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Mariet Raedtsinteniewt de secretarisEbba de Niet

i

wordendoor psychologenvan de Arbodienst,trainingenvoor medewerkersvan
de afdelingpsychiatrieen maatschappelijk werk.
Ik krijg eencasus,ik checkaf welke
symptomendaarbij zoal kunnenhoren, ik
bespreekhoe mijn houding moet zijn,
bijvoorbeeldstil en naar binnen gekeerd
of juist niet, ben ik onderinvloedvan
iets, bv. medicijnen.Voor de diverse
cursistenwordenleerdoeleningediend,
zoalsleren doorvragen,zích leren beperken in het praten.Ik stem mijn spel af op
die leerdoelen.
Binnendit werk dat ik doe in Rotterdam
en Groningen,kan ik psychodramaheel
goedgebruiken.Zo heb ik geleerdoP
verschillendeniveau'ste reageren,op
energieniveau,op houding, op woordgebruik. Nu kan ik onder woordenbrengen
wat er binnendie training door toedoen
van die andermet mij gebeurt.Ik kan
veel beter feedbackgeven.
Daarnaastwerk ik individueel, tot nu toe
alleenmet vrouwen.Thuis heb ik vijf
per week. Ik
begeleidingsgesprekken
werk met vrouwenmet eeproblemen,
met depressies,met vrouwen die moeilijk
grenzenkunnenstellen.

MR: Sindswanneerhouiii ie bezigmet
psychodrama?
Ebba: Sinds1991hou ik me bezigmet
Daarvoorhad ik 5 jaar
psychodrama.
intensieftoneelgespeeldmet en voor
asielzoekers.Wrj speeldenbijna door het
hele land en beoogdenbegrip op te brengen voor de asielzoeker.Aanvankelijk
speeldenwe zonderasielzoekers,later
speeldentwee Koerdenmee. De bedoeling was in beeldte brengen,wat er
gebeurtals je met een asielzoekerof
vluchtelingin kontakt komt en wat dat
met zich mee kan brengen.Wat kun je
bij een mensdie gevluchtis
tegenkomen
en een nieuw thuis zoekt?Na afloop van
iederevoorstellingwerd het publiek
uitgenodigdmet ons in discussiete gaan.
De toneelstukkenschrevenwe zelf aan
de hand van improvisatiesnaaraanleiding van toneeltrainingen.
Dit kan veel oproepenvooral bij asielzoekers.Daarom zochtik naar wegendie
mij kondenhelpenhier goed meeom te
gaan.Je kunt immers niet iets oproepen
en dan vrolijk zeggen"Tot de volgende
keer".
Ik verteldedit rond en vroeg her en der
informatie. Via, via hoordeik toen van
ReneeOudijk. EN DAT WAS HET.
Ik had al een aantalcursussengedaan,
waaronderbio-energeticaen intuïtieve
ontwikkeling, toneeltrainingen.Binnen
komt alles
de psychodrama-opleiding
onder een dak. Geweldig!

MR: Kun je vertellenwat de scholíng en
stageín psychodramavoorie betekenen?
Ebba: Ik heb de basisopleidingpsychodramagedaanen de vervolgopleiding
gevolgd.Aansluitendliep ik tweejaar
stagebij Renée.De opleidingvind ik
fantastisch.7-eheeft beantwoordaan
alleswat ik zocht: een manier om iets te
doenmet emotiesdie los kunnenkomen;
eenvorm waarin erkenningvan wat er is
vooropstaat.
In de tweejaar dat ik stageliep heb ik
ontzettendveel geleerd.Ik was voortdu-

als
MR: Hoe gebruikie psYchodrama
actrice?
Ebba: Sindseen aantaljaren werk ik als
actricein trainingen,trainingendie gegeven worden aan mensenuit het bedrijfsleven.Bijvoorbeeld,trainingenvoor
trainingendie gegeven
N.S.-personeel,
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Het doel van de stichtingis
rollenspelen.
langdurigwerklozennaar werk te begein Groninleidenen de werkgelegenheid
gen te stimuleren.

rend getuigevan de manierwaaÍop
Renéewerkt. Als stagiairekon ik beter
toekijkenhoe ReneeOudijk aansluitbij
in taal,
de protagonist,op energieniveau,
in houdingen daarbij ook in staatis het
waar te nemenen er
groepsgebeuren
leiding aan te geven.
Binnenmijn individuelewerk gebruikik
veel van wat ik op de opleidinggeleerd
heb zoalsrolwisseling,terzijdes,dubbeen de vier dimenlen, energiebewustzijn
sies van socialeruimte.

MR: Wat zijn jou specifiekewerkzaamheden binnenhet bestuuren wat kriig ie
ervoorterug?
Ebba: Mijn takenzijn: de mailingen
bijhouden,
verzorgen,ledenadministratie
telefonischeinformatie verschaffenen op
toerbeurtnotuleren.Hoeveeltijd dat alles
in beslagneemt,is moeilijk te zeggen,
maarwat het me oplevert, is dat ik op de
hoogteblijf, dat ik feeling houd met
mensendie met psychodramawerken. Ik
ontwikblijf mezelfbinnenpsychodrama
zijn.
te
ordelijk
leer
kelenen
Wat ik specifiekaan eenbestuursfunctie
binnende verenigingvoor psychodrama
vanuit
vind, is ook verenigingszaken
er
op de
om
psychodramate bekijken,
manier zorgRenée-psychodramatische
vuldig meeom te gaanen om de zorgvuldigheidvan de Schoolook mee te
nemennaarhet bestuurslidzijn, weten
wat aansluiten wat niet aansluit.
Somsstel ik eenvraag als Ebba, niet als
secretarisdan ga ik letterlijk verzitten,
weg van mijn secretarisPlaats.

MR: Waarombenje bestuurslidvan de
Vvp geworden?
Ebba: Sindsde zomervan 1991ben ik
lid van de VvP. Daarvoorwas het bestaanvan de verenigingmij niet bekend.
Sinds mei 1995maakik deel uit van het
bestuur. De redendaarvooris tweeledig.
'als ik een
Enerzijds had ik toen iets van:
functie heb binnendezevereniging,dan
heb ik ook recht van bestaanbinnendeze
vereniging'.Overigens,nu zou dat argument voor mij niet meer gelden.De
tweederedenwas dat Ineke wilde ophouVegaderen
den met het secretariaatswerk.
kon ik al wel, óók als voorzitter. Het
secretariszijn was voor mij een uitdaging; ik ben chaotischen hooptevan dit
secretariëlewerk iets te kunnenleren.
Het leek mij goedvoor mijn ontwikkeling. Ik vind dit leuk werk, hoewelik er
nog steedsbehoorlijk van in de stress
kan raken.

MR: Is er in jouw mate vnn betrokkenheid op, jouw interessevoorpsychodrama iets veranderd,sindsie secretaris
bent?
Ebba: Mijn betrokkenheidwas al groot,
maarwerd behalveintenser,óók genuanceerder.Met het hele gebeurenben ik
intensbezig. Daardooris dit steedsbij
mij aanwezig.Er zit een continuestroom
bedoelik; regelmain. Met genuanceerd
tig praat ik erover, weet dan waar ik het
over heb. Bovendienbesefik dat iets
voor mij zo kan zijn, maar misschien
voor eenanderheel andersligt.
Nawoordvan Mariet: Na dit interview
met Ebba ben ik zelf weer helemaal
enthousiastgeraah voor psychodrama.

MR: Is aanje verwachtingenvoldaan?
Ebba: Het werkt goed. Ik heb geleerd
dingen stelselmatigaf te werken, de
ontwikkeling verloopt goed. Dezeervaringen kan ik gebruikenin mijn nieuwe
baan.Ik werk sindsjanuari 1997voor
twaalf uur op de afdelingtelemarketing
van een stichtingdie opleidingenverzorgt op het gebiedvan administratie,
logistiek, telemarketingen automatisering. Daarnaastgeef ik acht uur per
week les aan de telemarketers,m.n.
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