en aandachtig en wat brachten ze bijzonder mooie 
kunst voor de ziel. (liedjes, verhalen, theater, zintuigen prikkeling)
Ik was aan het luisteren naar 1 van de stagiaires, ze las een mooi verhaal voor 
waar de vrouw aan de overkant van de tafel met aandacht naar luisterde. Naast 
deze dame zat een meneer, ik ging rustig naast hem zitten, keek naar hem, ik 
probeerde contact te maken maar hij keek niet terug. Hij staarde recht vooruit en 
was stil.

Wauw ik was blij te zien hoe prachtig het contact was tussen mijn student en de 
dame. Ze spraken over herinneringen, over de manege, over het leven van vroeger 
en nu.
Ineens voelde ik naast me iets gebeuren, de meneer die de hele tijd voor zich uit 
staarde begon te bewegen, hij bewoog langzaam, trillend maar toch doelgericht. 
Ik keek naar hem en zag dat hij bewoog naar mijn hand. Het duurde een tijdje 
voor hij mijn hand te pakken had, ik bleef stil zitten, keek naar hem en liet het 
gebeuren.
Mijn hand leek iets dat hij nog nooit eerder had gezien of misschien was het ook 
wel iets dat hij veel vaker had gezien. Hij heeft minutenlang mijn hand onderzocht, 
mijn vingers gevoeld, geaaid, gedrukt, gezien, gedraaid en bekeken. Ineens bracht 
hij mijn hand naar zijn mond en kuste een aantal keer mijn hand. Een moment van 
hart contact!
Wat het mij deed was geweldig. Ik was geraakt en ontroerd.
Ik zeg zovaak in mijn trainingen… je hoeft niets bijzonders te doen, je hoeft er 
alleen maar te ZIJN. Deze situatie is precies wat ik bedoel. Ik deed niets! Een paar 
minuten daarvoor deed ik mijn best om contact te maken… en nu deed ik hele-
maal niets! En er gebeurde iets magisch.
Een prachtig mooi contact dat voor meneer en mij de dag bijzonder heeft ge-
maakt.
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Oefening
Ga eens bij een groepje zitten of staan, wees open in houding, kijk en observeer. 
Wees vriendelijk en eenvoudig. Kijk eens wat er gebeurt, zonder er zelf iets bijzon-
ders voor te hoeven doen.

Inspiratie bronnen: Opleiding Danstherapie, Mindfulness based on cognitive 
therapy, holistisch stemtherapie Terra Voice, Leven in dans Charlotte Querido, 
De kracht van het NU Eckhart Tolle, opleiding contactclown, opleiding autisme-
coach artikelen 



Tessa Kortenbach is een enthousiaste en gedreven dans, stem en 
speltherapeut. Ze heeft zich gespecialiseerd in de combinatie van 
dans, stem en theater. Hoe werken deze drie facetten samen en hoe 
kan het elkaar versterken? 
Naast het werken in haar eigen therapiepraktijk geeft ze trainingen en 
masterclasses aan zangers, sprekers en vocalgroups. 
In opdracht van verschillende organisaties waaronder: de Nederland-
se reisopera, het Conservatorium te Enschede en het Orkest van het 
Oosten ontwikkelt ze diverse lesmethodes, lesmodules en lesdagen 
gericht op de combinatie van dans en stem.
Naast therapeutisch en docerend werk zingt ze zelf als lichtzangeres 
voor dementerenden en mensen in hun laatste levensfase, schrijft 
en speelt ze muzikale kindervoorstellingen en reist ze Nederland en 
Duitsland rond als zangeres bij de Zingende obers.

prak�jk voor dans, stem & spel
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