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Missie, visie en doelstelling

Begeleidingskunde is de praktijkwetenschap die zich richt op het bege-

leiden van het leren en ontwikkelen van professionals ten behoeve van 

hun beroepsmatig functioneren,  zowel individueel, in teamverband, als 

op organisatieniveau. De begeleidingskunde kent hiervoor een diversi-

teit aan werkvormen, zoals mentorschap en meester-gezelrelaties, super-

visie, coaching en (studie)loopbaanbegeleiding, training en teambegelei-

ding, organisatieconferenties en actieonderzoek. Kenmerkend voor de 

begeleidingskunde is de gecombineerde oriëntatie op de ontwikkeling 

van individuele professionals, samen met de gerichtheid op de ontwik-

keling van de teams en organisaties waarin zij functioneren. Basaal in de 

begeleidingskunde is het uitgangspunt dat individueel leren en collectief 

leren in elkaar grijpen. 

Het Tijdschrift voor Begeleidingskunde draagt bij aan de ontwikkeling 

van dit vakgebied door een publicatiemedium te bieden voor praktijk- 

wetenschappers en reflecterende  professionals. In dit blad brengen we 

wetenschappers en professionals, denkers en doeners, vragers en aan-

bieders, opleiders en afnemers met elkaar in inter actie. Doel is een stan-

daard te ontwikkelen voor professionele begeleiding die zowel voldoet 

aan wetenschappelijke maatstaven,  normatieve criteria, als eisen van 

praktische relevantie.

Op deze manier wil het tijdschrift een bijdrage leveren aan het realiseren 

van de beleidsdoelen van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en 

Coaching (LVSC), wat betreft de voortgaande professionalisering van 

haar leden en toekomstige leden in opleiding. Als richtinggevende waar-

de bij het samenstellen van het tijdschrift geldt voor de redactie: de volle 

breedte van de diverse werkvelden en niveaus waarop de begeleidings-

kunde wordt beoefend aan het woord laten, en deze diverse gremia met 

elkaar in dialoog brengen. 

De redactie verwacht dat dergelijke ontmoetingen de ontwikkeling van 

het vakgebied voeden en de deskundigheid van de beroepsgroep bevor-

deren. Daarbij wordt gestreefd naar een combinatie van degelijkheid van 

de inhoud en leesbaarheid van de tekst.
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IN CONTACT 
MET EMOTIES

In het begeleiden van individuen en groepen gaat het doorgaans 

om de emotie die zich gehecht heeft aan de inhoudelijke onderwer-

pen. Emoties zetten in beweging. Maar emoties kunnen je ook op 

slot zetten. En contact zonder emoties kan niet. ‘Uit het contact gaan’, 

is dan ook zoveel als: jezelf losmaken van je eigen emoties. In dit 

nummer wordt dit thema verkend. In het openingsartikel beschrijft 

Annefloor Klep, mede op grond van haar promotieonderzoek, het 

belang van het delen van emoties op de werkvloer. In een reactie 

onderschrijft Robbert van Bruggen dit belang, maar betoogt ook dat 

de gerationaliseerde bedrijfsvoering daar in de kern niet voor open-

staat. Zowel Alie van Ommen als Ien van der Pol beschrijven een 

werkvorm die kan helpen om pijnlijke emoties toch woorden en daar-

mee expressie te geven. Van Ommen presenteert haar methodiek 

van het ‘dichtdoosje’, Van der Pol schrijft over haar ervaring met ‘op-

stellingen van het verlangen’. Het zou interessant zijn om deze twee 

artikelen, vooral bedoeld voor individuele contexten, eens toe te pas-

sen op de vragen waar Klep en Van Bruggen over schrijven.

Mieke de Borst-van Herwijnen levert een betekenisvolle bijdrage aan 

dit nummer, door in te gaan op de kracht van kwetsbaarheid. Het 

artikel komt nog meer in perspectief te staan door het verhaal van 

Marjo Boer en Christine van Duin; zij nemen het leren werken van-

uit eigen ervaringsdeskundigheid - ik lees dat ook als werken met ei-

gen kwetsbaarheid - op in een doordachte trainingsmethode.

De column van Leike van Oss en het interview met Judith Budde  

raken ook aan ons thema. Wardy Doosje, lid van de adviesraad van 

de LVSC, schrijft ditmaal de bijdrage voor de Canon van de Bege-

leidingskunde. De boekbesprekingen van Bastiaan van Gils is ver-

bonden met het centrale thema van dit nummer. Hij trok, naar aan-

leiding van het overlijden van Nico Frijda, diens grote werk ‘De 

emoties’ nog eens uit zijn boekenkast en schreef een toegankelijke 

bespreking, die tegelijk ook een soort overzichtelijke inleiding tot 

deze niet eenvoudige maar wel belangrijke monografie verschaft. 

Tot slot nog een enkel punt van redactioneel beleid: in overleg met 

het bestuur van de LVSC worden vanaf dit nummer telkens twee blad-

zijden van de vier verenigingspagina’s, te vinden aan het einde van 

elke editie, ter beschikking gesteld aan verwante organisaties (zo-

als opleidingsinstellingen, trainingsbureaus en beroepsverenigingen) 

om zich te presenteren aan de lezers. We streven daarbij naar  

samenhang met de rest van het nummer. De Alba-academie en Het 

Balkon zijn hiervoor als eerste uitgenodigd.

Een laatste punt vanuit de redactie: zeer content zijn we met de ver-

sterking van ons team: Maartje de Vries gaat deel uitmaken van onze 

groep en haar bijdrage leveren aan het mooie (maar ook arbeids-

intensieve) redactionele werk. Bijzonder welkom! 

Voor u als lezer: veel mooie gevoelens bij het lezen van dit nummer; 

vanuit de redactie hopen we ‘in contact’ te zijn.
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Het begeleiden van 

KENNIS EN KUNDE

DE KRACHT, (ON)MACHT EN 
PRACHT VAN GEDEELDE EMOTIES

Annefl oor KLEP

Dr. A.H.M. Klep is sociaal psycholoog, arbeids- en orga-
nisatiepsycholoog en trainer/adviseur bij GITP te Tilburg. 
E-mail: a.klep@gitp.nl.
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 gevoel

Nog altijd heerst er in veel organisatieculturen een 
taboe op het openlijk uiten van ervaren emoties. 
Op basis van haar promotieonderzoek en vanuit 
ervaring in het begeleiden van individuen en teams 
in organisaties, ziet de auteur dit als een gemiste 
kans. In dit artikel wordt er vanuit een (sociaal)psy-
chologisch perspectief gekeken naar de mogelijke 
positieve en negatieve effecten die het interactief 
delen van emoties heeft op prestaties en onderlin-
ge relaties tussen individuen in teams. Uit het em-
pirisch onderzoek blijken positieve gevolgen met 
betrekking tot het delen van zowel positieve als  
negatieve emoties in teams. Taakprestaties gaan 
erdoor omhoog, de onderlinge relaties tussen 
teamleden worden versterkt en de informatievoor-
ziening verbetert. Vanuit de praktijk als trainer/ad-
viseur ziet de auteur dat deze potentiële kracht van 
emoties gemakkelijk kan omslaan in macht of (on)
macht. Wanneer gaan emoties vervormen en wel-
ke verschijningsvormen krijgen ze dan? Welke oor-
zaken liggen hieraan te grondslag? Tot slot komt 
de vraag aan de orde welke rol de begeleider kan 
innemen in het begeleiden van gevoel. De focus 
van de auteur ligt hierbij op het gedragsniveau  
van de professional vanuit een communicatieper-
spectief. De bijdrage van de begeleider aan een 
heldere en openhartige uitwisseling van emoties 
wordt belicht, met als doel de emotie in haar 
kracht te zetten. 

INLEIDING 
De deelnemer, werkzaam als consultant in de 
financiële sector, kijkt me verbaasd aan. ‘Iets 

delen over mijn gevoel? Nú?’ Ik knik en vraag: ‘Wat voel je op 
dit moment?’ De deelnemer antwoordt weifelend: ‘Tja, ik vind het 
wel vervelend. Irritant. Ik ben eigenlijk gewoon boos. Ja: boos!’ 
‘Die emotie hoor ik tussen de regels door,’ zeg ik, ‘terwijl je op 
inhoud communiceert.’ Hij kijkt me nadenkend aan. ‘Dat doet ie-
dereen bij ons op kantoor. Ik kan toch niet met mijn gevoel aan-
komen? Dan denken ze dat ik op cursus ben geweest,’ voegt hij 
er lachend aan toe. ‘Wil je eens proberen die onderstroom te be-
noemen in dit gesprek?’ Het gesprek neemt een andere wending 
en de deelnemer bereikt zijn doel in dit oefengesprek met zijn 
manager. De blos van zijn wangen is vervaagd, zijn stem klinkt 
helder en zijn houding is ontspannen. ‘Hoe was dit voor jou om 
te doen?’, vraag ik. ‘Goed!’, is zijn korte en krachtige antwoord.

In veel organisatieculturen heerst een taboe op het uiten van emo-
ties op de werkvloer. Gevoelens laten zien in een zakelijke con-
text is ‘onprofessioneel’ of ‘zweverig’. Directieleden, managers 
en medewerkers zijn met name terughoudend in het delen van 
negatieve emoties. Men is bang voor een ‘klaagcultuur’. Is deze 
terughoudendheid in het delen van (negatieve) emoties gegrond 
of laat men de kracht van het delen van emoties dan jammerlijk 
onbenut? En hebben gedeelde emoties in de werkcontext altijd 
positieve effecten of kan de kracht van emoties ook omslaan in 
(on)macht? 

In dit artikel belicht ik het nut van het delen 
van zowel negatieve als positieve emoties, 
aan de hand van de resultaten uit mijn dis-
sertatie (Klep, Wisse & Van der Flier, 2010) 
en vanuit mijn ervaringen in de praktijk als 
trainer en adviseur. In het licht van deze be-
vindingen en bespiegelingen besluit ik mijn 
betoog met een persoonlijke visie op de  
manier waarop de begeleidingskundige kan 
bijdragen aan het begeleiden van gevoel.
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KRACHT VAN EMOTIES Gevoel is een belangrijke  
determinant van menselijk gedrag (Damasio, 1994). 
Positieve en negatieve gevoelens die men ervaart, 
beïnvloeden de cognitie, de motivatie en het gedrag. 
Gevoel wordt in de (sociaal)psychologische litera-
tuur gebruikt als overkoepelende term voor emoties 
en stemmingen. Emoties zijn intens ervaren (relatie-
ve) kortetermijnreacties met een specifieke oorzaak. 
Stemmingen worden gedefinieerd als lager in inten-
siteit, langer van duur; ze missen bovendien vaak een 
specifieke oorzaak of specifiek object (Frijda, 1993). 
Men kan een ‘range’ aan gevoelens ervaren die meer 
of minder prettig zijn (de aard van het gevoel) en 
hoog of laag in activatieniveau (Larsen & Diener, 
1992). Zo is de emotie verdriet negatief van aard en 
laag wat betreft activatieniveau, terwijl de emotie 
blijdschap positief van aard is en het activatieniveau 
daarbij hoog is. 
Wanneer mensen gevoelens met elkaar delen, kunnen 
ze een collectief gevoel ontwikkelen; dit wordt ook 
wel groepsaffect of groepsemotie genoemd. Dit zijn 
consistente homogene affectieve reacties binnen een 
groep. Uit de literatuur blijkt dat er aanzienlijk bewijs 
is voor het bestaan van gedeelde emoties binnen 
teams en werkgroepen in organisaties (Bartel & Saa-
vedra, 2000). Bovendien blijkt uit meerdere studies 
dat het delen van emoties tussen groepsleden substan-
tiële impact heeft op groepsprocessen en resultaten 
gerelateerd aan het functioneren van groepen (Barsa-
de, 2002; Totterdell, 2000).
Grofweg zijn er twee paden te onderscheiden die tot 
groepsemoties leiden (Kelly & Barsade, 2001). Ener-
zijds kan een groepsemotie ontstaan doordat groeps-
leden toevallig dezelfde dingen meemaken. Werkne-
mers die een reorganisatie binnen hun bedrijf 
meemaken, kunnen bijvoorbeeld gevoelens van boos-
heid, verdriet, onzekerheid en frustratie ervaren. De 
focus ligt hier op de gebeurtenissen, waardoor men-
sen zich hetzelfde voelen. Anderzijds kan een groep-
semotie ontstaan doordat mensen hun gevoelens on-
derling uitwisselen. Een collega deelt bijvoorbeeld 
trots en vreugde over een geslaagd project in een ver-

gadering. De focus ligt hier op de interactie tussen 
mensen, waarbij gevoelens openlijk gecommuniceerd 
en uitgewisseld worden. 
In het onderzoek dat ik uitgevoerd heb aan de Vrije 
Universiteit in het kader van mijn promotie, wilde  
ik weten of dit dynamische pad naar groepsemoties 
(waarbij groepsleden hun gevoelens openlijk uitwis-
selen) andere gevolgen voor het functioneren van 
groepen heeft dan het statische pad (waarbij groeps-
leden hetzelfde voelen, maar hun gevoel niet uitwis-
selen). In een laboratoriumexperiment met tijdelijke 
driepersoonswerkgroepen heb ik deze groepen eerst 
naar blije of verdrietige filmpjes laten kijken, om  
een positieve dan wel negatieve gevoelsstaat op te 
wekken. Vervolgens heb ik deze groepen hun emoties 
wel of niet interactief met elkaar laten delen. De deel-
nemers moesten daarna een analytische en creatieve 
taak uitvoeren en werden daarbij gefilmd (video). 
Analyse van de video-opnamen liet zien dat wanneer 
groepsleden hun gevoelens interactief deelden (open-
lijk communiceerden en uitwisselden) deze gevoelens 
een sterkere invloed op het functioneren van groepen 
hadden, dan wanneer groepsleden hun gevoelens niet 
interactief deelden (Klep, Wisse & Van der Flier, 2011). 
Met andere woorden, de mate waarin emoties onder-
ling worden uitgewisseld bepaalt hoe sterk de gevol-
gen van de emoties voor gedrag zijn. Ofwel: emoties 
zijn het krachtigst wanneer ze expliciet benoemd en 
besproken worden. 
Een hieruit voortvloeiende vraag is: welke invloed 
hebben deze gedeelde emoties op gedrag? Uit ons  
onderzoek blijkt dat het delen van positieve emoties 
(zoals blijdschap, uitgelatenheid en enthousiasme) 
zorgt voor een betere prestatie bij creatieve taken. Dit 
resultaat is te verklaren vanuit de evolutieleer en ligt 
in lijn met de ‘mood as information’-hypothese 
(Schwarz & Bless, 1991). Positieve emoties geven het 
signaal dat de huidige situatie ‘veilig’ is en men het 
zich kan permitteren om risico’s te nemen, door zich 
te baseren op algemene kennisstructuren. Mensen die 
positieve emoties delen, zullen daardoor sneller ‘out 
of the box’ gaan denken en originele ideeën genere-
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ren. Iemand die creativiteit in zijn team wil stimule-
ren, doet er goed aan een brainstormsessie te begin-
nen met een rondje positieve ervaringen, leuke 
anekdotes of grappige nieuwsitems. Wanneer creatie-
ve input van collega’s gewenst is, kan men met een 
grappig filmpje, leuke ervaring of compliment de cre-
ativiteit van collega’s stimuleren. 
Uit mijn onderzoek blijkt dat niet alleen het delen van 
positieve emoties positieve effecten kan genereren; 
ook dat het delen van negatieve emoties positieve ge-
volgen heeft, zowel voor het teamfunctioneren als 
voor groepsdynamische aspecten binnen teams. 
Teamleden die negatieve emoties (zoals somberheid, 
ellendigheid, gespannenheid en nervositeit) expliciet 
met elkaar deelden, presteerden beter op analytische 
taken. Deze resultaten kunnen verklaard worden van-
uit de rationale van de evolutietheorie: wanneer men 
een negatieve emotie ervaart, is dit een signaal dat er 
gevaar heerst, waardoor men meer kritisch en diep-
gaand informatie verwerkt. Deze systematische infor-
matieverwerking komt vooral van pas bij het uitvoe-
ren van een analytische taak, waarbij ons cognitieve 
vermogen wordt aangesproken. Het delen van nega-
tieve emoties verbetert niet alleen analytische taak-
prestaties, maar ook de onderlinge band in een groep 
en de mate van informatie-uitwisseling. 
Teamleden die negatieve emoties uitwisselden had-
den een sterkere mate van saamhorigheid en deelden 
onderling meer informatie. Het principe van het de-
len van negatieve emoties wordt sinds jaar en dag toe-
gepast bij het ‘ontgroenen’ van studenten en, binnen 
de klinische psychologie, in therapeutische groeps-
sessies. 
Het lijkt dus geen goed idee om, uit angst voor een 
klaagcultuur, voorbij te gaan aan negatieve emoties. 
Sterker nog, wanneer men wil bereiken dat de neuzen 
in een team dezelfde kant op komen te staan en pro-
beert de prestaties op complexe beslistaken te verbe-
teren, is het van belang om negatieve emoties te de-
len. Om de positieve effecten van negatieve emoties 
bloot te leggen, kan men bijvoorbeeld in vergaderin-
gen of bij evaluaties van projecten stimuleren dat be-

trokkenen met elkaar delen wat niet goed is gegaan. 
Wanneer er ruimte is voor wat er leeft aan frustratie 
en ontevredenheid, en men deze onderliggende ge-
deelde negatieve emoties met elkaar kan delen, zal dit 
het saamhorigheidsgevoel van de groep ten goede ko-
men. Ook wanneer een team begint aan een complex 
project, is het van belang emoties als gespannenheid, 
nervositeit of somberheid met elkaar te delen. Via een 
gezamenlijke ‘kick-off’ wordt ruimte gegeven aan deze 
emoties, wat kan leiden tot betere prestaties en een 
vruchtbaarder samenwerking binnen het team. 
Kortom: het openlijk communiceren en uitwisselen 
van zowel positieve als negatieve emoties op de werk-
vloer kan binnen teams voor verbetering zorgen. De 
taakprestaties gaan erdoor omhoog, de onderlinge  
relaties worden versterkt en de informatievoorziening 
verbetert. Deze kracht van emoties moet men niet  
onbenut laten.

(ON)MACHT VAN EMOTIES Op basis van mijn empiri-
sche onderzoek zou geconcludeerd kunnen worden 
dat men massaal emoties met elkaar moet delen en 
dat de begeleidingskundige dit zoveel mogelijk moet 
stimuleren. In de praktijk liggen de zaken echter vaak 
genuanceerder. Als trainer en adviseur heb ik de af-
gelopen jaren gezien dat het op effectieve wijze open-
lijk uitwisselen van emoties nog niet zo evident is. De 
moeilijkheid zit hem niet in het afwezig zijn van emo-
ties. Mensen bestaan immers zowel uit ratio als  
uit emotie. Echter, de mate waarin emoties effectief  
gedeeld worden, zodat ze positieve effecten genere-
ren wat betreft de relatie en het functioneren van  
professionals, verschilt nogal. Ik heb de in het voor-
gaande besproken potentiële kracht van emoties  
regelmatig zien omslaan in macht of onmacht, met 
een suboptimale uitkomst als gevolg.
Als trainer heb ik in mijn begeleidingspraktijk veel-
vuldig te maken met mensen die worstelen met hun 
emoties en/of die van anderen. Groepen mensen die 
een reorganisatie ondergaan terwijl het huilen hen  
nader staat dan het lachen, leidinggevenden met op-
gelopen frustraties over hun ondergeschikten en  
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medewerkers die telkens vastlopen in een gesprek 
met eenzelfde collega. Vooral bij communicatietrai-
ningen begeleid ik groepen leidinggevenden en mede-
werkers in verschillende soorten gespreksvaardig- 
heden en -technieken, waarbij het omgaan met emo-
ties de boventoon voert, zoals het voeren van een 
slechtnieuwsgesprek, omgaan met weerstand, feed-
back geven en schakelen tussen verschillende com-
municatieniveaus (Kraal & Smid, 2013). 

Verhulde emotie 
Ik zie bij deelnemers grofweg twee verschillende ver-
schijningsvormen van (vooral negatieve) emoties in 
de communicatie, die een effectieve communicatie 
en positieve effecten van de emoties in de weg staan. 
De eerste is de verhulde emotie; daarbij zijn de emo-
ties die deelnemers ervaren ‘ingepakt’ en worden ze 
afgedekt met een grote hoeveelheid inhoudelijke en 
procedurele opmerkingen. Vaak is de emotie dusda-
nig verhuld, dat je geen antwoord krijgt op de vraagt 
hoe die er daadwerkelijk uitziet. De verhulde emo-
tie is niet effectief, omdat de ontvanger de emotie 
door alle lagen heen niet ziet of geïrriteerd raakt 
door de moeite die hij moet doen om er bij in de 
buurt te komen. Bij zowel de zender als de ontvan-
ger kan een gevoel van machteloosheid ontstaan. 
Hieruit spreekt de onmacht van de emotie en verliest 
ze aan effectiviteit.

Emotie als munitie 
De tweede verschijningsvorm van emoties, die posi-
tieve effecten bemoeilijkt, is emotie als munitie.  
Hierbij worden de ervaren emoties achter elkaar op 
iemand afgevuurd. Het liefst met de nodige snelheid 
en op de meest kwetsbare plekken. Vaak zijn de sa-
mengevoegde componenten zo gekozen dat het schot 
ofwel geen reactie meer uitlokt, ofwel er keihard  
teruggeschoten wordt. Emotie als munitie is verre  
van effectief, omdat de ontvanger schrikt van het ge-
weld en wegrent, of de tegenaanval kiest. Hierbij 
wordt emotie gebruikt als machtsmiddel; zij verliest 
daarmee ook aan effectiviteit. 

Belemmeringen in het uiten van emoties 
Bij de eerste uitingsvorm van emoties, de verhulde 
emotie, ervaren deelnemers vaak een belemmering 
om hun emoties openlijk te delen. Hier kunnen ver-
schillende oorzaken aan ten grondslag liggen. De mate 
waarin iemand emoties uit is onder meer afhankelijk 
van onderliggende persoonlijkheidstrekken (zie het 
Big Five-model; Goldberg, 1990). Een meer extravert 
persoon zal eerder gevoelens uiten dan een meer  
introvert persoon. Het delen van emotie heeft niet  
alleen met persoonlijkheidsfactoren te maken, maar 
ook met gedragsmatige factoren (zoals iemands  
communicatiestijl). 
Het Communicatiestijlenmodel, gebaseerd op het So-
cial Styles Model (Merril & Reed, 1999) en door HR-
adviesbureau GITP in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw geïntroduceerd, is een praktisch toepasbaar  
model waarmee men de eigen communicatiestijl en 
die van anderen kan herkennen. Het Communicatie-
stijlenmodel bestaat uit twee elementaire gedragsdi-
mensies. De eerste dimensie betreft de mate waarin 
iemand uit eigen beweging zijn mening geeft en po-
gingen doet de gedachten en daden van anderen te be-
invloeden en sturen. Het tegenovergestelde daarvan 
is het volgen van anderen en het afzien van initiatie-
ven of pogingen anderen via de eigen mening  
te beïnvloeden. Deze dimensie noemt men ruimte  
nemen versus ruimte geven. 
De tweede gedragsdimensie reflecteert de mate waar-
in iemand in de communicatie gericht is op de feite-
lijke inhoud en zakelijke aspecten die een rol spelen. 
Daar tegenover staat het uiting geven aan de eigen ge-
voelens en in het contact met anderen openstaan voor 
gevoelens die een ander ervaart. Deze dimensie noemt 
men inhouden versus uiten. 
Deze twee dimensies van gedrag zijn onafhankelijk 
van elkaar en vormen de twee assen van het Commu-
nicatiestijlenmodel. De horizontale as beschrijft de 
wijze waarop we de ander beïnvloeden en de vertica-
le as geeft de mate van openheid over onze gevoelens 
weer. De mogelijke combinaties van de assen vormen 
de vier communicatiestijlen: de directieve stijl (com-
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binatie van ruimte nemen en inhouden), de expressie-
ve stijl (combinatie van ruimte nemen en uiten), de 
coöperatieve stijl (combinatie van ruimte geven en ui-
ten) en de beschouwende stijl (combinatie van ruim-
te geven en inhouden, zie figuur 1; Heldeweg, Van 
Grunsven & Desar, 2010). 

Ruimte
geven

Inhouden

Uiten

Directief

inhoudsniveau

gevoelsniveau

ExpressiefCoörperatief

Beschouwend

Ruimte
nemen

interactieniveau

procedureniveau

Figuur 1 Communicatiestijlenmodel, met op de horizontale 

as de mate van beïnvloeding en op de verticale as de ma- 

te van openheid over gevoelens, en de vier niveaus van 

communicatie.

De mate waarin iemand geneigd is emoties te delen, 
hangt dus vooral samen met waar deze persoon zich 
bevindt op de verticale as van het Communicatiestij-
lenmodel. Voor mensen die meer aan de bovenkant 
van de verticale as zitten (directieve of beschouwen-
de stijl) is het vaak veel moeilijker om ervaren emo-
ties te benoemen, omdat ze vanuit hun communica-
tiegedrag gewend zijn op inhoud te communiceren.  
Ik zie regelmatig deelnemers die daarmee worstelen 
en letterlijk geen woorden kunnen vinden om hun ge-
voelens te beschrijven. Voor personen die zich meer 
aan de onderkant van de verticale as (de expressieve 
of coöperatieve stijl) bevinden, is het uiten van gevoe-
lens verweven met hun dagelijkse manier van com-
municeren; zij kunnen dus meer in hun comfortzone 
blijven. Deze mensen beschikken vaak over een bre-

der repertoire aan woorden om emoties te benoemen; 
bij hen zijn gevoelstermen meer ‘top of mind’.
Andere oorzaken van belemmeringen bij het openlijk 
delen van emoties zitten meer op overtuigingsniveau. 
Er zijn legio onderliggende overtuigingen die mensen 
remmen in het communiceren van hun gevoel: het 
past niet in de organisatiecultuur, gevoel doet hier niet 
ter zake, de ander is er totaal niet gevoelig voor, je ver-
liest je geloofwaardigheid, enzovoort. Deze overtui-
gingen zijn volgens mij allemaal terug te voeren op 
een onderliggende component: kwetsbaarheid. Als je 
iets van je ervaren emoties vertelt aan een ander geef 
je iets van jezelf bloot. En dat is spannend. Om je 
kwetsbaarheid te willen laten zien, heb je de nodige 
dosis lef nodig. 

Vervormingen van emoties
Bij de tweede uitingsvorm van emoties, als munitie, 
ervaren mensen geen belemmeringen hun emoties te 
delen. Integendeel, de emoties komen in alle heftig-
heid over de bühne. Oorzaak is vaak dat de ervaren 
emoties bij de zender al hoog zijn opgelopen. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn bij te lang uitgestelde feed-
back. Om op constructieve wijze feedback te kunnen 
geven (Dijkstra & Dolman, 2010) moet men zelf niet 
al te hoog in de emotie zitten. Men kan dan beter eerst 
een moment van bezinning inlassen en zichzelf afvra-
gen: wat doet de ander nu precies, waardoor ik mij zo 
voel? Dit kan ook met behulp van een begeleider of 
coach onderzocht worden. Dit proces heeft te maken 
met het volwassen worden in emoties, zodat de com-
municatie van de ervaren emoties niet te geladen 
wordt. 
Een andere oorzaak kan zijn dat de zender dusdanig 
onder druk staat, dat zijn communicatie vervormd 
raakt en mensen persoonlijk aanvalt. Vooral mensen 
met een expressieve communicatiestijl (ruimte ne-
men en uiten) kunnen onder druk de confrontatie aan-
gaan, heftige emoties vertonen en anderen de schuld 
geven. De uitdaging zit hier bij de zender zelf en/of bij 
de ontvanger om de druk eraf te halen. De zender kan 
zich proberen bewust te zijn van de stresssituatie en 
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proberen zijn emoties minder vervormd en heftig te 
uiten. De ontvanger kan bijvoorbeeld de persoon in 
kwestie laten uitrazen, naar hem luisteren en het be-
toog vervolgens samenvatten op gevoelsniveau.
De voorgaande observaties uit de begeleidingsprak-
tijk laten zien dat het effectief delen van emoties door 
verschillende oorzaken in gevaar kan komen. Bij emo-
ties als munitie gaat het vaak om vervormde emoties. 
Deze uiten zich niet in openlijk je kwetsbaarheid de-
len, maar in uitingen van irritaties, stress en ‘allergie-
en’ die onderdeel kunnen worden van een machts- en 
onmachtsspel. Het is in mijn ogen de mooie taak van 
de begeleider om de deelnemers te ondersteunen in 
het wegnemen van obstakels en hen dusdanig te faci-
literen bij het delen van emoties, dat de (on)macht 
verdwijnt en plaatsmaakt voor pracht. 

PRACHT VAN EMOTIES Zoals gezegd, kunnen emoties 
krachtig zijn en een positief effect op gedrag hebben. 
Tegelijkertijd blijkt het delen van emoties in de prak-
tijk vaak ineffectief, doordat ze ingezet worden van-
uit macht of onmacht. Welke bijdrage kan een bege-
leider leveren aan het effectief (leren) delen van 
emoties? Ik begin met een paar zaken om het open-
lijk delen van emoties in een begeleidingssituatie te 
stimuleren: geef als begeleider altijd zelf het goede 
voorbeeld door, naast het uiten van ideeën en obser-
vaties, tevens gevoelens te laten zien. Stel u kwets-
baar op, oordeel niet en creëer op die manier een vei-
lige omgeving voor deelnemers om hun emoties 
openlijk te delen. Schep dus een cultuur waarin emo-
ties delen de norm is. 
Zorg ervoor dat er tijdens de begeleiding genoeg tijd 
is voor deelnemers om elkaar op persoonlijk gebied 
beter te leren kennen. Laagdrempelige kennisma-
kingsoefeningen, dynamische ‘energizers’ of even tijd 
buiten de begeleiding om (zoals voor een lunch, wan-
deling of borrel) draagt bij aan het uitwisselen van 
emoties tussen deelnemers. Buiten de ‘officiële’ bege-
leidingsuren om zijn mensen eerder geneigd persoon-
lijke informatie te delen, wat binnen de begeleidings-
tijd weer wordt voortgezet.

Bepaalde specifieke begeleidingssituaties dagen meer 
uit tot het openlijk delen van emoties dan andere. Zorg 
ervoor dat verschillende werkvormen de revue pas-
seren, waarbij deelnemers in kleinere groepen met  
elkaar samenwerken en van elkaar leren (zoals bij 
subgroepen, intervisiegroepen of coachgroepen). Ook 
is het zinvol om regelmatig aan de deelnemers te vra-
gen hoe ze de begeleiding ervaren, waarbij men alert 
is op non-verbale signalen. Wie bijvoorbeeld een groep 
begeleidt, bestaande uit mensen die gestuurd zijn door 
hun baas of bij wie veel negatieve emoties leven (bij-
voorbeeld door een reorganisatie), doet er goed aan 
eerst tijd in te ruimen om deze emoties boven tafel te 
laten komen. Daarbij moet wel de tijd in de gaten wor-
den gehouden, want dit kan ook een energievreter 
worden. Maak duidelijk hoeveel tijd er wordt ingelast 
om de lucht te klaren en noteer op een ‘parkeer’flip-
over de zaken die onder de deelnemens leven maar 
niet meteen zijn op te lossen. 
Naast het creëren van een optimale begeleidingssitu-
atie, waarin deelnemers openlijk hun emoties kunnen 
delen, kan de begeleider de deelnemers ook in inhou-
delijk opzicht tools aanreiken om emoties effectief te 
delen. Belangrijk is dat deelnemers meer sensitief 
worden in het signaleren van emoties bij henzelf en 
anderen. Wat gebeurt er bij de ander? Juist voor per-
sonen die wat betreft hun communicatiestijl bovenin 
de verticale as zitten (beschouwende en directieve 
stijl) kan het helpen hen te vragen wat ze fysiek aan 
de ander zien. Bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat je fronst/dat je 
handen trillen/dat je een brede glimlach hebt.’ Dit no-
digt de ander uit om te reageren met: ‘Dat klopt: ik 
ben verward/zenuwachtig/blij.’ Om deelnemers te hel-
pen bij het herkennen van emoties bij henzelf, kun-
nen ze worden uitnodigd om eerst te vertellen op wel-
ke fysieke plek ze een emotie ervaren (‘Zit het gevoel 
in je keel/buik/borst’) en daarna pas te vragen de emo-
tie te benoemen (Gendlin, 2004).
Maak deelnemers bewust van de vier niveaus van 
communicatie. Mensen zijn over het algemeen ge-
neigd om veel op inhouds- en procedureniveau te 
communiceren, vooral in werksituaties. Als gesprek-
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ken stroef verlopen, is er vaak emotie in het spel; het 
loont dan de moeite om op interactie-, relatie- of ge-
voelsniveau een opmerking te plaatsen. Door even te 
reflecteren op wat er in de relatie gebeurt (‘Ik merk 
dat we in een discussie terechtkomen’) en het gevoel 
daarbij te delen (‘Ik voel me daar niet prettig bij’), kan 
een gesprek weer een goede wending nemen. Deze  
niveaus van communicatie zijn terug te vinden in  
het communicatiestijlenmodel (zie figuur 1). Zoals 
zichtbaar in de figuur, communiceren de directieve en 
beschouwende stijl meer op inhouds- en procedure- 
niveau, terwijl de expressieve en coöperatieve com-
municatiestijl meer op interactie- en gevoelsniveau 
communiceren. Hier ligt dan ook een uitdaging in de 
communicatie tussen de verschillende stijlen, waar 
de beschouwer en directief zich moeten wenden naar 
de coöperatief en de expressief, door meer vanuit  
beleving en emotie te communiceren. 
In trainingen willen mensen vaak leren omgaan met 
de emoties van anderen. Echter, als het erop aankomt 
en de ander laat een emotie zien, gaan ze er direct aan 
voorbij. ‘Klaas, ik heb vervelend nieuws voor je. Je 
contract wordt niet verlengd. De redenen zal ik je 
even haarfijn vertellen aan de hand van deze informa-
tie ... ’ Dat Klaas de boodschap eerst moet verwerken 
en ruimte nodig heeft om uiting te kunnen geven aan 
zijn ervaren emoties, vergeten deelnemers nogal eens. 
Men gaat dan niet alleen voorbij aan het gevoel van 
de ander, maar ook aan het eigen gevoel en vaak met 
goede bedoelingen. Schakelen tussen de verschillen-
de niveaus van communicatie kan helpen: van inhoud 
naar gevoelsniveau, om vervolgens weer via interac-
tie en procedureniveau over de inhoud te kunnen pra-
ten. Op deze manier kan men deelnemers stimuleren 
stil te staan bij de emoties van anderen (en zichzelf), 
waardoor gevoelens interactief gedeeld worden.
Deelnemers kunnen ook handvatten mee krijgen, om 
effectief om te gaan met uitingen van weerstand (zo-
als veel vragen stellen, verzanden in details of telkens 
weerwoord geven). Door hen te ondersteunen in het 
herkennen, erkennen en verkennen van de weerstand, 
leren deelnemers de achterliggende zorg bij de ander 

te onderzoeken, waarbij echte, onvervormde emoties 
zichtbaar worden die op effectieve wijze openlijk met 
elkaar kunnen worden gedeeld. 
Ten slotte kunnen deelnemers ervan bewust worden 
gemaakt dat zowel positieve als negatieve emoties een 
positief effect kunnen hebben op de onderlinge rela-
ties en het functioneren van mensen. Vaak realiseren 
deelnemers zich niet dat met name het delen van ne-
gatieve emoties positieve gevolgen kan hebben. Ze 
maken deel uit van een organisatiecultuur waarin be-
paalde normen, waarden en regels gehanteerd wor-
den en werknemers geleerd wordt om negatieve emo-
ties te reguleren en alleen positieve emoties ten toon 
te spreiden. Veel managers hebben de neiging om 
voorbij te gaan aan wat er niet goed ging en te focus-
sen op hoe het beter kan. Een gemiste kans, aange-
zien juist gedeelde negatieve emoties bijdragen aan 
teamprestaties op analytische taken en de versterking 
van de saamhorigheid in een team. Deze bewustwor-
ding kan helpen om, eenmaal van de begeleidingssi-
tuatie weer terug op het werk, het taboe te doorbre-
ken van het delen van negatieve emoties.

TOT BESLUIT Met de wetenschap dat gedeelde emoties 
de dynamiek en prestaties van mensen beïnvloeden, 
kan men concluderen dat emoties niet ‘zweverig’ zijn, 
maar juist heel concrete gevolgen hebben voor gedrag 
in organisaties. In de begeleidingscontext moet de be-
geleider daarom niet voorbijgaan aan emoties maar 
ze stimuleren, door deelnemers uit te dagen emoties 
te laten zien en hen te ondersteunen in het herkennen 
van emoties bij anderen. 
Geef deelnemers handvatten om emoties effectief te 
communiceren en maak hen bewust van de positieve 
gevolgen die het openlijk communiceren van positie-
ve en negatieve emoties heeft voor relaties en presta-
ties in teams. De begeleider speelt een belangrijke rol 
bij het begeleiden van een heldere en openhartige uit-
wisseling van gevoelens en heeft de taak om de kracht 
van emoties onder professionals niet te laten verwel-
ken in (on)macht, maar te laten opbloeien in pracht.

KENNIS EN KUNDE
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Taboe op gevoel?
Het artikel van Annefloor Klep over ‘het 
begeleiden van gevoel’ raakt wat mij be-
treft een essentie die ik zou willen samen-
vatten als het verschil tussen professioneel 
en ‘professio-heel’. Kleps zoektocht ver-
trekt vanuit de waarneming van een inte-
ressant fenomeen dat ik absoluut herken: 
‘In veel organisatieculturen heerst er een 
taboe op het uiten van emoties op de werk-
vloer.’ Met name het woord ‘taboe’ prik-
kelt me. Dat klinkt mij in de oren als een 
‘onnodig vermijden’ van gevoel dat met 
enige inspanning in beweging te brengen 
is, omdat het een positief effect heeft op 
samenwerking. 
Klep probeert de inzichten uit haar onder-
zoek (vanuit de discipline van de psycho-
logie) onder meer toe te passen in trainin-
gen rond communicatieve vaardigheden. 
Toch bemerk ik bij mezelf bij het lezen over 
deze wijze van toepassing een wat onge-
makkelijk gevoel. Het raakt aan een ethi-

sche geladenheid die ik in deze reactie wat 
fundamenteler zou willen verkennen, om-
dat ik denk dat uit deze bescheiden analy-
se zomaar zou kunnen blijken dat deze aan-
pak misschien juist deel van het probleem 
is, waardoor het taboe blijft voorbestaan 
(prijzige externen die ons komen leren hoe 
we met emoties moeten omgaan - hoezo ei-
genlijk?). Ik wil daarom niet te veel op de 
bevindingen uit het onderzoek van Klep in-
gaan, maar wil er graag iets naast plaatsen, 
in de hoop dat aanvullende inzichten tot 
verdere verrijking van het thema zullen lei-
den. Ik wil dit doen door het fenomeen ‘ta-
boe op gevoel’ in grotere contexten te 
plaatsen, met behulp van enkele verwijzin-

REACTIE OP KLEP
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gen naar inzichten uit de begeleidingskun-
de en de sociale filosofie. 
Als begeleidingskundige houd ik me onder 
andere bezig met transformaties van orga-
nisatieculturen, waarin belemmerende, 
complexe gedragsfenomenen rond de on-
derlinge communicatie en samenwerking 
meestal een belangrijke rol spelen. Ik her-
ken de aanwezigheid van wat Klep vanuit 
de theorie aanhaalt als ‘verhulde emotie’. 
Ik kom dit ook als cultuurfenomeen tegen 
binnen organisaties, zowel bij individuele 
professionals, teams op de werkvloer, mul-
tidisciplinaire teams en tussenniveaus, als 
op managementniveau. Zelf gebruik ik 
sinds enige tijd de metafoor ‘het stille 
zwart in organisaties’: datgene wat wel 
aanwezig is maar waar het nooit over gaat, 
en dat in de dagelijkse praktijk van invloed 
is op het handelen en de zingeving van  
medewerkers op alle niveaus. 
Het gaat mijns inziens niet uitsluitend over 
een taboe op het uiten van gevoel, maar 
over de stem van ons ‘subject’, over de 
stem van ons hart. Onder subject versta ik 
hier mijn waarheid aan gedachten, gevoe-
lens, aanvoelen, lichamelijke sensaties,  
intuïtie, ingevingen, enzovoort, en het ver-
mogen dat alles te verbinden, door het tot 
uitdrukking te brengen en een stem te ge-
ven. Het niet-betrekken of niet-uiten van 
ons gevoel lijkt geworteld in het idee dat 
het niet professioneel is. Mijn hypothese 
is dat het niet zozeer een individuele kwes-
tie is, maar een uitdrukking van een col-
lectieve kramp, waarin we het eigen sub-
ject ondergeschikt hebben gemaakt aan de 
dominantie van de rationaliteit van het or-
ganisatiesysteem. Dit is zodanig in ons  
gekropen, dat we ons onbewust hebben 
geïdentificeerd met de gedachte dat onze 
subjectieve waarheid er eigenlijk niet echt 

toe doet. Dichtgeknepen kelen die zich  
beperken tot strategisch instrumenteel 
communiceren. 
Het fenomeen van het collectieve zwijgen 
over zaken die we vanuit ons hart binnen 
ons werk eigenlijk bespreekbaar zouden 
willen maken, al dan niet in combinatie 
met het uitdrukken van ons gevoel, ben ik 
geneigd de communicatieve gifgrond van 
de vorige eeuw te noemen. 

Rationalisme op de troon
Het positivisme in de wetenschap, waarin 
via de wetenschappelijke methode gepro-
beerd wordt stukje bij beetje een ‘objec-
tieve’ werkelijkheid bloot te leggen, is ge-
durende de hele twintigste eeuw van grote 
van invloed geweest op hoe we onszelf zijn 
gaan zien en ons - althans in de westerse 
wereld - maatschappelijk hebben inge-
richt. Het modernisme van de afgelopen 
honderd jaar heeft ons enorme technolo-
gische vooruitgang en welvaart gebracht. 
De markteconomie heeft zich in razend 
tempo ontwikkeld, waarbij de ene techno-
logische ontwikkeling de andere opvolgde 
en producten steeds toegankelijker wer-
den voor consumenten. Het principe van 
‘meten is weten’ is als hoogste waarheid 
tot in de haarvaten van ons dagelijks leven 
doorgedrongen. Allemaal hebben we reeds 
als kind testjes gedaan in de Kijk of de 
Tina, waarin we onszelf konden scoren en 
via een optelsommetje konden lezen wie 
of wat we waren. 
Onze maatschappelijke context bestaat uit 
een grote veelheid aan complexe mentale 
weefsels, bestaande uit elkaar overlappen-
de systemen, waartoe we ons voortdurend 
te verhouden hebben. Elk rationeel sys-
teem schept haar eigen logica en verwordt 
tot een eigen ‘waarheid’. Deze ontwikke-
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ling heeft iets met ons identiteitsbesef ge-
daan. We hebben het rationalisme op de 
troon gezet. We hebben vanuit dat princi-
pe vele decennia gebouwd aan een maak-
bare samenleving en deze steeds verder 
proberen te verfijnen. Rationaliteit werd 
aldus in de functionele omgang waardevol-
ler geacht dan persoonlijk iets (aan)voe-
len. Onze gevoelsstem ofwel ons subject 
belandde ongemerkt op een tweede spoor. 
We hebben onszelf communicatief ‘ver-
kreupeld’ tot een bewustzijnsvernauwing 
waarin ons hart een secundaire plek heeft 
ingenomen; we laten het achterste van 
onze tong doorgaans niet zien. 
Zo beschouwd is het paradoxaal dat we nu 
via dezelfde wetenschappelijke methode 
aantonen dat het - in dit geval ondersteund 
door het onderzoek van Klep - functioneel 
is je gevoel te uiten. Leren om jezelf te zijn, 
in de vorm van trainingen waarin door-
gaans het leren van vaardigheden ‘van bui-
ten naar binnen’ centraal staat. Dreigt hier 
niet een gevaar dat we - na eerdere pogin-
gen vanuit het human resource manage-
ment om ‘employability’ en recentelijk  
‘talent-management’ tot leven te wekken - 
ook het gevoel gaan annexeren als nieuwe 
competentie, waarbij het leren communi-
ceren van emotie een volgend aspect van 
instrumenteel handelen wordt?

De platheid van instrumentele taal
Sinds de industriële revolutie in de negen-
tiende eeuw zijn we, op basis van weten-
schappelijke inzichten, organisaties als 
machine gaan inrichten, met daarbinnen 
functionele radertjes in de vorm van ma-
chines en mensen (o.a. Frederick Taylor). 
Ik ga niet proberen een eeuw organisatie-
ontwikkeling samen te vatten in een paar 
regels, maar het mag duidelijk zijn dat we 

deze basisgedachte in de loop van de twin-
tigste eeuw steeds verder hebben opge-
tuigd en verfijnd. Een gevolg was dat ook 
de communicatie binnen organisatiesyste-
men instrumenteel van karakter werd. Je 
zou kunnen zeggen dat de unieke mense-
lijke uitdrukking van ‘mijn-taal’ steeds 
meer vervlakte tot een generieke ‘men-
taal’, waarmee we elkaar binnen de muren 
van de organisatie kunnen blijven ver-
staan. 
De persoonlijke ervaring was van minder 
belang; instrumentele taal was nodig om 
effectief te kunnen sturen en om de ge-
wenste kwaliteit te kunnen borgen - niet 
alleen de neuzen dezelfde kant op, maar 
ook een gemeenschappelijke taal. Wie her-
innert zich niet de normatieve opmerkin-
gen tijdens vergaderingen, wanneer ie-
mand zijn gevoel uitsprak ‘Alsjeblieft, we 
gaan toch niet vóelen, hè?’ Of als er een 
persoonlijke ervaring werd gedeeld: ‘Tja, 
dat is alleen jouw beleving. Dat kun je na-
tuurlijk niet generaliseren.’ We hebben col-
lectief geleerd dat het beter is te zwijgen 
over onze persoonlijke inzichten, gevoe-
lens en ervaringen, omdat ze er niet toe 
doen en omdat ze het systeem ontregelen.

Moedeloosheid en machteloosheid
In mijn praktijk als supervisor, teamcoach, 
intervisor en consultant had ik in de afge-
lopen twintig jaar, in de begeleiding van 
teams, afdelingen en individuele professi-
onals, regelmatig te maken met complexe 
begeleidingssituaties, waarin zich in de 
leemlaag van het handelen binnen de con-
text van de organisatie een diepgewortel-
de spanning of een soort koude oorlog 
toonde. Die spanningen waren merkbaar 
tussen allerlei niveaus. Ik stuitte daarbij 
regelmatig op een laag van moedeloosheid 
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en machteloosheid, die vaak pas kwam  
bovendrijven nadat betrokkenen hun op-
gewonden boosheid over situaties, hun 
omlaagspiralende klaagzang over het han-
delen van het management of hun cynis-
me over het verkrijgen van werkelijke in-
vloed op beleid hadden geuit. Dit leidde tot 
een promotieonderzoek, waarin ik me 
richt op de creatieve omgang met fricties 
die ontstaan tussen enerzijds de rationele 
doelstellingen van de organisatie en ander-
zijds de ruimte die professionals nodig 
hebben om creatief en intersubjectief pas-
sende antwoorden op complexe vragen te 
kunnen vinden. 
In deze fricties ontstaat in het beste geval 
zinvolle beweging en creatieve vernieu-
wing, maar veel vaker ontstaan gradaties 
van moedeloosheid en verlamming, bij-
voorbeeld doordat, als het erop aankomt, 
de rationaliteit van het systeem (bijvoor-
beeld vanuit de economische doelen) do-
minant is over inhoudelijke argumenten 
uit het primair proces. Dit leidt regelmatig 
tot het gevoel dat het geen zin heeft om 
over bepaalde onderwerpen in discussie 
te gaan, omdat het toch niks zal verande-
ren. Een deel van de levende betrokken-
heid verdwijnt en maakt plaats voor een 
houding van: ‘Het is maar werk, hoor!’, 
waarin het eigen subject op het achterste 
van de tong blijft rusten. Professioneel 
wordt er nog steeds naar behoren gewerkt, 
en men heeft het goed met directe colle-
ga’s, maar het vertrouwen in het grotere 
geheel is weg en het lijden aan de ervaren 
vernauwing wordt geprojecteerd op het 
management. 
Dit voelbaar aanwezige ‘stille zwart’ in or-
ganisaties bevat niet alleen gevoel, maar 
ook allerlei belemmerende beelden en my-
then over de personen die de macht verte-

genwoordigen, die zichzelf versterken en 
aldus de cultuur van samenwerken en 
communicatie kleuren. In termen van de 
Duitse sociale filosoof Jürgen Habermas 
gaat het hierbij om spanningen tussen  
systeemwereld en leefwereld; waaraan la-
ter de Nederlandse sociale filosoof Harry 
Kunneman een interferentiezone toevoeg-
de, waarin de systeemwereld de leefwe-
reld koloniseert en de leefwereld de sys-
teemwereld culturaliseert. 
Het ongemak om gevoel op het werk te  
uiten is dus niet alleen terug te voeren op 
het wel of niet niet competent zijn om dit 
als individu of team te kunnen. In het col-
lectief van organisaties wordt een bepaal-
de Gestalt van ons verwacht: professio-
neel, waarbij een deel van ons subject 
maar beter achtergehouden kan worden. 
Kunneman voegt daar aan toe dat ook de 
professies ondertussen gekoloniseerd zijn. 
Naar zijn idee is coaching aan de produc-
tiezijde wat marketing aan de consumptie-
zijde is; de andere ertoe te bewegen uit 
vrije wil het belang van de markt te volgen. 
In dat licht is het werk van Klep dus in 
dienst van de macht.

Is er sprake van een taboe?
Het taboe op gevoel lijkt van veel essenti-
elere betekenis dan alleen de opvatting dat 
het uiten van gevoel niet professioneel of 
zweverig zou zijn. Het lijkt eerder structu-
reel ongewenst, om de stem van het hart 
te laten spreken om de rationele doelstel-
lingen van het systeem te kunnen behalen. 
Gevoel stimuleren draagt immers het risi-
co in zich dat het op controle gerichte  
organisatiesysteem ontspoort. Inhoudelij-
ke boodschappen dienen, op de juiste plek 
en liefst goed voorbereid, volgens de spel-
regels bespreekbaar gemaakt te worden. 
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Jan Kooistra gebruikte voor het eerst de 
term ‘plekken der moeite’, waarin de rati-
onele waarheid van het systeem (het orde-
ningsresultaat) en de ordeningsbehoefte 
op basis van huidige ervaringen per defini-
tie met elkaar op gespannen voet staan.  
Eigenlijk zijn ze niet bespreekbaar, omdat 
het betreden van de plek der moeite zon-
der meer consequenties zal hebben voor 
het bestaande systeem en dus tot verlies 
van controle.
Het taboe op het uiten van gevoel gaat dus 
over een ‘to be or not to be’; een er mogen 
zijn vanuit het eigen subject, met integra-
tie van denken, voelen, willen en handelen 
als ‘professio-heel’, tegenover een profes-
sionele houding waarbij het handelen 
voornamelijk geworteld is in rationaliteit, 
wat aldus toch een beknellend jasje blijkt 
waarin we een deel van onszelf niet tonen, 
delen of verbinden. 

Waar zit beweging?
De onlangs gepensioneerde lector Bert 
Coenen was een van de eerste inspirato-
ren voor het nieuwe vakgebied begelei-
dingskunde. Een van zijn boeken draagt de 
titel Humanisering van begeleiding 
(2005), waarmee de essentie van deze re-
actie nog eens onderstreept wordt. Terug 
naar de menselijke relatie, de levende er-
varing; naar communicatief contact, in 
plaats van het instrumenteel uit contact 
zijn. Kunneman wijst op de noodzaak te 
komen tot een normatieve professionali-
sering ofwel vanuit eigen doorleefde erva-
ringskennis stelling nemen, in plaats van 
te verdwijnen in de grijze wereld van pro-
cedures en protocollen. Veel professionals 
kiezen voor deze weg, door niet langer on-
derdeel te willen zijn van een beperkend 
systeem. De explosieve groei van zzp’ers 

is daar een illustratie van. De beweging 
toont zich ook in de toenemende nieuws-
gierigheid naar lossere organisatiecontex-
ten (zoals netwerk- en zwermorganisa-
ties), waarin sprake is van gelegenheids- 
verbindingen waarin cocreatie centraal 
staat. Of in de oproep tot ‘kantelen’ door 
Jan Rotmans. Of in de gretigheid iets te 
willen kopiëren van ondernemers die het 
wereldpodium halen en echt vanuit ver-
trouwen werken, zoals Ricardo Semler of 
het Nederlandse bedrijf Hutten dat werke-
lijk voor de omringende wereld van bete-
kenis wil zijn en daarbij het geluk van klan-
ten en samenwerkers vooropstelt. 
In mijn eigen praktijk probeer ik verschil-
lende contexten te scheppen, waarbij de 
subjectieve verhalen uit de levende prak-
tijk het vertrekpunt vormen voor een com-
municatieve verandering van binnenuit. 
Niet beperkt tot een gewenste verandering 
op de werkvloer, door te werken aan de 
grondhouding van professionals in het  
primaire proces, maar door cultuur- en  
gedragsfenomenen altijd intersubjectief te 
onderzoeken wat betreft betekenisgeving 
binnen de grotere context van organisa-
ties. Handelingsonderzoek (o.a. door  
C. Tromp) vormt daar de basis voor. Een 
ander voorbeeld zijn ‘Spiegelzalen’ gericht 
op het doorbreken van belemmerende pa-
tronen binnen management- of directie-
teams. Centraal hierin staat het proces 
waarin datgene wat zich op het achterste 
van de tong bevindt (in de vorm van vast-
zettende beelden, belemmerende overtui-
gingen en gevoelens) geritualiseerd wordt 
in een levende spiegelzaal; instrumentele 
communicatie ontdooit zich in de stem van 
het hart, delen, contact, dialoog en herstel 
van betrokkenheid, waardoor er flow in de 
samenwerking kan ontstaan.
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Klep steekt haar nek uit met artikel over 
de positieve werking van gevoel. Het wer-
ken aan het integreren van gevoel in het 
samen handelen vraagt mijns inziens een 
fundamentelere aanpak: niet op gedrags-
niveau van individuen of teams, maar op 
het niveau van de organisatie. Niet zozeer 
door voornamelijk gericht te zijn op het 
ontwikkelen van vaardigheden, maar 

door het systeem een professionele speel-
plaats te laten vormen die een uitnodi-
gend appel doet op authenticiteit in ‘pro-
fessio-heel’ handelen en samenwerken. Ik 
hoop daarom dat Kleps artikel uitnodigt 
tot een fundamentele zoektocht naar de 
bevrijding van het hart van de mens in de 
professional.



Tijdschrift voor Begeleidingskunde 17

COLUMN

Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 4 (3), 17 17

Leike van Oss werkt als organisatieadviseur en interimmanager en 
vormt samen met Jaap van ’t Hek Organisatievragen. Onlangs ver-
scheen hun (derde) boek Onderweg. Pragmatisch veranderen in 
robuuste organisaties. E-mail: leike@organisatievragen.nl.

Woest ben ik, als ik die middag naar huis rij van 
een klant. Kwaad over hoe mensen hun frus-

tratie op me af hebben gereageerd, verdrie-
tig dat ze mijn enorme inzet niet zien en hun 

eigen onmacht en emotie voorop zetten.  
Later op de avond, na bier en chips en ongege-

neerd hangen op de bank, voel ik me misschien 
ook wel wat angstig, want mijn eigen boze reactie 

op die van hen 
kan er ook voor 
zorgen dat een 
ontzettend leu-
ke klus voortij-
dig wordt afge-
broken.
Het is me wat, 
die emoties. Of-
ficieel is bewe-
zen dat de emo-
tie zelf maar 
negentig seconden duurt.1 Heb je er langer last van, dan 
komt dat doordat je in je kop die emotie blijft aan- 
jagen. Hoe herkenbaar. Hoe vaak heb ik niet woedend, 
verdrietig of angstig wakker gelegen, scenario’s beden-
kend van wat er allemaal wel niet zou gebeuren, wat 
ik zou zeggen, wat de ander zou zeggen ... Terwijl ik 
best weet dat het nooit zo verloopt als ik het in zo’n 
nacht in allerlei varianten bedacht. Tegelijkertijd is de 
negentigsecondenstelling te simpel. Damasio2 maakt 
een onderscheid tussen emoties (fysieke reacties op 
de situatie) en gevoelens (onze hersenen leiden ons tot 
het vermijden van negatieve emoties en het opzoeken 
van positieve). De interactie tussen die twee maakt dat 
we meer bezig zijn met onze emoties, dan alleen in die 
negentig seconden.
Ooit zei iemand tegen me dat, als je het ongemak van 
de relatie met anderen niet aankunt, je gaat theoreti-

seren of sublimeren. Doen we dat bij verandering  
eigenlijk niet veel te vaak? Theoretische modellen voor 
rouwverwerking toepassen op de emoties die je ziet in 
organisatieverandering? Of - erger - sublimeren, door 
het onpersoonlijk te maken en te praten over een angst-
cultuur of dat er te weinig vertrouwen is? 
De beweging van klein en persoonlijk leed naar grote 
woorden en rationalisatie. Zijn we misschien een  

beetje bang 
voor die e- 
moties? Heb-
ben we een 
t i jdschri f t 
vol nodig om 
onszelf ge-
rust te stel-
len dat ze 
van de klant 
zijn en niet 
van onszelf?

Ik vind het wel mooi, dat kleine leed. Je kunt jezelf als 
veranderaar of begeleider niet buiten de relatie zetten 
en dus ook niet buiten de emoties die ermee gepaard 
gaan. Je zou een koude, manipulerende kikker zijn. 
Juist het even met elkaar emotioneel uit de bocht  
vliegen, maakt zichtbaar waar loyaliteit en betrokken-
heid zit. Dat het er rottig uitkomt - ook bij jezelf - hoort 
erbij.
Ik heb de volgende ochtend mijn excuses gemaakt en 
samen hebben we geconstateerd dat, als we verder wil-
len komen, die emoties erbij horen. Emoties zijn  
immers niet alleen van de klant.

1. Taylor, B. (2008). Onverwacht inzicht. Het persoonlijke verhaal  
van een neurologe over haar hersenbloeding. Utrecht/Antwerpen: 
Kosmos. 
2. Damasio (2012). De vergissing van Descartes. gevoel verstand 
en het menselijk brein. Amsterdam: Wereldbibliotheek.

Klein leed,  
grote woorden?

Leike VAN OSS



18 Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 4 (3), 18-25

KENNIS EN KUNDE

Werken met de intra-
psychische delen

Ien G.M. VAN DER POL
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gmvdpol@gmail.com.

INLEIDING Vroegkinderlijke trauma’s, en 
met name hechtingstrauma’s, laten diepe 
sporen na in de rest van ons leven. Het 
probleem is dat we ons deze trauma’s niet 
herinneren, omdat ze zich voordoen in de 
preverbale en zelfs prenatale fase van ons 
leven. Hoe kun je trauma’s verwerken,  
als je je die niet kunt herinneren? Franz 
Ruppert heeft hiervoor de ‘opstelling van 
het verlangen’ ontwikkeld, een methode 
waarbij mensen dat wat hen is overkomen 
gewaar worden en waarbij een gezonde 
autonomie wordt versterkt. 

Franz Ruppert
Prof. dr. Franz Ruppert is een Duitse  
psycholoog en psychotherapeut die les-
geeft aan de Katholische Stiftungsfach-
hochschule te München. Vanuit het op-
stellingswerk van Bert Hellinger heeft hij 
zich gespecialiseerd in het werken met 
mensen die ernstig psychische pijn en 
verstoringen ervaren. Deze bleken meest-

al veroorzaakt door traumatische gebeur-
tenissen in de vroege kindertijd. Ruppert 
onderzoekt de hypothese dat vele psychi-
sche ziektebeelden het gevolg zijn van 
trauma, verwarring en chaos in het fami-
liale bindingssysteem. Deze verwarringen 
en verstrikkingen binnen het familiesys-
teem worden volgens hem (onbewust) ge-
neraties lang doorgegeven (transgenera-
tioneel). Dit verschijnsel kennen we ook 
uit andere publicaties (o.a. Begemann, 
2007) en publicaties over oorlogstrauma’s 
die naar volgende generaties worden 
doorgegeven (IJzendoorn, 2004).
Ruppert werkt met het gegeven dat trau-
ma’s in de vroege jeugd (zoals hechtings-
trauma, misbruik of geweld) de bron zijn 

OPSTELLINGEN VAN HET VERLANGEN VOLGENS RUPPERT
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van de meeste relatieproblemen, het begin 
van verslavingsgedrag, van angsten, de-
pressies en zelfs psychose (Van der Kolk, 
2014; Varese e.a., 2012). ‘Relatieproblemen 
weerspiegelen de onopgeloste problemen 
in ouder-kindrelaties’, aldus Ruppert 
(2011). De door hem ontwikkelde werk-
wijze - het woordelijk opstellen van het uit-
gesproken verlangen - lijkt hierbij bijzon-
der verhelderend en effectief te zijn. 

Trauma
Broughton (2013) en Van der Kolk (2014) 
geven een heldere beschrijving van wat we 
onder trauma moeten verstaan: een ingrij-
pende situatie, waarbij de gebeurtenis zo-
danig overweldigend is dat de persoon 
geen invloed meer heeft en zich overgele-
verd voelt (hulpeloosheid), terwijl ‘vech-
ten of vluchten’ niet mogelijk is en de per-
soon het gevoel heeft dit misschien niet te 
overleven (doodsangst). Het kan gaan om 
een eenmalige gebeurtenis (zoals een na-
tuurramp of een ongeluk) of een voortdu-
rende traumatische situatie, waarbij spra-
ke is van hulpeloosheid en doodsangst 
(zoals het overleven van een poging tot 
abortus, seksueel misbruik, huiselijk ge-
weld of emotionele verwaarlozing). Van 
natuurrampen of ongelukken kunnen de 
meeste mensen goed herstellen (Van der 
Kolk, 2013). Voortdurende trauma-ervarin-
gen richten meer en langduriger schade 
aan, doordat de psyche zich opsplitst om 
te overleven (Van der Hart, Nijenhuis & 
Steele, 2010). Van der Kolk noemt deze 
fragmentatie zelfs de ‘essentie van trauma’ 
(2014, p. 66).
Een fundamenteel inzicht in de theorie 
van Ruppert is dat mensen met een vroeg-
kinderlijk trauma moeilijk gezonde, on-
belaste relaties met anderen kunnen aan-

gaan, doordat zij door de gevolgen van de 
traumatische ervaringen (namelijk de 
splitsing van de psyche) de innerlijke re-
latie met zichzelf zijn kwijtgeraakt. Zulke 
negatieve gevolgen van een trauma tonen 
zich vooral in intieme emotionele relaties; 
allereerst in de ouder-kindrelatie en met 
name de moeder-kindrelatie, later tussen 
volwassen partners. In de partnerrelaties 
herhalen zich dezelfde grondpatronen die 
zijn gevormd in de ouder-kindrelaties;  
dit geldt dus ook voor conflictueuze, ver-
warrende en verstrikkende patronen 
(Ruppert, 2008).

SPLITSING VAN DE PSYCHE Om te kunnen 
overleven worden volgens Ruppert trau-
ma’s door de psyche verwerkt door te frag-
menteren, door op te splitsen in een ge-
traumatiseerd deel, een overlevingsdeel en 
een gezond deel (zie figuur 1). 

Figuur 1 Rupperts schematische voorstelling 
van psychische splitsing na trauma.

De figuur geeft een schematische voorstel-
ling van wat er in de psyche plaatsvindt; 
de werkelijkheid is uiteraard complexer. 
Dat de psychische fragmentatie in het 
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brein zichtbaar is, is inmiddels al weten-
schappelijk aangetoond via PET-scans en 
fMRI en wordt helder omschreven door 
Van de Kolk in zijn boek The body keeps 
the score (2014, p. 68-73).
Een deel van de psyche, het getraumati-
seerde deel, blijft gevangen in de ener-
gie, het moment, de angst en pijn van de 
traumasituatie. Een ander deel, het over-
levingsdeel, besteedt alle energie aan het 
wegdrukken en weggedrukt houden van 
de verschrikkelijke ervaring uit het be-
wustzijn. Het overlevingsdeel doet dit 
(onbewust) om de pijn niet te hoeven 
voelen en het dagelijks leven aan te kun-
nen. Ten slotte is er een deel dat de kans 
heeft gehad om ook na het trauma ge-
zond te blijven: het gezonde deel dat in-
nerlijk voldoende afstand heeft tot het 
trauma. 
Hoe weet je nu met welk deel van de psy-
che je te maken hebt, in het contact met 
de cliënt?

Gezond deel 
Gezonde delen herinneren zich essentiële 
gebeurtenissen, ook als die pijnlijk en be-
angstigend waren. Er is vertrouwen, door-
dat de relatie met zichzelf goed is. Ruppert 
noemt onder meer de volgende kenmer-
ken van psychische gezondheid, als karak-
teristiek voor het gezonde deel:
 - kan de realiteit open waarnemen zoals 

die is en kan dit onderscheiden van  
illusie;

 - kan emoties op passende wijze uitdruk-
ken;

 - herinnert zich ook de pijnlijke zaken en 
kan hierover spreken;

 - is eerlijk ten opzichte van zichzelf, heeft 
behoefte aan waarachtigheid en heeft 
geen geheimen;

 - reflecteert op eigen handelen;
 - heeft vertrouwen in andere mensen;
 - is in staat zich emotioneel te verbinden;
 - is in staat zich los te maken uit verstrik-

te relaties en wil dit ook;
 - heeft seksuele zelfbeschikking en res-

pecteert die van een ander;
 - draagt zijn eigen verantwoordelijkheid 

en neemt geen schuld op zich voor wat 
hij zelf niet veroorzaakt heeft;

 - erkent de eigen trauma’s en bijbehoren-
de pijn;

 - doet (levens)ervaringen op en kan 
groeien;

 - versterkt de eigen autonomie;
 - heeft geen behoefte de ander te ‘red-

den’.

In opstellingen merk je dat representanten 
van gezonde delen contact willen maken 
met die van het traumadeel. 

Beschadigd of getraumatiseerd deel
Het beschadigde of getraumatiseerde deel 
van de psyche (ofwel het traumadeel) 
wordt afgeschermd van het bewustzijn en 
wordt weggedrukt door het overlevings-
deel. Het belangrijkste kenmerk is dat trau-
madelen niet ouder worden; ze blijven ste-
ken op de leeftijd waarop het trauma 
plaatsvond. Dit deel kan zich niet verder 
ontwikkelen, omdat het zich (onbewust)  
in de ‘kerker’ van de psyche bevindt. Van 
daaruit is geen toegang tot nieuwe levens-
ervaringen en groei. Wanneer het getriggerd 
wordt, zal dit deel dus reageren vanuit de 
leeftijd waarop het trauma plaatsvond.
De belangrijkste kenmerken van het trau-
madeel zijn:
 - slaat herinneringen aan het trauma op 

in het onderbewuste en in het lichaam 
(Van der Kolk 2014);
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 - blijft steken in de leeftijd waarop het 
trauma plaatsvond;

 - kan getriggerd worden en reageert dan 
met de energie van de leeftijd waarop 
het trauma plaatsvond;

 - zoekt onbewust naar een uitweg uit het 
trauma;

 - vormt daardoor een continue bron van 
onrust en innerlijk conflict (met het 
overlevingsdeel).

Ook al worden ze verbannen, onbewust 
blijven traumadelen actief. Indrukken van 
onschuldige situaties in het nu kunnen een 
zo grote alarmerende werking hebben, dat 
de oorspronkelijke traumareactie (zoals 
paniek, grote woede, diepe schaamte, wal-
ging of dissociatie) wordt vertoond. In vele 
opstellingen van het verlangen heb ik ge-
zien en ook als representant ervaren, hoe 
traumadelen gezien, doorvoeld en erkend 
willen worden. Cliënten vinden dit bijzon-
der moeilijk en pijnlijk, maar meestal rap-
porteren ze na afloop beter geslapen te 
hebben en meer rust te ervaren.

Overlevingsdeel
Dit deel maakt het voor de mens mogelijk 
te overleven tijdens en na een traumati-
sche ervaring. Op de korte termijn, zolang 
de bedreigende situatie voortduurt, is  
dit dringend noodzakelijk en zelfs levens-
reddend. Op de langere termijn, als de 
traumasituatie voorbij is, zorgt het over- 
levingsdeel voor een blokkade in de ont-
wikkeling. 
Ruppert beschrijft tien soorten overlevings-
strategieën, waarvan er bij de meeste getrau-
matiseerde mensen verschillende herken-
baar zijn. Deze zal ik uitvoeriger beschrijven, 
omdat ze het leven van mensen met een 
jeugdtrauma diepgaand beïnvloeden.

 - Alert en vermoeid. Scherpe aandacht 
hebben voor de directe omgeving of 
juist slaperig en moe zijn. Veel mensen 
met een traumaverleden zijn altijd op 
hun hoede en slapen slecht.

 - Verdringen en verloochenen. Het  
trauma wordt ‘verkleind’ of genegeerd. 
Alles om het trauma ‘in zijn hok’ te hou-
den en loyaal te kunnen blijven aan  
(bijvoorbeeld) de familie. ‘Anderen heb-
ben het veel erger gehad’, is een veel- 
gebruikte uitspraak.

 - Vermijden van herinneringen aan het 
trauma. Overlevingsdelen zullen er  
alles aan doen om het trauma niet te 
triggeren, bijvoorbeeld door bepaalde 
plaatsen, personen of activiteiten te 
vermijden. Het vermijden gaat vaak  
gepaard met zich innerlijk terugtrek-
ken; deze mensen worden dan als koud, 
stug, ontoegankelijk en gesloten erva-
ren, waardoor (intiem) contact stag-
neert. 

 - Negeren en afleiden. Zo lang mogelijk 
worden waarschuwingssignalen vanuit 
het traumadeel of signalen van het li-
chaam genegeerd, wat veel (onbewus-
te) wilskracht en energie vergt. Aflei-
ding wordt gezocht in werk of in steeds 
nieuwe uitdagingen, totdat de overle-
vingsdelen zijn uitgeput. Dan volgt psy-
chische en/of lichamelijke instorting.

 - Controle over het traumadeel. Lichame-
lijke signalen vanuit het traumadeel 
worden onder controle gehouden (bij-
voorbeeld met behulp van medicijnen 
die vervolgens ‘toch niet helpen’, alco-
hol of drugs) of ze worden onderdrukt 
door ‘innerlijke harmonie’ of een vlucht 
in esoterie en spiritualiteit.

 - Controle over andere mensen en situ-
aties. De paniek bij verlies van contro-
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le en de behoefte aan behoud ervan is 
zo sterk, dat ze zich uitstrekken tot bui-
ten de persoon zelf. Mensen in de om-
geving worden op veilige emotionele af-
stand gehouden. In een partnerrelatie 
domineren de traumadynamieken van 
degene die het sterkst getraumatiseerd 
is; de partner ervaart dan dezelfde pijn 
en frustratie als de getraumatiseerde 
persoon ervoer als kind. Zo wordt het 
slachtoffer van toen, de ‘dader’ van nu.

 - Zoeken naar compensatie. Niet alleen 
schakelen de overlevingsdelen de trau-
magevoelens uit, ook de totale levens-
vreugde wordt gedempt. Het toch iets 
willen voelen kan vele vormen aanne-
men, zoals een verslaving (inclusief aan 
sociale media), dwangmatige seksuele 
activiteit, narcisme of zelfbeschadiging. 
Ook wordt er vaak compensatie ge-
zocht in het meeleven met de gevoelens 
van anderen (therapeut worden).

 - Onderdanigheid en latente agressie. 
Trauma’s roepen gevoelens van mach-
teloosheid op; ze ondergraven het zelf-
bewustzijn en het gevoel zelf de regie 
te hebben. In leven en werk resteert een 
algeheel gevoel van overgeleverd te zijn 
aan, van zelf geen invloed hebben en 
van gebrek aan autonomie. Er ontstaat 
een afwachtende houding, naast een 
fundamenteel wantrouwen en een soort 
vijandschap tegenover de grote boze 
wereld. 

 - Spanning. Het overlevingsdeel staat 
onder voortdurende spanning en maakt 
het lichaam star en het denken rigide 
(zwart-witdenken). Dat maakt discus-
siëren lastig; men voelt zich persoonlijk 
aangevallen. Argumenten of suggesties 
die tot verbetering zouden kunnen lei-
den, worden stelselmatig afgeweerd.

Overlevingsdelen willen er niet aan dat een 
trauma zulke verregaande gevolgen kan 
hebben. Dat maakt het voor getraumati-
seerde mensen heel moeilijk om hun eigen 
trauma te erkennen, serieus te nemen en 
te voelen hoe het werkelijk was. Reden 
waarom zij zich vaak verliezen in alge-
meenheden, containerbegrippen, grote ab-
stracte woorden of details die er niet toe 
doen. Het is vaak moeilijk om onderscheid 
te maken tussen overlevingsdelen en ge-
zonde delen, doordat de overlevingsdelen 
zich heel goed hebben leren aanpassen aan 
wat wenselijk gedrag is en redelijk en lo-
gisch hebben leren redeneren. Als dit ge-
beurt om gevoelens onbelangrijk of over-
bodig te maken of ze er niet te laten zijn, 
dan gaat het hier om een afweermechanis-
me van het overlevingsdeel.
Traumasituaties zijn (levens)bedreigend; 
er is geen ontkomen aan. De enige moge-
lijkheid is een innerlijke vlucht, een split-
sing van de psyche. Het (aanvankelijk)  
levensreddende effect van splitsing wordt 
echter op de lange duur zelf levensbedrei-
gend, aangezien de lichamelijke, emotio-
nele en psychische ontwikkeling wordt ge-
blokkeerd en niet meer functioneert in 
onderlinge samenhang. Dit brengt de wer-
king van het gezonde deel in de verdruk-
king. Als dit voortduurt is nieuwe splitsing 
noodzakelijk, omdat de negatieve ervarin-
gen die bij overlevingsdelen horen, ook 
weer moeten worden verdrongen. 
Doordat de verschillende delen verschillen-
de doelen nastreven, is een getraumatiseer-
de persoon voortdurend innerlijk onrustig 
en in conflict met zichzelf. Zijn tragedie is 
dat het contact met de eigen innerlijke  
wezenskern, de identiteit, verloren is ge-
gaan en de autonomie noodgedwongen is 
opgegeven (Ruppert, 2008, 2011, 2012).
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OPSTELLEN VAN HET VERLANGEN Het 
doel van het opstellen van het verlangen 
(of de vraag) voor de cliënt is ten eerste 
zich bewust te worden van overlevings-
delen, hoe die hem vroeger hebben gehol-
pen om het trauma te doorstaan en hoe 
zij momenteel hun belemmerende wer-
king uitoefenen. Vervolgens is het zaak 
om vanuit dit bewustzijn de gezonde de-
len te versterken en contact te maken met 
wat zo lang verborgen is gebleven; het 
traumadeel. Dit gebeurt zelden in een en-
kele opstelling. Er zijn meerdere opstel-
lingen voor nodig; het is een stapsgewijs 
proces (Broughton, 2014). Ook hier gel-
den de basiscondities van vertrouwen en 
veiligheid die voor iedere vorm van bege-
leiding essentieel zijn. De werkwijze om-
schrijft Ruppert zelf als: ‘Vooral de eigen 
autonomie versterken en de gesplitste 
psyche helen’ (persoonlijke mededeling). 
De opstellingsmethode is behulpzaam, 
doordat de delen die normaal gesproken 
verdrongen worden, zich manifesteren 
via de representanten. 

Woorden opstellen
De gesplitste en (over)vermoeide psyche 
heeft een (onbewust) verlangen om weer 
rust en balans te vinden en heel te zijn.  
Dat verlangen lijkt een werking van het ge-
zonde deel te zijn, aldus Ruppert. Elk ver-
langen dat de cliënt heeft en uitspreekt, 
leidt stap voor stap de in de richting van 
heelheid. Daarom is het verlangen van de 
cliënt de spil waar alles om draait. Dit 
maakt zijn methode goed toepasbaar als 
inbedding in een begeleidingstraject. Het 
verlangen omvat datgene wat de cliënt wil 
bereiken en welke verandering hij voor 
zichzelf wenst. In de woorden van het ver-
langen ligt besloten:

 - (min of meer bewust) doel van de ge-
wenste verandering;

 - tegenstrijdigheden tussen gezonde,  
getraumatiseerde en overlevingsdelen, 
met betrekking tot dit doel;

 - innerlijke weerstand tegen de verande-
ring en angst (voor iets nieuws, voor 
contact met het getraumatiseerde deel 
en het loslaten van de bekende verha-
len);

 - uiteindelijk diepste verlangen om niet 
meer gesplitst, maar heel te zijn.

Er bestaat geen ‘verkeerd’ verlangen; elke 
formulering die de cliënt wenst, is wat hij 
op dat moment aan kan. Geformuleerde 
verlangens of vragen variëren bijvoorbeeld 
van: ‘Ik wil een vriendje’, tot: ‘Wat is mijn 
trauma?’ Het kan werkelijk van alles zijn. 
Het verlangen moet door de cliënt zelf 
worden geformuleerd. Dit bevordert het  
in contact komen met de verschillende  
delen. Het kan ook gaan om een vraag. 
De cliënt staat vanaf het begin zelf in de 
opstelling. Hij spreekt zijn verlangen meer-
dere malen uit en begint met een represen-
tant op te stellen voor het voor hem be-
langrijkste woord uit de zin. In zijn 
verlangen ontmoet de mens zichzelf. Soms 
gebeurt er tussen de representant van het 
eerste woord en de cliënt al van alles (bij-
voorbeeld weglopen, aanraken, angst voe-
len of huilen), soms gebeurt er helemaal 
niets. De cliënt kiest steeds representan-
ten voor de woorden; de representant is 
daarbij niet het woord zelf, maar represen-
teert waar het woord voor staat. Zijn de 
woorden vaag geformuleerd, dan zie je 
meestal weinig beweging in de opstelling. 
Zijn de woorden meer specifiek en is er 
veel ‘ik’ en ‘mijn’, dan gebeurt er meer tus-
sen cliënt en representanten.
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Dat de cliënt zelf direct in zijn opstelling 
een positie inneemt ten opzichte de onder-
delen van zijn verlangen, heeft als voor-
deeld dat er onmiddellijk een psychisch 
proces bij hem op gang komt, in plaats van 
dat hij toeschouwer is. Er wordt direct 
meegeresoneerd met de uitingen, bewegin-
gen, blikken, houding en gevoelens van de 
representanten. Er ontstaan dynamieken 
tussen de cliënt en de representant van de 
woorden en tussen de representanten on-
derling. 
Ergens in de bewoordingen ligt een flinke 
dosis traumagevoelens besloten. Zo werd 
ik ooit opgesteld voor het woord ‘vroeg’ 
(als onderdeel van ‘vroeg trauma’). Het 
woord ‘trauma’ deed niet veel, maar toen 
ik in de opstelling kwam, voelde ik onmid-
dellijk alle pijn en verschrikking van een 
groot en vreselijk trauma, wat ik ervoer als 
ondraagelijk. Het was heel lang geleden en 
ik was heel jong. Ik ging in de verste hoek 
zitten en werd lang genegeerd. Ik stond 
erop dat de cliënt mij zag en contact met 
me maakte, waarna alles in de opstelling 
rustiger werd. Bij de cliënt bleek een groot 
familiegeheim te zitten. Soms blijkt uit de 
opstelling dat er tijdens de zwangerschap 
of geboorte sprake was van ondraaglijke 
angst. 
Conflicterende dynamieken betreffen de 
gezonde delen die vooruit willen en de 
overlevingsdelen die de status quo willen 
handhaven en bang zijn voor verandering 
(Ruppert, 2011). In de loop van de opstel-
ling wordt vanuit een van de woorden veel-
al het trauma of de verstrikking zichtbaar, 
maar ook hoe groot de ik-kracht van de cli-
ent nog is (dus: of hij er al aan toe is om 
contact te maken met de realiteit van het 
trauma). Elke opstelling dient de bewust-
wording en is een stap in de richting van 

heling en herintegratie van de fragmenta-
tie in de psyche. Meestal wordt duidelijk 
dát er iets op jonge leeftijd of in de familie 
is gebeurd. Dat gaat gepaard met soms hef-
tige emoties en verdriet, echter zonder dat 
de cliënt het vreselijke trauma hoeft te her-
beleven (Ruppert, 2012; Broughton, 2013).

HELENDE BEGELEIDING De cliënt kan voor-
af vertellen over de situatie, maar dat is 
niet noodzakelijk. Hij kan ook een zin for-
muleren en direct aan de slag gaan. Elk de-
tail kan betekenisvol zijn voor de cliënt. 
Een representant vertelt over een opstel-
ling met de formulering van ‘Ik wil leven’: 
‘Toen ik werd ingebracht als het woord  
“leven”, begonnen de kerkklokken te lui-
den. Gek werd ik ervan, ik raakte in pa-
niek, en de cliënt ook!” Het trauma bleek 
zijn oorsprong te vinden in het op tweeja-
rige leeftijd verliezen van vader en broer-
tje, en het bijwonen van begrafenissen 
(kerkklokken!) aan de arm van een door 
verdriet overmande moeder die er niet 
voor hem kon zijn. 
Het doel van de begeleiding is heling en in-
tegratie van de gesplitste delen: de eigen 
overlevingsstrategieën herkennen en er-
kennen, en de gezonde delen versterken, 
om zodoende voldoende zelfvertrouwen 
en kracht te hebben om naar de traumade-
len te kijken, het trauma en de gevolgen te 
erkennen en ze te integreren in het leven.
Als begeleider werk je terughoudend, het 
gaat om aandachtig observeren wat er  
gebeurt. Ruppert, tijdens een workshop in 
2014: ‘Ik intervenieer alleen als ik zie dat 
het veranderingsproces stokt en de cliënt 
dreigt vast te lopen. Maar ik wacht lang 
voor ik intervenieer.’ Ikzelf let goed op  
en vraag me steeds af: wat zie ik hier? 
Welk deel is hier aan het woord? In de  



www.tsvb.nl 25

KENNIS EN KUNDE

 Begemann, F. (2007). Intergenerationele traumati-

sering. Geweld, gezin en kinderen. In P.G.H. Aarts 

& W.D. Visser (red.), Trauma: diagnostiek en be-

handeling (pp. 525-537). Houten: Bohn Stafl eu 

van Loghum.

 Broughton, V. (2013). The heart of things. Steyning: 

Green Balloon.

 Hart, O. van der, Nijenhuis, E. & Steele, K. 

(2010). Het belaagde zelf. Structurele dissociatie 

en de behandeling van chronische traumatisering. 

LITERATUUR

Amsterdam: Boom.

 IJzendoorn, M.H. (2004). Drie generaties holo-

caust. Overdracht van traumatische ervaringen op 

kinderen en kleinkinderen. Icodo-Info, 21, 2-8.

 Kolk, B.A. van der (2014). The body keeps the sco-

re. New York USA: Viking Penguin.

 Pol, I.G.M. van der (2015). Coachen als professie 

(3e dr.). Amsterdam: Boom/Nelissen. 

 Ruppert, F. (2008). De verborgen boodschap van 

psychische stoornissen. Eeserveen: Akasha.

 Ruppert, F. (2011). Symbiose en autonomie. Eeser-

veen: Akasha.

 Ruppert, F. (2012). Bevrijding van trauma, angst en 

onmacht. Eeserveen: Akasha.

 Varese F., Os, J. van, e.a. (2012). Childhood adver-

sities increase the risk of psychosis: a meta-analysis 

of patient-control, prospective- and cross-sectional 

cohort studies. Internet: schizophreniabulletin.ox-

fordjournals.org (10 augustus 2015).

begeleiding blijf je open staan voor iets 
nieuws, iets wat je nog niet kende, hebt er-
varen of gevoeld.’ 
Het is onnodig om geheimen of het trau-
ma uit te diepen. Het wordt ongetwijfeld 
zichtbaar in de opstelling dát het er was; 
dat is voldoende. Centraal staat het verlan-
gen van de cliënt als kader, de betekenis 
die het voor hem heeft en de stap die hij 
na de opstelling kan maken. Ruppert ont-
raadt daarbij het aanbieden en opstellen 
van hulpbronnen die de cliënt zou wensen, 
maar die hij heeft moeten ontberen. Door 
het opstellen van bijvoorbeeld de liefde-
volle moeder of de krachtige oermoeder 
bevestig je de illusie, met als gevolg dat het 
overlevingsdeel gevoed wordt.

TOT BESLUIT In elk mens zit, hoe diep ver-
borgen ook, een helende kracht en levens-

wil. Ik begeleid cliënten om deze interne 
hulpbronnen om te mobiliseren, als tegen-
wicht voor de enorme pijn die eindelijk 
wordt toegelaten. Als begeleider doe je 
geen aannamen en ga je niet duiden; deze 
handelwijze vult volgens Ruppert vooral 
het gat in jezelf en dient niet het proces 
van de cliënt. 
Er bestaat niet zoiets als snelle heling. 
Maar traumaopstellingen helpen de cliënt 
om overlevingsdelen te (h)erkennen en ge-
zonde delen te versterken. Dit om het oor-
spronkelijke trauma onder ogen te zien, te 
erkennen en uiteindelijk alle delen te inte-
greren. Het bevrijden van verstrikkingen 
en weer tot autonomie komen, gaat in klei-
ne stappen en er is moed voor nodig om 
die stappen te zetten. Dat pad vraagt ver-
trouwen, zowel in de eigen gezonde delen, 
als in professionele begeleiding.
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ONTMOETINGEN EN VERKENNINGEN

‘Je vraagt kwetsbaar-
heid van een ander
- dan kun je zelf niet 
afzijdig blijven’ 

Bastiaan VAN GILS

Ir. B.J.C.M. van Gils is directeur bij organisatiead-
viesbureau Het Consulaat te Amsterdam en redactie-
lid van dit tijdschrift. Website: www.hetconsulaat.nl. 
E-mail: bastiaan@vangils.org.

‘Mijn ene zusje studeerde orthopedago-
giek, dus dat ging niet meer. En mijn ande-
re zusje studeerde psychologie, dus dat 
kon ik ook niet meer doen. Als ik er nu aan 
terugdenk, vind ik dat eigenlijk raar. Waar-
om zou je niet ook psychologie kunnen 
studeren, als je zusje dat studeert? Maar 
toen was het heel duidelijk voor mij: dat 
ging ik niet doen.’ Ik ben op bezoek bij  
Judith Budde, directeur van conferentie- 
en opleidingscentrum Het Balkon en op-
leider in onder meer Voice Dialogue. Van 
huis uit is ze neerlandica, mede dankzij 
haar zusjes. Via een omweg en de kennis-
making met Frank Oomkes in Wageningen 
kwam ze in het trainersvak terecht. Ze 
trainde veel, op allerlei plekken, over vele 

onderwerpen. Totdat ze vijftien jaar gele-
den, met René Meijer, besloot een eigen 
plek te zoeken. Ze verhuisde van Utrecht 
naar een voormalig klooster in het Twent-
se Vasse en startte Het Balkon. Voice Dia-
logue kende ze al langer, maar in Vasse 
koos ze ervoor als hoofdrichting.

Je hebt dus vele jaren als trainer gewerkt. 
Hoe heb je dat ervaren?
‘Het was helemaal mijn ding, maar ik haat-
te het ook: geweldig en vreselijk. Ik ben 

IN GESPREK MET JUDITH BUDDE
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heel geïnteresseerd in het verhaal van de 
mens. Hoe zitten we in elkaar? Waarom 
doet iemand zoals hij doet? En dat van mij-
zelf: waarom doe ik wat ik doe? Ik vind dat 
heel fascinerend. En ik vind het ontzettend 
leuk en fijn om een stukje op te mogen lo-
pen met iemand. Mee te kijken, een spie-
gel te kunnen zijn, iets terug te kunnen ge-
ven: “Hé, dit valt me aan je op. Waarom 
denk je dat je dat niet kunt? Ik heb een 
heel andere indruk.” Waarde kunnen heb-
ben als reflectieplek, als spiegel voor de 
ander. Om de ander zichzelf beter of an-
ders te leren zien. Dat is zo ontzettend rijk 
om te doen. 
Ook werken met groepen vind ik heel leuk. 
Ik kan in dit werk alles kwijt: intellectuele 
uitdaging, inspiratie - steeds weer nieuwe 
dingen. Contact maken, liefde, creativiteit 
en kennis. Alles komt voor in dit vak, alles 
kun je erin kwijt. En als het dan lukt om 
zo’n team weer vlot te trekken en ze het 
weer lekker hebben samen, dan is dat fijn. 
Het is een vak waar je tot je dood in kunt 
studeren. Het is nooit af, het is heel rijk.
Maar het is ook verschrikkelijk werk: wan-
neer doe je het goed? Je moet op je han-
den kunnen zitten, soms door de zure ap-
pel heen bijten. Hoe stimuleer ik ze te 
zeggen wat ze denken of voelen? Het kan 
heel stroperig verlopen, zodat je niet weet 
wat je moet doen. Dat maakt het vak ... het 
is geen wiskunde van één plus één is twee. 
Het is iedere keer weer zoeken. Het heeft 
veel niveaus, is complex en uitdagend. Ik 
geef nu meer dan 25 jaar training en ik ga 
echt niets anders meer doen.  
Ik ben natuurlijk ook ondernemer. Ik geef 
leiding en heb een instituut en een pand, 
waar van alles mee moet. Alles wat ik als 
trainer niet kan, kan ik kwijt in dat ande-
re beroep.’

Hoe kwam je in Vasse terecht?
‘René en ik vinden de context belangrijk: 
de plek waar je opgeleid wordt, doet ertoe. 
Het maakt voor het leerproces uit of je in 
een kelder, een zaaltje zonder ramen zit of 
in een fijne ruimte waar de omgeving mee-
helpt om te openen. Dat heeft natuurlijk 
ook met emotie te maken. Vasse is een 
klein dorp, omgeven met prachtige bossen. 
Het is er vooral heel rustig. En mensen 
moeten een stuk rijden om bij ons te ko-
men, een afstand overbruggen. Zo kunnen 
de deelnemers al letterlijk afstand nemen 
van waar ze vandaan komen; ze gaan er 
echt vandaan. 
Het is een warme plek, comfortabel en on-
gedwongen, waar alles erop gericht is dat 
mensen zich snel kunnen ontspannen. Ze 
kunnen hun gang gaan en daardoor alle 
aandacht richten op waar ze voor geko-
men zijn. Onze staf probeert op een pret-
tige manier persoonlijke aandacht te ge-
ven, zonder opdringerig te zijn. Ook de 
faciliteiten zijn op orde; dat maakt dat 
mensen zich bij ons op hun gemak voelen 
en zich dus ook gemakkelijker openstel-
len - over emoties gesproken. En het is na-
tuurlijk spannend om te leren.’

En hoe ben je op Voice Dialogue uitgeko-
men?
‘Ik deed in 1998 een psychodramaoplei-
ding bij Lex Mulder. Psychodrama was een 
vernieuwende tool, waarmee je kunt spe-
len, dingen in scène kunt zetten, kunt ver-
beelden. Dat je met creativiteit zoveel in 
beweging kunt krijgen, was voor mij een 
openbaring. Binnen die opleiding besteed-
de Mulder ook aandacht aan Voice Dialo-
gue. Ik vond het een prachtige psychologi-
sche visie en was er heel enthousiast over. 
Ik ben me erin gaan specialiseren, eerst  
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bij Robert Stamboliev en daarna bij de 
grondleggers Hal en Sidra Stone. Ik ben 
verschillende keren naar Californië ge-
reisd, om trainingen bij hen te volgen en 
ben goed met Hal en Sidra bekend geraakt. 
Hun werk is een grote bron van inspiratie 
voor mij.
Voice Dialogue gaat ervan uit dat wij niet 
uit een enkel ik bestaan, maar uit een he-
leboel verschillende ikken. Op een heel  
gewone en gezonde manier. Iedereen heeft 
dat. Of, anders gezegd, we hebben een  
heleboel innerlijke reacties, vaak tegen-
strijdig en die trekken aandacht. We doen 
alsof dat verschillende persoonlijkheden 
zijn, waarmee je kunt praten. Elk van die 
persoonlijkheden kun je zien als een we-
zen van vlees en bloed. 
Zo hebben we subpersonen die van harmo-
nie houden. Het is belangrijk in onze rela-
ties dat we niet continu conflicten hebben. 
Heel veel mensen hebben een sterk ont-
wikkelde aardige kant, met een uiterst sen-
sitieve blik: waar wordt het disharmoni-
eus? En als dat gebeurt, gaat die kant wat 
doen: iets aardigs zeggen, pamperen. Die 
kant kan zich ontspannen als het prettig  
is en wordt nerveus als dat niet zo is. Sub-
personen kunnen net als wij het hele palet 
van gevoelens ervaren: bang, blij, bedroefd 
en boos.’

Als ik een emotie ervaar, ga ik dus op 
zoek naar de ‘ik’ die boos is?
‘Precies. Wie in jou is nu zo boos? Het kan 
zijn dat iemand bijvoorbeeld aangespro-
ken wordt omdat hij altijd zo nukkig doet. 
Dan kun je zeggen: die persoon ís niet nuk-
kig, maar heeft een nukkige kant. Het is in-
teressant die nukkige kant te ontmoeten. 
Wanneer komt hij op? Waar is hij op ge-
richt? Zodat je meer tekst en uitleg krijgt, 

als een soort ondertiteling, maar dat je ook 
kunt gaan zien: ik héb die kant, maar ik 
bén hem niet. Ik kan meer de regie gaan 
voeren over dat hele innerlijke gebeuren. 
Voice Dialogue helpt je om opnieuw in 
contact te komen met gevoelens die je nor-
maal gesproken verstoot. Niet om er ver-
volgens helemaal mee samen te vallen, 
maar om ze anders te gaan hanteren, zo-
dat je een breder gedragsrepertoire krijgt.
De kern van alles is kwetsbaarheid. Het 
wegdrukken van emoties heeft altijd iets 
te maken met dat iemand het lastig vindt 
om iets te beleven, dat hij bang is voor wat 
er gebeurt. Dat hij afgewezen wordt, iets 
doet wat niet hoort. We moeten ons hele 
driftensysteem op de een of andere manier 
leren hanteren. Als je als kleuter je peuter-
zusje aan de haren door de kamer sleurt, 
dan weet je nog niet dat dat niet mag.  
Dan is het maar goed dat vader en moeder 
zeggen: dat mag niet! We ontdekken heel 
intuïtief, zonder dat nog al te zeer te begrij-
pen: dit mag wel en dit mag niet. Het ligt 
opgeslagen in het lijf, dat voorwoorde- 
lijke. 
Met Voice Dialogue kun je herontdekken 
wat nu eigenlijk de regels zijn die je met je 
meedraagt. Wanneer er kanten opstaan die 
je beschermen tegen pijn, angst en kwets-
baarheid, en welke kant dan verstoten 
wordt.’ 

Dus aan de ene kant contact maken met 
die emotie, zodat we er niet van weg hoe-
ven. Maar ook: er niet mee samenvallen, 
want er is meer.
‘Zo is het. Stel een meisje houdt een 
spreekbeurt op de middelbare school en 
het lukt niet. Dat is een akelige ervaring. 
Ze slaat dicht, bloost, er wordt gelachen. 
Je kunt je voorstellen dat er dan een kant 
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opstaat die zegt: dat doen we nooit meer. 
Ik ga nooit meer voor een groep staan. Of 
een kant die zegt: dat kun jij niet. Er ont-
staat een subpersoon die op een heel slim-
me manier deze situatie weet te vermijden, 
zodat het meisje dit gevoel niet meer hoeft 
te ervaren.
Later komt ze in supervisie of coaching, 
omdat ze in haar werk toespraken moet 
houden, maar dat niet durft. Alleen het 
idee al roept de oude angst weer op. Het 
mooie van Voice Dialogue is dat we dan 
niet eerst met die angst gaan praten. We 
praten om te beginnen met degene die 
voorkomt dat er een toespraak gehouden 
wordt: de primaire, beschermende ik. Die 
kan vertellen wat er gebeurd is en zegt: ik 
voorkom dat je dit nare gevoel ooit weer 
hoeft te hebben. 
Wil zij toch leren toespraken te houden, 
dan moet de begeleider ook praten met  
de kant die zo bang is. Maar alleen voelen 
hoe bang je bent, helpt niet om die toe-
spraak te houden. Dus je komt altijd terug 
naar het midden. Om en om identificeren 
we ons met een bepaalde subpersoon en 
disidentificeren we ons; we maken ons er 
weer van los. De cliënt ervaart: wat heb  
ik een bange kant. Ik bén niet bang, maar 
heb een bange kant. Er ontstaat een schei-
ding tussen het angstige deel en de hele 
persoon die veel meer in huis heeft. Die de 
angst wel toelaat, maar er niet helemaal 
mee samenvalt.’ 

Dus eerst de kant waarderen die je eigen-
lijk op slot zet?
‘Ja, want die kant heeft ons gered. Die 
heeft gezorgd dat we niet nog meer pijn 
hadden. Neem er alsjeblieft geen afscheid 
van. En vanuit die waardering komt er 
vaak ontroering. Je subpersoon hoort ein-

delijk eens dat hij welkom is. Hij heeft zich 
zijn hele leven uit de naad gewerkt om je 
bescherming te bieden en meestal krijg hij 
stank voor dank. Na de ontroering kan er 
ruimte ontstaan voor een andere kant.’ 

Je moet dus het ‘emotieslot’ leren kennen, 
maar ook zorgen dat het je niet langer be-
heerst. Wat is daarin de taak van de be-
geleider?
‘Ik doe het samen met de cliënt. We hoe-
ven niet op zoek naar angst, verdriet of 
pijn. Als je eerst met de primaire ikken 
spreekt, ontstaat er vanzelf ruimte voor 
verstoten kanten. Stel, je cliënt heeft een 
sterke pleaser in zich en kan dus niet zo 
goed assertief zijn. Als ik zo iemand vraag 
of ik eens met die boze kant mag praten, 
komt er meestal niets. Maar als ik eerst uit-
gebreid met de pleaser praat, totdat hij is 
uitgesproken, dan komt er vaak vanzelf 
een tegenreactie: kan dat aardige niet een 
tandje minder? Door eerst helemaal met je 
pleaser te mogen samenvallen, kun je je  
er daarna ook van onderscheiden. Er komt 
ruimte voor de polariteit. Vanuit de primai-
re kanten kom je bij verstoten kanten. Als 
begeleider houd je in de gaten of het niet 
te veel of te weinig is. 
Veel mensen hebben angst voor hun eigen 
agressie en kracht, bijvoorbeeld een heel 
aardige cliënt met een groot verantwoor-
delijkheidsgevoel. Hij is een fijne leiding-
gevende, maar hij begrenst te weinig. Als 
het nodig is, lukt het hem niet om tegen 
een medewerker te zeggen: nu is het ge-
noeg. Daarom komt hij in coaching. We 
ontdekken dat hij een sterke verantwoor-
delijke kant in zich heeft. We ontdekken 
ook dat hij het heel lastig vindt om boos te 
worden. Dus we praten met de verant-
woordelijke kant en die vertelt dat hij als 



30 Tijdschrift voor Begeleidingskunde

ONTMOETINGEN EN VERKENNINGEN

jongetje driftig was. Dat hij op school een 
jongen geslagen heeft, die in het zieken-
huis terechtkwam met wat tanden uit zijn 
mond. Dan kun je wel begrijpen waarom 
die driftige kant geen plek meer heeft. Als 
deze man irritatie voelt, stapt de verant-
woordelijke kant naar voren en wordt hij 
weer begripvol. Hij is bang voor zijn eigen 
kracht en mag zich nooit meer zo laten 
gaan. 
Na het gesprekje met de verantwoorde- 
lijke kant komt hij terug in het midden en 
zegt: dit wist ik echt niet. Ik wist echt niet 
meer dat het daarmee te maken heeft. Dat 
was toen. En ik weet nu wel dat ik daar 
niet zo bang voor hoef te zijn. 
Dat geeft toestemming om te praten met 
die enorm krachtige kant. Wat een energie, 
kracht, visie en helderheid! Die subper-
soon kan wél zeggen: nu is het afgelopen. 
Het is een kant die heel goed kon begren-
zen. Heel voorzichtig leert de cliënt zijn 
kracht toe te laten, maar dan moet hij zijn 
verantwoordelijke kant wel geruststellen 
dat het niet uit de hand gaat lopen. 
Wat je in feite doet is allerlei gevoelens 
toelaten. Je onderzoekt ze op een veilige 
manier en gaat er de regie over voeren.’ 

In Ik (k)en mijn ikken schrijf je over bin-
dingspatronen. Hoe werkt dit tussen 
mensen?
‘In alle relaties reageren subpersonen  
op elkaar. Mensen zorgen voor elkaar: ou-
ders en kinderen, maar ook volwassenen 
onderling. We doen en laten dingen voor 
elkaar. Je ruimt rommel van de ander op. 
Of de slordige figuur gaat wat meer oprui-
men dan hij wil, voor de ander. Liefde is 
geven en nemen, zeggen we dan.
Het wordt een bindingspatroon op het mo-
ment dat je geen keuze meer hebt, maar 

voelt: als ik dit niet doe, wordt het minder 
harmonieus. Je doet het om het fijn te hou-
den. En het blijft dan ook fijn. Maar als je 
dan een keer niet opruimt en de ander 
wordt boos, dan wordt het complex. De 
keuze in je reacties wordt steeds minder: 
je kunt beiden alleen nog vanuit een be-
paalde subpersoon reageren. Dat wringt, 
maar geen van beiden zegt er iets van.  
Zolang het nog werkt is het een positief 
bindingspatroon, maar het wordt een ne-
gatief bindingspatroon als we weer ruim-
te willen creëren. Dat zijn de momenten 
dat we ruzie maken. 
In de positieve binding reageren subper- 
sonen op elkaar, maar we hebben geen 
contact met onze onderliggende kwets-
baarheid. We communiceren niet over iets 
dat we voelen, of we voelen het niet eens, 
vanuit angst de ander teleur te stellen  
of pijn te doen. In de negatieve binding 
communiceren we er ook niet over, maar 
in plaats van meebewegen worden we kri-
tisch op de ander. 
Voice Dialogue helpt om meer vanuit een 
bewust ego, de middenpositie, te zeggen: 
het wordt tijd dat ik stop om voor jouw 
kwetsbaarheid te zorgen en jij voor de mij-
ne. Laten we voor onze eigen kwetsbaar-
heid zorgen.’

Het gaat er dus om je eigen kwetsbaar-
heid onder ogen te komen.
‘Welke behoefte van mezelf heb ik over het 
hoofd gezien? Dat speelt net zo hard in  
begeleidingsrelaties: er ontstaat een  
bindingspatroon tussen professional en 
cliënt. De professional wordt, net als de 
cliënt, gereduceerd tot een aantal subper-
sonen. Dat is inherent aan de aard van de 
relatie: ik ben de begeleider en jij komt 
met een probleem. Ik ga jou helpen en niet 
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andersom. Ik moet kwaliteit leveren en jij 
mag doen wat je wilt. Impliciete afspraken 
verengen ons: mijn negativiteit over de  
cliënt is moeilijk een plek te geven - net zo 
goed als de negativiteit van de cliënt over 
de begeleider, trouwens. De begeleidings-
relatie zelf roept op om er niet met je hele 
hebben en houden te zitten.  
Die bindingspatronen zijn overigens niet 
slecht; het zijn richtingaanwijzers. Welke 
kant in mij is primair en welke is versto-
ten? Degene aan wie ik mij het meeste er-
ger, is degene die het sterkste in huis heeft 
wat ik in mijzelf verstoten heb. Dan wor-
den relaties ook heel interessant, evenals 
irritaties. Hoe meer ik me aan een collega 
erger, des te meer kan spelen: die kan iets 
wat ik niet in huis heb. Dan zou een “ho-
meopathische” dosis van wat hij in huis 
heeft, mij dus heel goed doen.
Een voorbeeld voor de begeleider: de nieu-
we cliënt blijkt een interessante, invloed-
rijke persoon. Je bent eigenlijk wel onder 
de indruk. Als je het goed doet, zou het zo-
maar kunnen dat er meer werk uit voort-
komt. Zo wordt er aan de kant van de 
coach of supervisor al kwetsbaarheid  
geraakt. Afhankelijkheidsgevoelens gaan 
een rol spelen, want de begeleider is net 
zo afhankelijk van de cliënt als andersom. 
Het ervaren en bewust zijn van die kant, 
er professioneel mee in contact zijn, helpt 
om vrijer te zijn in je begeleiding. En jezelf 
te ontwikkelen: kan mijn cliënt iets wat ik 
niet in mijzelf toelaat?’

Hoe leren jullie dat aan anderen bij Het 
Balkon?
‘Door stil te staan bij de vraag: wat gebeurt 
er met mij in relatie tot mijn cliënt? Wat 
voel ik? Wat ben ik dan geneigd te doen? 
Wat kan ik ermee in mijn sessies? Of welk 

huiswerk heb ik te doen? Als begeleider 
moet ik kijken hoe ik voor mijn eigen 
kwetsbaarheid zorg, zodat ik in de sessie 
een breed repertoire heb en beter werk 
kan leveren.
Ik stuit wel eens op een subpersoon tij-
dens zo’n gesprek met de cliënt en zeg dan: 
ik merk dat ik onder de indruk ben van 
jou; ik ga me kleiner voelen. Dan gebruik 
ik iets wat ik zelf voel, om de ander feed-
back te geven. Dus ook de vraag: zou het 
kunnen dat dit ook in je werk gebeurt? 
Dat, als jij in de buurt bent, dat anderen 
zich kleiner voelen?
Ik denk dat je er als begeleider goed aan 
doet te laten merken wat je ervaart. Je 
vraagt aan de ander kwetsbaarheid en om 
zich te laten zien; dan kan het niet dat jij 
zelf niet meedoet. Iemand mag best zien 
dat ik ontroerd ben en soms rolt er een 
traan over mijn wangen, als ik geraakt ben 
door wat de ander zegt. Maar ik moet niet 
in snikken uitbarsten, want dan word ík 
het probleem en ik ben er uiteraard voor 
de ander.’

Zijn er subpersonen waar je veel begelei-
ders mee ziet worstelen?
‘Heel generalistisch gezien kun je zeggen 
dat mensen die kiezen voor het vak van be-
geleider, vaak geïnteresseerd zijn in ande-
ren, van luisteren houden, willen helpen, 
en open, warm en betrokken zijn. Dat re-
gister van subpersonen hebben ze vaak 
goed ontwikkeld. En de tegenpolen vaak 
wat minder: grenzen stellen, zakelijk zijn, 
acquireren, de markt benaderen en jezelf 
onder de aandacht brengen. Veel coaches 
vinden het lastig om zichzelf te laten zien; 
dat hebben ze vaak verstoten.
Daarnaast raakt het ook een van de moei-
lijkste dingen in ons vak: als je graag wilt 
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helpen en betaald wordt om resultaat te 
boeken, valt het niet mee om minder te 
doen. Om niet te gaan pushen, oplossingen 
aan te dragen of te gaan adviseren. Men-
sen gaan drammen en versnellen, en ver-
geten te vertrouwen op wat eigenlijk de 
belangrijkste rol is: dat je er bent. 
Irvin Yalom schrijft daar heel mooi over. In 
zijn nieuwste boek, Eendagsvlinders, 
schrijft hij zoiets als: “Nu doe ik dit werk al 
zo lang en heel eerlijk gezegd weet ik nog 
steeds niet wat werkt. Ik weet het vaak niet. 
Ik heb het idee dat ik een briljante interven-
tie heb gedaan. En dan komt mijn cliënt de 
keer erna terug - heel mijn interventie ver-
geten - en dan is er iets anders dat dan wél 
een enorme impact heeft gehad. Ik vergeet 
zo vaak dat het belangrijkste wat ik te doen 
heb is er gewoon te zijn en er volledig te zijn 
en te vertrouwen dat door er te zijn de  
ander in de ontmoeting met mij zichzelf  
ontdekt. Ik hoef niet zoveel te doen, zo bril-
jant te zijn.” Dat is voor veel begeleiders  
natuurlijk wel moeilijk.’

Laat staan voor een opleider van coaches 
en begeleiders ...
‘Inderdaad! [lacht] Ik moet eerlijk zeggen 
dat, als ik een demonstratiesessie houd, er 
in mij altijd een innerlijk kind is dat het 
spannend vindt of of een innerlijke criti-
cus die bang is dat het geen goede demon-
stratie zal worden. En als het dan niet he-
lemaal een prachtige demonstratie was, 
ben ik bang dat de deelnemers mij geen 
goede opleider vinden, dat ik door de 
mand val. We hebben wel eens bedacht om 
een training gaan geven met als titel Lek-
ker samen door de mand vallen. Veel be-

geleiders kennen dat gevoel: doe ik het wel 
goed? Ze zijn bang om niet te voldoen. 
Het vak vraagt het vermogen veel te ver-
dragen in onze praktijkruimte. Verdriet, 
ongemak, dat het even stil wordt of dat  
je denkt dat je helemaal nergens gaat ko-
men. Je gunt de ander dat hij niet zo ver-
drietig is en wilt dat eigenlijk wel wegne-
men. Maar de wijsheid ligt erin dat de 
ander het mag voelen en dat je helpt het te 
dragen. Ik geloof dat het daarom een vak 
is waarbij je soms denkt: waarom doe ik 
dit eigenlijk?’

Als begeleider dus niet meewerken aan 
het wegpoetsen van emoties?
‘Precies, je bent de vroedvrouw van het 
herontdekken van kanten van de cliënt. 
Juist níet wegpoetsen maar ruimte maken, 
zodat gevoelens en inzichten er kunnen 
zijn, en ook niet forceren wat zich nog niet 
aandient. Niet ergens naartoe willen waar 
de cliënt nog niet is. Onderweg wil de psy-
chologische betweter nog slimme dingen 
zeggen - ik bezondig me er ook aan. Ik 
denk regelmatig: voegde dit nu wat toe?  
Ik had misschien beter mijn mond kunnen 
houden. 
Ik geloof dat het werk van Brené Brown 
over kwetsbaarheid juist ook van toepas-
sing is op de begeleider. Dat het de kunst 
is heel mild te zijn, niet perfect te willen 
zijn. Te mogen aanmodderen. Het ontslaat 
je niet van de plicht je professioneel te  
ontwikkelen en betekent niet dat je maar 
wat kunt doen. Maar dat aanmodderen is 
ook belangrijk in ons vakgebied. Mis-
schien is dat juist meesterschap: te mogen 
aanmodderen.’
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INLEIDING De bron van professionele er-
varingsdeskundigheid bestaat uit eigen in-
grijpende levenservaringen, waarvan ge-
bruik gemaakt wordt voor anderen die in 
vergelijkbare situaties verkeren. Deze des-
kundigheid is een combinatie van levens-
ervaring, veerkracht, praktijkervaring en 
theoretisch verworven kennis. Existentië-
le belevingen zijn veelal buiten het profes-
sionele domein gehouden, dit betekende 
voor veel mensen dat zij met hun ervarin-
gen buitengesloten werden. Blikverrui-
mend is dat ervaringskennis naast theorie 
en praktijkervaringskennis meer en meer 
als derde kennisbron wordt erkend. Ingrij-
pende levenservaringen raken mensen 

diepgaand in hun gevoelswereld. Van bin-
nenuit ontwikkelde ervaringskennis is een 
bron van levende kennis. 
Dit artikel besteedt aandacht aan erva-
ringsdeskundigheid binnen de nieuwe 
(post-hbo) Leergang Ervaringsdeskundig-
heid Veerkracht (LEV) van GITP-PAO  
te Amsterdam. Achtereenvolgens worden 

OVER DE LEERGANG ERVARINGSDESKUNDIGHEID VEERKRACHT
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besproken: twee ontwikkeldoelen van de 
LEV en daarmee verbonden kwaliteiten, 
een definiëring, de meerwaarde, het mo-
del eyeopener en een selectie van leerthe-
ma’s van ervaringsdeskundigheid. 
In dit artikel willen we vooral ons enthou-
siasme en onze praktijkervaringen delen. 
We beginnen met een korte omschrijving 
van LEV. Aan de hand daarvan laten we de 
deelnemers van de leergang aan het woord 
over hun ervaringen, waarbij zij de essen-
tie en kwaliteiten van ervaringsdeskundig-
heid verwoorden.
Een familie-ervaringsdeskundige:

De leergang zal in mijn herinnering op-
geslagen worden als een jaar waarin ik 
helder heb gekregen wat mijn ervarings-
kennis is en van welke waarde deze voor 
mezelf en voor anderen kan zijn. Ik heb 
woorden gekregen voor alles wat ik al 
voelde en bedacht had, maar wat ik tot 
deze opleiding niet in staat was te benoe-
men. Mijn diepe verlangen een opleiding 
te doen die zo goed bij me past, me voor-
uit helpt en me sterker maakt in plaats 
van begrenst, heeft gehoor gekregen. Oude 
pijn heeft plaats gemaakt voor kennis en 
kennis is omgezet in deskundigheid.

DE LEERGANG Ervaringsdeskundigheid als 
een aanvullende kwaliteit van professio-
nals krijgt steeds meer erkenning en waar-
dering in zorg en onderwijs, zowel in  
Nederland als internationaal. In veel bege-
leidingssituaties is ervaringsdeskundig-
heid een meerwaarde gebleken (Boer, 
Hoonhout & Oosting, 2015; Van der Stel, 
2013). Mensen die begeleid worden vanuit 
ervaringsdeskundigheid, geven dikwijls 
aan dat zij zich diepgaander begrepen voe-
len door begeleiders die in vergelijke situ-

aties verkeerd hebben of verkeren; herstel-
processen worden daardoor bevorderd 
(Brouwers, 2013). 
Sinds 2004 zijn er enkele kwalificerende 
opleidingen, eerst op mbo- en vervolgens 
op hbo-niveau, waar aankomende profes-
sionals hun ervaringsdeskundigheid kun-
nen ontwikkelen. Deze opleidingen zijn 
vooral gericht op de ggz, verslavingszorg 
en maatschappelijke opvang. Voor ervaren 
professionals die hun ervaringen als ken-
nisbron willen benutten en in hun begelei-
ding willen inzetten, is in 2013 de Leergang 
Ervaringsdeskundigheid Veerkracht ont-
wikkeld. In de leergang is ruimte voor zelf-
onderzoek en voor het benutten van erva-
ringsdeskundigheid in de praktijk. 
Leidraad in de leerroute zijn de eigen ont-
wikkelwensen rond professionalisering 
van ervaringskennis en de context van de 
eigen beroepspraktijk. De LEV richt zich 
op een brede beroepspraktijk in zorg, wel-
zijn en onderwijs. 

TWEE DOELEN De ontwikkeldoelen van de 
leergang hangen samen met de kwaliteiten 
waaraan tijdens de leergang gewerkt 
wordt. Het eerste ontwikkeldoel is dat de 
professionals in hun beroepspraktijken 
zelfonderzoek van cliënten, studenten en 
supervisanten kunnen faciliteren, met het 
oog op het ontwikkelen van ervaringsken-
nis en de daarmee verbonden veerkracht. 
Het begeleiden van zelfonderzoek bete-
kent ook omgaan met zelfonthulling van 
jezelf en degenen die begeleid worden en 
zo ondersteuning bieden in het hanteren 
van grenzen, autonomie en eigen regie. 
Het tweede ontwikkeldoel is dat LEV-deel-
nemers een bijdrage leveren aan het ken-
nisdomein van ervaringsdeskundigheid en 
in staat zijn om collega’s, teams en organi-
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saties te adviseren middels thema’s, werk-
wijzen en werkvormen die bijdragen aan 
emancipatie. Dat betekent ook het taboe 
overstijgen van het hebben van psychische 
problemen en afhankelijk zijn van hulp. 
Beoogd wordt een ruimte te creëren waar-
in zelfhulp, zelfregie en keuzen maken on-
dersteund wordt. De professionals werken 
in de LEV dan ook aan de kwaliteiten coa-
chen en adviseren. 
Een adviseur ervaringsdeskundigheid:

Teams die aan het begin van de bijeen-
komst sceptisch waren over werken met 
ervaringsdeskundigheid en de herstel-
visie, waren aan het eind betrokken en 
actief bezig met nadenken over her-
stelondersteuning. De teamleden werden 
uitgenodigd om verhalen te delen over 
situaties waarin het tegenzat en ze een 
beroep moesten doen op eigen vermogens 
en op anderen, om iets heel naars te bo-
ven te komen. Vervolgens werd, aan de 
hand van een werkvorm, gelegenheid ge-
boden om samen te onderzoeken welke 
persoonlijke en situationele factoren 
hebben bijgedragen aan het eigen unie-
ke herstel.

MEERWAARDE Ervaringsdeskundigheid 
verschaft hoop, onder andere door de rol-
modelwerking. Moeilijke levensomstandig-
heden worden hanteerbaar of gaan voor-
bij. Een supervisor die met eigen 
depressies heeft geworsteld, een coach die 
van binnenuit weet hoe het is je ontheemd 
te voelen door migratie, een huisarts die 
zelf aan borstkanker leidt - ze hebben vaak 
zelf een beroep moeten doen op een hulp-
verlener en soms voelden ze zich daarbij 
gereduceerd tot dat ene aspect van zich-
zelf: het probleem. Van binnenuit weten  
ze welke bejegening en begeleiding be-
hulpzaam zijn. Ook dat wordt tot erva-
ringskennis ontwikkeld en blijkt een meer-
waarde te hebben. 

EYEOPENER In de LEV hanteren wij de vol-
gende omschrijving van ervaringsdeskun-
digheid: 
 - diepgaand doorleefde life-events, exis-

tentiële ervaringen, psychische crises, 
migratiegeschiedenis, geschiedenissen 
van emotioneel onbegrip of verwaarlo-
zing, uitsluiting;

 - met alle gevolgen daarvan voor zelf-
beeld en zelfbeleving, lichamelijk wel-

Figuur 1 De eyeopener: cyclus van ervaringsdeskundigheid.
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zijn, sociale rollen en maatschappelijke 
positie; 

 - het unieke vermogen om te hernemen, 
veerkracht en inspiratie te ervaren en 
deze te kunnen inzetten voor anderen.

Ervaringsdeskundigheid ontwikkelen 
mensen door verbinding te maken met 
zichzelf en daar woorden en methoden 
voor vinden. (Hoe hervinden zij zichzelf? 
Hoe verlopen herstelprocessen?) De des-
kundigheid wordt ook ontwikkeld door  
ervaringsverhalen te delen en te onderzoe-
ken, door erop te reflecteren en zich rele-
vante theorieën en werkwijzen eigen te 
maken. Het model van de eyeopener ver-
beeldt [binnen de LEV) het cyclische pro-
ces van het ontwikkelen van ervaringsdes-
kundigheid (zie figuur 1). 
Kenmerkend voor dit cyclische proces is 
de vrije ruimte die nodig is om zelfonder-
zoek mogelijk te maken. Michael White 
stelt dat er vrije ruimte nodig is om ‘op je 
eigen voorwaarden tevoorschijn te komen, 
transformatie door te maken, identiteits-
aanspraken te doen en je leven vorm te ge-
ven in overeenstemming met wat je dier-
baar is’ (White, 2009). 
De vorm van de eyeopener is gebaseerd op 
een oog dat naar binnen en naar buiten 
kijkt. De bovenste lijn van de eyeopener 
staat voor het proces van expliciteren van 
de ontwikkelde ervaringskennis. De on-
derste lijn verbeeldt het innerlijk proces, 
datgene wat minder gemakkelijk onder 
woorden te brengen is: wat je voelt en je 
overvalt in het proces van delen, of nader-
hand, als je onderweg bent naar huis, of  
’s avonds, als je verbinding maakt met je 
innerlijk zelf. Je kunt dit zien als een groei-
proces, waarin je leert omgaan met gevoe-
lens van kwetsbaar en veerkrachtig zijn. 

Het kan aanvoelen als zingeving of als een 
spirituele ervaring; zich ontvouwend en 
ontplooiend in een toenemend zelfvertrou-
wen. De expertise uit dit proces kan benut 
worden voor anderen. 

LICHAMELIJK GEWAARZIJN In de leergang 
neemt het benutten van de intuïtie, het  
lichamelijk gewaar zijn en verbinding met 
gevoelsgewaarwordingen een grote plek 
in. Ons lichaam is een basale werkelijk-
heid in ons bestaan en in feite is ons li-
chaam altijd in wisselwerking met onze  
innerlijke bewegingen en met de omgeving 
waar we in verkeren (Van Duin, 2015). 
Mensen zijn zich in verschillende mate be-
wust van hun fysieke reactie op gevoelens 
en situaties, en nemen die ook in verschil-
lende mate bij anderen waar. Het is een  
gegeven dat deze fysiologische reacties  
invloed hebben op onszelf en op de inter-
actie. Verbinding met lichamelijk ervaren 
helpt bij ervaringsleren, zelfsturing, au-
thenticiteit en in het contact met anderen. 
Lichamelijk gewaar zijn maakt verbinding 
voelen met intuïtie gemakkelijker en 
draagt bij aan het ontwikkelen van een in-
nerlijk kompas van je zijn en bewegen in 
de wereld. 
Een contactfunctionaris diversiteit:

Focussen en intuïtie is voor mij tijd ma-
ken en even stilstaan bij en voelen wat 
ik echt voel. Ik kom steeds tot mijzelf 
door echt te luisteren naar wat ik voel. 
Migranten van mijn afkomst hebben 
vaak de neiging problemen voor zich te 
houden. Men is bang dat het verdriet pu-
bliek wordt. Dat hun verhaal door de 
monden van anderen verteld wordt en 
dat ze niet op de juiste manier geholpen 
worden. Omdat ik tijdens de supervisie 
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open ben geweest over mijn migratiepro-
ces, heb ik deze ervaring kunnen verdie-
pen en kan ik hem nu inzetten om het 
spanningsveld tussen cliënten en hun 
begeleiders weg te nemen. Ik heb lang ge-
dacht dat ik het niet eens kon zijn met 
mijn verhaal. Zelfacceptatie is een be-
langrijke stap in mijn leven geweest. 
Mijn verhaal is in de wereld. Ik ben meer 
dan een migrant: ik geef beweging aan 
mijzelf en aan de wereld. 

ZOEKTOCHT NAAR BETEKENISGEVING 
Het onder woorden brengen van inten- 
se ervaringen die gevoelsmatig wel bekend 
zijn, is voor veel LEV-deelnemers in de 
context van professionaliteit vernieuwend. 
Zin ontlenen aan moeilijke perioden is niet 
vanzelfsprekend overdraagbaar in je pro-
fessionele bagage. De moeilijke levens- 
ervaringen zijn niet alleen een teken van 
veerkracht, maar staan ook voor beperkin-
gen en belemmeringen. 
Het ontwikkelen van ervaringskennis heeft 
evenzeer waarde in het managen van be-
perkingen; het kan jaren duren om uit te 
vinden hoe dingen aangepakt kunnen wor-
den. Dat blijkt voor veel mensen een door-
gaand leerproces te zijn. Iemand kan bij-
voorbeeld ervaring opdoen met het 
aangeven van grenzen en het aanvaarden 
van beperkingen (Kool, Boumans & Visse, 
2013). 
Een professional die door levensgebeurte-
nissen is uitgevallen, kan geconfronteerd 
zijn met gevoelens van schaamte en ontoe-
reikendheid; hij kan zich aangetast voelen 
in zijn autonomie. Te meer als anderen  
(zoals collega’s) vooral oog hebben voor 
de kwetsbaarheid en beperking. Door het 
stigma van anderen kan een ‘zelfstigma’ 
ontstaan. Met het ontwikkelen van erva-

ringsdeskundigheid worden deze ingrij-
pende ervaringen herijkt en gewaardeerd. 
Ervaringsdeskundigheid bewerkstelligt 
een vernieuwde professionele zelfstan- 
digheid. Datgene dat geweerd werd uit het 
professionele domein - soms gaat het daar-
bij ook om personen - wordt nu erkend en 
welkom geheten. 
Een docent en behandelaar ggz:

Ik merk nu dat de kwaliteit ‘contact met 
mezelf ervaren en dit contact kunnen be-
nutten in de ontmoeting met anderen’ voor 
mij meer concrete betekenis heeft gekre-
gen. Mijn ervaring met sociale buitenslui-
ting ten gevolge van mijn ziekte, en daar-
door een verminderd gevoel van 
eigenwaarde, verklaart voor mij ook de on-
zekerheid die ik voel in het contact maken 
met mezelf. Deze vorm van zelfstigma ben 
ik me bewust geworden. Het is voor mij 
heel wezenlijk dat ik dit ontdekt heb. Ik 
ben me bewuster van de momenten waar-
op ik ervaringsdeskundigheid inzet. Mijn 
eigen geschiedenis heeft een plek gekregen 
en ik kan deze nu beter inzetten in mijn 
werk als coach/docent en hulpverlener. 

Jezelf bevrijden van stigma en zelfstigma 
geeft een gevoel van veerkracht en zelfre-
gie. Het volgende citaat laat zien hoe zelf-
waardering ervaren een balans is tussen 
autonomie en verbondenheid. En hoe de-
licaat het proces is, om als begeleider ook 
oog te hebben voor subtielere vormen van 
diskwalificatie, zowel naar anderen als 
naar jezelf. 
Een docent hoger onderwijs:

Het lijkt op een zelfevaluatie, weer naar 
mezelf kijken of met mezelf bezig zijn. De 
opgedane ervaringen hebben een innerlij-
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ke zelfdiskwalificatie achtergelaten en 
mijn zelfwaardering aangetast. Het bezig 
zijn met deze thema’s vraagt veel aandacht 
en energie. Maar omdat ik het nut hiervan 
zie, neem ik de lasten voor lief. Het lijkt als 
een krachttraining: pijnlijk, maar je boekt 
progressie en daardoor kan de zelfwaar-
dering weer groeien.

KRACHT EN KWETSBAARHEID Als profes-
sionals degenen die zij begeleiden meer  
faciliteren in het benutten van hun eigen 
ervaringskennis, kunnen deze cliënten en 
klanten kracht ervaren naast het kwets-
baar zijn. Ervaringsdeskundigheid benut-
ten vraagt om verbinding maken met 
kwetsbaar zijn, er diepgaand weet van 
hebben hoe dat voelt; dat is juist ook een 
kracht. 
In zorg- en sociaalagogisch onderwijs 
heerst veelal de opvatting dat kwetsbaar-
heid tonen een risico is, omdat cliënten  
je grenzen kunnen overschrijden. Deze 
misvatting kan de authenticiteit van erva-
ringsdeskundigheid in de weg staan. Van 
een professional met ervaringsdeskundig-
heid wordt verwacht dat hij nabij kan en 
durft te zijn. 
In het opbouwen van een vertrouwens-
vol contact is het belangrijk om af te 
stemmen op wat passend voelt; die af-
stemming kan elke keer anders zijn. 
Daarin moet de professional met erva-
ringsdeskundigheid omgaan met zichzelf 
en met dat wat de ander oproept aan ge-
voelens en betrokkenheid. 
Aangezien de beroepssocialisatie als pro-
fessional je vaak op het spoor zette van 
professionele en wetenschappelijk ken-
nis, en minder op het spoor van eigen  
ervaringskennis, vraagt het inzetten  
van ervaringsdeskundigheid opnieuw 

verbinding maken met eigen ervaringen. 
Een leersupervisor:

Loslaten vind ik maar een ‘zo zo’-begrip. 
Hoe vaak zeggen hulpverleners niet te-
gen hun cliënten dat ze moeten loslaten? 
Ik vraag mij af of zo’n hulpverlener weet 
of begrijpt wat hij zegt. Misschien wel 
als het een hulpverlener is die zelf bereid 
is geweest om los te laten, of - beter - als 
hij geleerd of ervaren heeft welke proces-
sen het loslaten van belang maakten. En 
dan nog is ieder proces van loslaten 
uniek, waarover misschien in generali-
serende zin te zeggen valt dat zekerheid 
niet bestaat. Echter dat het niet bestaat 
wordt ook inzichtelijk als je het daad-
werkelijk hebt beleefd. Ik denk dat je je 
met de grillen moet verzoenen, dat je 
daarin je weg moet zoeken. Loslaten van 
wat was; het gevoel van onkwetsbaar-
heid, het tijdloze leven, wat er was voor 
het life-event.

TOT BESLUIT De LEV voorziet in een be-
hoefte, nu in het vakgebied van zorg, wel-
zijn en onderwijs het gebruiken van erva-
ringsdeskundigheid een belangrijke 
vernieuwing en verrijking is gebleken. Er-
varingskennis wordt in toenemende mate 
(h)erkend als een vitale, helende bijdrage 
aan herstelprocessen van cliënten. Spre-
ken en luisteren vanuit eigen ervaring 
heeft een veerkrachtige werking, de eigen 
verhalen genereren een geboeid zijn en be-
trokken raken, ervaringskennis wordt er-
varen als levende gevoelvolle kennis. 
Omdat het proces van ervaringsdeskundig-
heid benutten veel vraagt van betrokke-
nen, is het belangrijk dat er op diverse be-
roepsniveaus professionals werkzaam zijn 
die de vernieuwing begrijpen en kunnen 
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faciliteren. Soms moeten we daarom onze 
werkprocessen in de beroepspraktijken 
herzien. 
We sluiten af met een voorbeeld van de 
Hogeschool van Amsterdam. Een docent 
hoger onderwijs:

Op onze opleiding sociaalpedagogische 
hulpverlening zijn we met een aantal do-
centen en onderzoekers bezig om erva-
ringskennis als derde kennisbron een 
plek te geven op de opleiding. Aandachts-
punten bij de begeleiding van de eerste-
jaars, die ik heb opgesteld naar aanlei-
ding van gesprekken met collega’s en de 
ervaring uit de opleiding, zijn als volgt: 
geen vaste structuren maar werken van-
uit eigen intuïtie en vrije ruimte. Geen 
top-downrelatie, maar gelijkheid en fa-

ciliterende opstelling. Ervoor waken te 
veel richting de rol van de hulpverlener 
te praten. (Het gaat in eerste instantie 
om betekenis geven aan eigen ervaring. 
Dit komt in jaar twee.) Mogelijk werken 
met ‘beschermjassen’, kracht en herstel-
tools. Opletten en aangeven dat je eigen 
ervaring heel persoonlijk is, dat je iets 
kunt herkennen in het verhaal van de 
ander, maar dat de ander eigen oplos-
singen of belevingen heeft. Tips en ad-
viezen voorkomen (dus luisteren zonder 
oordeel). 
De houding zal dus eerder zijn: zich 
luisterend en vragend opstellen, de an-
der betekenis laten geven aan het eigen 
verhaal, commitment creëren en veilig-
heid bieden.
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INLEIDING Een paar jaar geleden kreeg ik 
van een supervisant1 een afscheidscadeau-
tje: een metalen doosje vol met magneti-
sche ‘woordtabletjes’, waarmee je einde-
loos zinnen en gedichten kunt vormen. Ik 
kende het doosje al als een leuk spel met 
taal. Maar nu ik het als supervisor in han-
den kreeg, vroeg ik mij ineens af: is dit spel 
eigenlijk ook bruikbaar binnen begelei-
dingsvormen als supervisie en coaching? 
In mijn werk als maatschappelijk werker, 
supervisor, coach luister ik naar de woor-
den die de ander gebruikt om uitdrukking 
te geven aan wat in hem leeft. En ik zoek 
naar woorden die hem erkenning geven 
voor verdriet, angst en pijn. Ik tast naar 
woorden en stilten die helen en ben ge-
boeid door de kracht en de mogelijkheden 
van werken met de verhalen die mensen 
mij vertellen; zowel wat betreft de ruimte 
die ontstaat door het mogen vertellen, als 
door de reconstructie, het nieuwe verhaal 
dat zich daardoor ontwikkelt. 
Naast mijn werk als begeleider ben ik ver-
halenverteller en liefhebber van literatuur 
en poëzie. Ik houd zowel van de grote ver-

halen, als van de kleine over ons mens-zijn; 
over dood en leven. Verhalen die gaan over 
wat ertoe doet. De grote vragen en de klei-
ne antwoorden, samen met hun stilte. Mijn 
opleiding tot supervisor aan de supervisie- 
en coachingsopleiding van de Christelijke 
Hogeschool Ede rondde ik in 2012 af met 
het schrijven van een eindwerkstuk over 
mijn experimenten met het Dichtdoosje2 
(Van Ommen, 2012). Sindsdien heb ik het 
vele malen met groot plezier en voldoening 
ingezet bij verschillende vormen van bege-
leiding, zoals supervisie, intervisie, indivi-
duele hulpverlening en groepsgesprekken.
In augustus 2014 deed zich in mijn eigen 
leven een drama voor. Ik leed, samen met 
mijn man en 23 andere mensen, schip-
breuk in de Indische Oceaan. We dreven 
veertig uur in de hoge golven, er zeker van 
dat we het niet zouden overleven. Twee 
medepassagiers stierven, wij werden ge-

1 Ik gebruik in dit 
artikel de term super-
visant, omdat ik mijn 
supervisiepraktijk als 
referentiekader heb. 
Het gestelde geldt 
echter evenzeer voor 
andere begeleidings-
praktijken.

2 Het Dichtdoosje is 
mijn vertaling van de 
Magnetic Poetry Kit. 
De Nederlandse ver-
sie daarvan is ver-
krijgbaar bij de bete-
re boekhandel of via 
internet (o.a. bij 
www.cadeau.nl).
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red. In de periode erna heb ik het Dicht-
doosje ook gebruikt om met mijzelf in ge-
sprek te gaan. Als hulp om onder ogen te 
zien wat mij is overkomen en te zoeken 
naar verinnerlijking van deze ervaring 
waarvoor geen woorden te vinden zijn.

Figuur 1 Dichtdoosje.

In dit artikel maken we eerst kennis met 
het Dichtdoosje, om vervolgens stil te 
staan bij de vraag: wat kan dit instrument 
bijdragen aan het zoeken naar betekenis 
van ervaringen, waar woorden juist tekort-
schieten? Ten slotte komt aan de orde hoe 
de begeleider het werken met dit instru-
ment methodisch kan vormgeven.

DICHTDOOSJE Het Dichtdoosje is een ver-
bale spelmethode en neemt een unieke 
plaats in tussen de verbale begeleidings-
methoden en non-verbale speltechnieken. 
Verbale begeleidingsmethoden worden ge-
kenmerkt door het verhalen over en het 
verwoorden, construeren en reconstrue-
ren van een ervaring, door middel van taal. 
Bij non-verbale speltechnieken staat de ac-
tuele ervaring centraal en wordt spelen-
derwijs een andere taal gesproken dan de 
taal van de woorden, bijvoorbeeld met mu-
ziek en klei, en door tekenen en kleuren. 

Zo worden betekenissen gevonden die 
voorbij of achter de woorden liggen.
Het Dichtdoosje is een spel met woorden 
en vormt een brug tussen deze verbale en 
non-verbale werelden. Het spel, geschikt 
voor jong en oud, is te koop onder de En-
gelse naam Magnetic Poetry Kit Original 
(van Magnetic Poetry te Minneapolis). In 
het blikken doosje zitten meer dan vier-
honderd magnetische woordtabletjes die 
zorgvuldig zijn gekozen. Veel woorden 
hebben een dubbele betekenis (zoals kus-
sen, mis, kaap, dronken, lust en licht). Het 
doosje fungeert tevens als werkblad. 

Spel en ronden
In de wijze waarop ik het Dichtdoosje ge-
bruik in mijn supervisiepraktijk, kent het 
spel de volgende onderscheiden ronden.
1. De supervisor toont het spel en geeft 

uitleg.
2. De supervisor stelt een reflectieve 

vraag. 
3. De supervisant krijgt een beperkt aan-

tal willekeurige woorden ter beschik-
king.

4. De supervisant geeft met deze woorden 
antwoord op de vraag in een poëtische 
vorm, met losse woorden en korte zin-
nen. Alles is toegestaan: het hoeft niet 
te rijmen en de zinnen hoeven ook niet 
grammaticaal te kloppen. Dit alles ge-
beurt in stilte.

5. De supervisant leest het gedicht voor.
6. Er is ruimte voor de stilte.
7. Supervisor en supervisant spreken met 

elkaar via het gedicht. Beide sluiten 
steeds aan bij deze woorden. Ze werken 
in het gedicht, kijken naar de woord-
keus, de plaats van de woorden, naar 
de woorden die niet gekozen zijn, en 
vragen of onderzoeken of het wellicht 



42 Tijdschrift voor Begeleidingskunde

PRAKTIJK EN PROFESSIE

ook anders kan (‘Wat gebeurt er eigen-
lijk als ...?’).

8. De supervisant kiest de uiteindelijke 
vorm van zijn gedicht en leest dit voor.

9. De supervisor kan een nieuwe, verdie-
pende reflecterende vraag stellen en de 
supervisant uitdagen om met behulp van 
de woorden tot een eventuele andere 
keuze of herschikking te komen. Ze spe-
len samen opnieuw met de woorden en 
doen hetzelfde als in spelronde 7. 

10. De supervisant kiest de uiteindelijke 
nieuwe vorm van het gedicht en leest 
dit voor.

11. De supervisant beslist wat hij met het 
gedicht wil doen: noteren, fotograferen 
of opruimen zonder te bewaren.

12. Supervisor en supervisant kijken terug 
op het spel. 

De eerste ronde helpt de spelers in de ‘als-
of’-wereld te stappen en zich aan het spel 
over te geven. Ze betreden zo een nieuwe 
wereld met eigen regels, waardoor er nieu-
we mogelijkheden ontstaan. Daarna volgt 
er spanning, de verrassing van het ongewis-
se (welke woorden liggen er?). In de aan-
sluitende ronden gaat het om erkenning 
(‘Zo is het met mij/jou?’), waarna het draait 
om verkennen, experimenteren en ervaren. 
De spelers zoeken naar ruimte, verdieping 
en tevens naar de verschillende polen en ui-
tersten (zoals: ‘Zo is het nu met jou, maar 
waar verlang je eigenlijk naar? Wat is het 
belangrijkste woord? Welk woord wil je  
eigenlijk kwijt?’) De laatste ronden zijn be-
doeld om de spelers terug te brengen in de 
‘gewone’ wereld en het spel af te sluiten.

Toepassingsvoorbeelden
In de zevende bijeenkomst van een super-
visiegroep van SPH’ers brengt een van de 

studenten naar voren dat ze een groot pro-
bleem ervaart in haar stage. Ze is zeer ge-
motiveerd begonnen, maar heeft een flink 
aantal negatieve ervaringen opgedaan: een 
moeilijke doelgroep, heel weinig stage-
werk en weinig tot geen begeleiding. Ik 
vraag haar om met behulp van het Dicht-
doosje te vertellen hoe ze zich voelt. Ze 
maakt het volgende gedicht:

Oog je ziet regen
maar 
is spel

Pijn toont zich 
diamant
mag
is jammer

De supervisant geeft hiermee aan hoe zij 
zich voelt op haar stageplek. Zij heeft veel 
last van de leeromstandigheden (zij ziet re-
gen), maar alle collega’s vertellen haar dat 
het erbij hoort, dat dit deel van het spel is. 
Door het gedicht realiseert de studente 
zich ineens dat ze heel verdrietig en gefrus-
treerd is en dat ze pijn ervaart. Ze twijfelt 
sterk of er nog iets te verbeteren valt, te 
slijpen is aan deze diamant - haar stage. En 
of zij de diamant ook mag laten liggen. 
Ze vertelt dat ze is opgevoed met de stelre-
gel: als je ergens aan begint, dan maak je het 
ook af. Zij worstelt met de vraag of zij zou 
mogen stoppen, desnoods zonder begrip en 
toestemming van haar ouders of andere be-
langrijke mensen om haar heen. Het woord 
mag emotioneert haar, omdat het woord 
moeten in haar leven veel meer centraal 
staat dan de woorden mogen en willen. De 
norm valt weg. Door het gedicht ervaart ze 
ineens een andere ruimte: ‘Als ik zou stop-
pen, dan is het jammer maar niet slecht.’
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In de negende ronde vraag ik: ‘Kun je met 
behulp van de woorden die je hebt gekre-
gen ook zeggen waarnaar je verlangt?’ Ze 
laat alle woorden van haar gedicht liggen, 
maar voegt er nieuwe aan toe:

Me ben enige tellen

Ze leest dit nieuwe gedicht geëmotioneerd 
voor en zegt: ‘Ik wil stoppen met mezelf 
steeds weer verantwoorden tegenover an-
deren en steeds weer wachten op goed-
keuring. Ik weet dat het mijn opvoeding is. 
Ik wil me daarvan meer losmaken. Het is 
mijn leven en mijn stage. Ik kan het alleen 
doen op mijn manier. Ik ben de enige die 
kan beslissen en die telt.’ 
Later blijkt dit moment doorslaggevend te 
zijn voor de keuzen die ze maakt ten aan-
zien van haar stage. Ze besluit een ultieme 
poging te doen om het gesprek aan te gaan 
met haar stagebegeleider en haar studie-
loopbaanbegeleider. Als dit gesprek voor 
haar onvoldoende oplevert, besluit ze te 
stoppen met de stage, ondanks de negatie-
ve reacties van haar ouders en vanuit de 
opleiding. Korte tijd later kan ze de stage 
bij een andere organisatie vervolgen. De 
ervaring tijdens het dichten blijkt voor 
haar een irreversibele leerervaring.
Een voorbeeld van toepassing in mijn eigen 
leven: enkele maanden na de schipbreuk 
leek ons leven weer ‘normaal’. Dat was ook 
wat ik heel graag wilde: laat alles weer ge-
woon zijn, alsof ik niets gebeurd is. Een 
vorm van magisch denken; alsof het drama 
dan misschien ook niet plaatsgevonden 
had. Het gebeurde was immers ook te ab-
surd om te geloven. Bovendien vond ik dat 
ik vooral gelukkig moest zijn - we leefden 
immers. We waren gered! Ik had dus geen 
reden om te klagen en te lijden. 

Ik raakte echter steeds meer uitgeput en 
somber. Dit grote trauma steeds opnieuw 
te moeten wegmoffelen, wegredeneren, 
bagatelliseren of op een andere manier on-
schadelijk maken, kostte mij enorm veel 
energie. Het contrast tussen de gevoelens 
die ik wilde hebben (blijdschap) en mijn 
echte gevoelens (angst) was bovendien 
heel groot. Vreemd was ook dat ik heel ge-
makkelijk en vlotjes over het gebeurde 
kon vertellen, met een brede glimlach om 
mijn mond. Ik was niet congruent.
Op een avond besloot ik te gaan spelen 
met het Dichtdoosje. Bij het vormen van 
de eerste zinnen was ik heel angstig en ver-
drietig. Ik wist dat ik nu met mezelf in ge-
sprek zou gaan en iets zou gaan ervaren, 
wat ik niet kon vinden in het zoveelste ge-
sprek met een ander. Ik maakte het volgen-
de gedicht:

Een gemeene droom
het hoofd onder
verdronken
nat ben je
leef

Er was, zoals mij zo vaak is gebleken, de 
vreemde sensatie dat er tussen de wille-
keurig gekozen woorden op tafel ineens 
woorden bleken te liggen die voor mij uit-
gekozen leken te zijn. Uit de woorden die 
ik op tafel voor me had liggen, sprongen 
de woorden droom, dronken, hoofd, onder 
en gemeen direct tevoorschijn. Door de 
combinatie met ver en e kon ik de eerste 
drie zinnen maken. Het voelde niet als 
kunnen maar als moeten. Ik moest onder 
ogen zien dat ik bijna verdronken was. Het 
was geen gemeene droom - mijn hoofd wás 
onder. Verdronken? Nee. Ik wilde niet; ik 
zocht naar een uitweg, naar het hoofd  
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boven water. Ik vond het woord nat. Ik 
ontdekte dat ik weliswaar het hoofd onder 
had gehad, maar niet was verdronken.  
Ik leefde! Voor mij voelde het ter plekke, 
daar aan mijn eettafel, zowel als een nieu-
we schipbreuk, als een redding. Beide po-
len kwamen tot leven. Als een nieuwe er-
varing, omdat ik de schipbreuk niet meer 
probeerde te ontkennen, negeren of baga-
telliseren, maar het feit erkende. 
Ik merkte dat ik daarna een ander verhaal 
vertelde, als iemand informeerde naar 
mijn welzijn. Ik bracht vaker naar voren 
dat ik me verward voelde. Enerzijds was 
er grote blijdschap over mijn nieuwe, 
tweede leven. Anderzijds was er angst 
voor het nieuwe en kwetsbare dat bij dit 
nieuwe leven hoorde. De herinnering aan 
de angst voor toen en daar in Indonesië en 
de angst hier en nu. De mogelijkheid dat 
ik mijn nieuwe leven en de mensen die me 
lief waren, opnieuw zou kunnen verliezen. 
Ik had immers ervaren dat dit zomaar kan 
gebeuren. Deze gesprekken deden me 
recht en goed.

DICHTDOOSJE EN SUPERVISIE Ik merkte, 
zowel bij mezelf als bij anderen, dat het 
werken met het Dichtdoosje als verbale 
spelmethode mensen in beweging brengt 
en ervaringen geeft die dieper en verder 
gaan dan nieuwe cognitieve kennis. Het 
blijkt vaak een irreversibele (leer)ervaring, 
doordat er sprake is van een nieuwe inte-
gratie van denken en voelen, en van willen 
en handelen (het doel van supervisie). Hoe 
komt dat? Ik sta hier eerst kort stil bij  
het begrip taal, zoals dit wordt gezien in 
het constructivisme; voor supervisiekun-
de een belangrijke filosofische stroming.
Met taal en woorden drukken we niet al-
leen uit wie we zijn en wat er veranderd is 

in ons, de woorden vormen en veranderen 
ons ook. Mensen hebben geen verhalen, 
maar zijn verhalen. Wie we zijn, wordt in 
onze verhalen verteld. De narratieve su-
pervisor ziet de supervisant als een verha-
lenverteller. Al vertellend deconstrueert, 
construeert en reconstrueert hij zichzelf, 
zijn identiteit, opvattingen, ervaringen en 
leven. Al vertellend geeft hij hieraan bete-
kenis en leert hij. Soms zijn die betekenis-
sen al van kinds af aan in het verhaal inge-
weven (zoals bij de supervisant uit het 
voorbeeld, die geleerd had dat je moet  
afmaken waar je aan bent begonnen). 
Soms zijn die betekenissen als een onont-
koombare traumatische ervaring zomaar 
het leven binnengedrongen (zoals bij de 
schipbreuk die ik meemaakte).
Banning en Banning-Mul (2005) maken on-
derscheid tussen vertelde verhalen, zoals 
verhalen ter informatie en vermaak of 
anekdoten (verhalen die af zijn; zo is het, 
zo ging het) en vertellende verhalen (ver-
halen die nog niet af of rond zijn). Ze wor-
den juist verteld omdat de verteller nog 
naar een ordening en betekenis zoekt. Hij 
schept als het ware het verhaal ter plekke. 
De betrokken luisteraar (supervisor) is de-
gene die helpt om het verhaal verteld te 
krijgen. Het zijn de verhalen over pijn, twij-
fel en verwachtingen. Het zijn ‘kleine’, per-
soonlijke verhalen over het mens-zijn. 
Een opvallende vorm van een ‘verteld’ ver-
haal vind ik de holle frasen, versleten uit-
drukkingen en veelgebruikte metaforen in 
ons vakgebied. Voor jezelf opkomen, een 
grens aangeven, aan de bak moeten, er 
staan, ballen in de lucht houden, goed voor 
jezelf zorgen, ergens dubbel in staan, een 
vlieg aan de muur zijn - dit soort uitdrukkin-
gen zijn zoveel gebruikt, dat niemand er 
meer door geraakt wordt. Hetzelfde geldt 
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voor vakjargon uit het Engelse taalgebied, 
uit de reclamewereld, communicatiebu-
reaus of de marktsector. De gezochte ver-
binding met het eigen innerlijk of met de 
ander ontbreekt. De uitdrukkingen stellen 
of zetten iets vast, maar openen geen nieu-
we perspectieven meer. Je zou ook kunnen 
stellen dat ze eigenlijk het echte verhaal 
verhullen, waardoor het onverteld blijft.
Een gedicht is een bijzondere vertelvorm. 
Poëzie brengt de wereld onder woorden 
op een andere manier dan gebruikelijk. 
Het is taal die het ons mogelijk maakt iets 
te herkennen, wat niet lukte met proza en 
wat we dus niet ‘wisten’. Kenmerkend 
voor poëzie is het gebruik van metaforen. 
Bij het maken, lezen of beluisteren van  
gedichten zijn we in het actuele moment.  
Als een gedicht ons raakt, analyseren we 
niet maar ervaren we, zijn we geraakt of 
ontroerd. Dat is iets anders dan praten; dat 
doen we over iets wat eerder is gebeurd. 
Hierdoor nemen we al afstand en zijn we 
bezig om een verhaal te maken, het ge-
beurde te analyseren. 
Onszelf uitdrukken in gedichten is niet 
voorbehouden aan dichters. Door middel 
van kleine aanwijzingen en handreikingen 
kan bijna iedereen spelen met taal en zo 
onverwachte ontdekkingen doen of beter 
‘verstaanbaar’ worden. Dat geldt ook voor 
mensen met een andere taalachtergrond, 
of voor mensen met dyslexie.

Onbenoembaar en onbespreekbaar
De vertellende supervisant heeft meestal 
geen mooi of soepel lopend verhaal, maar 
een verhaal dat onaf is, stokt en inconsis-
tent is, met ‘rafelrandjes’; woorden schie-
ten als het ware tekort. De ervaringen zijn 
onbenoembaar; de gevoelens zijn overwel-
digend, nieuw en beangstigend. Of de ver-

warring is groot, doordat er tegengestelde 
emoties zijn of emoties die strijdig met  
zijn gedachten. Ook existentiële onmacht 
komt voor. Volgens Van Praag-van Aspe-
ren (2000) vertegenwoordigen emoties een 
belangrijk veranderingspotentieel. Maar 
dat maakt ze tegelijkertijd bedreigend. Ze 
hebben een belangrijke signaalwaarde, 
roepen om verandering en ontregelen en 
verwarren ons daardoor.
De supervisant kan ook een zo dichtgetim-
merd verhaal vertellen, dat er sprake is 
van een min of meer rigide normatief sys-
teem (een waarheid die boven alle discus-
sie staat). Hierdoor kan hij het contact met 
de complexe werksituatie kwijtraken. Een 
andere visie of oplossing is dan onbe-
spreekbaar; voorop staat de angst voor 
verlies van zekerheden.
Een extra complicatie is dat het hebben, 
bespreken en uiten van emoties op zich 
onderhevig is aan sterke normen. Siegers 
(2000) noemt ze emotienormen (zoals: ‘Ik 
hoor niet te walgen van een stinkend kind’, 
‘Ik hoor niet te huilen in supervisie’, of: 
‘Het tonen van emoties is zwak’). Hiermee 
hangt wellicht ook het veelvuldige gebruik 
van understatements samen (zoals: ‘Ik 
voelde me een beetje vreemd’, ‘Ik kreeg 
hier een beetje de kriebels van’) en ontken-
nend taalgebruik (‘Ik vond dit niet chill’). 
Na onze schipbreuk ging ik gebukt onder 
mijn normen ten aanzien van emoties als 
angst, verdriet en boosheid. Ik vond dat 
die niet geoorloofd waren. Ik leefde im-
mers en hoorde blij te zijn. 

Speelruimte
Het zoeken naar nieuwe verhalen, nieuwe 
constructies, is ontregelend en roept angst 
op. Belangrijk is daarom een veilige ‘speel-
ruimte’, waarin de supervisant kan ‘doen 
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alsof’. Zo’n speelruimte is er in een veilige 
werkrelatie, waar de supervisant zich durft 
uit te spreken en te zoeken naar andere in-
valshoeken of onthand durft zijn. Maar die 
speelruimte kan ook ontstaan door het in-
zetten van een spel. Door binnengaan in 
de andere wereld van het spel kunnen on-
verwachte, creatieve vondsten worden ge-
daan en kan de supervisant iets ontdekken 
waarnaar hij niet zocht (serendipiteit). 
Door het wegvallen van oude spelregels 
(geboden en verboden) en het binnengaan 
in een andere wereld, kan er meer contact 
ontstaan met gevoelens, verlangens en on-
bewuste ervaringskennis (tacit know-
ledge) die opgeslagen ligt in het lichaam.
Een spel met regels en ronden creëert een 
veilige speelwereld en ‘werkt’. Michiel de 
Ronde beschreef in zijn proefschrift Speel-
ruimte (2015) zes werkingsmechanismen 
van een spelvorm in de begeleidingscontext:
 - stapsgewijs in het spel brengen;
 - spelen in het hier en nu;
 - spelronden die elk de polariteiten van 

de speler verkennen;
 - de hierdoor ontstane beweging die 

nieuwe reflectie en actie brengt;
 - de beweging in het spel die beweging in 

de speler geeft, waardoor verrassend, 
nieuw, integrerend inzicht ontstaat;

 - nieuwe inzichten die sterk blijken en ir-
reversibel, waardoor veranderingen 
ook plaats vinden in nieuwe situaties 
(transfer).

Karakteristiek speelwereld 
De taalwereld van het Dichtdoosje is spe-
cifiek van karakter. Er zitten geen woord-
blokjes in met abstracte begrippen, zoals 
samenwerking of agressie. Wel woorden 
als zon, zwart, wet, straat, schaam, spel, 
zee, lichaam en rots. Het zijn woorden die 

uitnodigen om beelden te zien, metaforen 
te zoeken voor dat wat in je leeft. Woorden 
die emoties klank en kleur geven. Woor-
den om mee te vertellen, zonder terughou-
dendheid of rationalisatie. Zo komt de spe-
ler tot de kern, ervaart in het hier en nu. 
Er ontstaat verbinding met een emotione-
le laag, terwijl dat in het spreken over daar 
en toen niet lukt. De gekozen woorden 
krijgen een heel persoonlijke kleur. Ach-
ter elk woord schuilt een nieuw verhaal 
dat gemakkelijk tevoorschijn komt.
De beperkingen in het spel zijn heel groot. 
De spelers krijgen immers maar een klein 
aantal willekeurige woorden (meestal niet 
meer dan dertig!) en hiermee kunnen ze 
geen lopende of mooie zinnen maken. 
Toch worden ze uitgenodigd zich ermee te 
‘redden’ en de essentie op een andere ma-
nier te zoeken. Juist hierdoor wordt het 
zoeken creatief, met omwegen en zijspron-
gen (lateraal). En zo ontstaan onverwach-
te nieuwe mogelijkheden en inzichten. 
Zeer betekenisvol zijn daarnaast de volg-
orde van de woorden, de ruimte tussen 
woorden en zinnen, spaties en de stilte 
(volgens de dichter Martinus Nijhoff be-
staat een gedicht niet alleen uit woorden, 
maar uit woorden én hun stilte).
In het spel kunnen verschillende fasen met 
verschillende doelen worden onderschei-
den. 
 - Fase van expressie. Zo voel ik mij.
 - Fase van exploratie. Ten diepste wens 

ik: ... Na het proeven van verschillende 
woorden en posities van de woorden en 
zinnen, kan er een nieuwe ordening of 
reconstructie ontstaan, die recht doet 
aan een diep verlangen. 

 - Fase van evaluatie. Dit is de kern. Het 
spel kan ook zoeken naar of eindigen 
met waar het kort gezegd om gaat.
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Het spel kan tevens beperkt worden inge-
zet, voor slechts een enkel doel (bijvoor-
beeld voor evaluatie). Zo worden zinnen 
soms mantra’s die de supervisant het hele 
supervisietraject met zich meedraagt, als 
een aanmoediging tot verandering.

Rol begeleider
De grondhouding van de begeleider wordt 
gekenmerkt door openheid en aanvaar-
ding. Alleen dan kan de supervisant spe-
len en ontstaat de mogelijkheid van een 
creatieve en sprankelende vondst. Uiter-
aard moet de begeleider zelf vertrouwd 
zijn met het spel. Hij helpt de supervisant 
door het spel heen. Hij zorgt voor een zorg-
vuldige introductie, zodat er veiligheid ont-
staat, en leidt de speler(s) het spel - de we-
reld van alsof - binnen. Voor de spelers 
moet het duidelijk zijn dat het niet gaat om 
het leveren van een literaire prestatie, 
maar om spelenderwijs zoeken en onder-
zoeken, in en door woorden in dichtvorm. 
Er wordt gesproken via de woorden van 
het gedicht en er wordt gespeeld met de 
woorden van het gedicht. De begeleider 
maakt nauwelijks of geen oogcontact met 
de supervisant. (De ervaring leert dat, 
wanneer dat gebeurt, de spelers uit het 
spel treden en er wordt gesproken over 
het gedicht. Dit is een cognitieve, verbale 
activiteit die niet bij het spel hoort.) Rust, 
stilte en betrokkenheid zonder woorden 
zijn erg belangrijk en zorgen ervoor dat 
de supervisant zich naar binnen kan keren 
en zich durft over te geven aan het spel. 
En dit geldt evenzeer voor de begeleider 
en eventuele medespelers. 
Als de begeleider zelf een sterke affi niteit 
heeft met woorden, klankkleur en nuan-
ces, en de beelden die ze oproepen, geeft 
dat extra mogelijkheden tot empathische 

aansluiting bij de woorden van het gedicht 
en de stilten. Bijzondere aandacht vraagt 
ook de ruimte tussen woorden en zinnen. 
De supervisant maakt op dit punt (al dan 
niet bewust) heel bijzondere keuzen. 
Het Dichtdoosje is ook geschikt voor su-
pervisie- en intervisiegroepen. Mijn erva-
ring is dat het spel snel geleerd kan wor-
den. Dat wil zeggen: groepsgenoten 
worden snel medespelers en spreken dan 
ook uitsluitend met elkaar via het gedicht.

TOT BESLUIT Het Dichtdoosje helpt het 
schier onbenoembare en onbespreekbare 
in onszelf te zoeken en te (h)erkennen. 
Door de ervaring in het spel van het vinden 
van nieuwe woorden, met stilten en spaties 
en ruimte voor het essentiële, ontstaat er 
ook nieuwe taal en ruimte in ons leven en 
werk. Er ontstaat een nieuw verhaal. 
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Tijd voor 
 kwetsbaarheid
Mieke DE BORST-VAN HERWIJNEN

M. de Borst-van Herwijnen is supervisor en coach 
vanuit haar eigen praktijk Metgezel te Buren en is su- 
pervisor bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en 
de Christelijke Hogeschool Ede. E-mail: shalomieke@
edpnet.nl.

INLEIDING Sinds september 2013 geef ik 
supervisie aan derdejaarsstudenten van de 
opleiding Maatschappelijk Werk en Dienst-
verlening aan de Hogeschool Nijmegen 
(HAN). Gedurende het traject van dertien 
zittingen (verspreid over een schooljaar) 
bespreek ik minstens eenmaal het thema 
‘kwetsbaarheid’. In alle groepen die ik tot 
nu toe heb begeleid, waren studenten niet 
gewend om hierover na te denken: ‘Kwets-
baarheid? Daar hebben we het nou nooit 
over op de opleiding en op stage’, vertelde 
een van mijn studenten verbaasd en en-
thousiast. Ik was verbouwereerd. 
De studenten vinden het heerlijk als ik  
dit thema te berde breng - ze genieten  
ervan. Ik zie ze gedurende de supervisie-
zitting veranderen van op hun tenen lopen-
de maatschappelijk werkers in spe, naar 
jonge mensen die langzaam maar zeker 
hun prille kwetsbaarheid tonen. Opeens 
durven ze te vertellen over hun tastende, 
onzekere stagiairebestaan. Ze zijn met veel 
motivatie bij hun stageplek begonnen en 

hopen zich verder te mogen en kunnen 
ontwikkelen. 
En dan ontdekken ze dat ze graag alles 
goed willen doen en dat het soms tegen-
valt. Dat ze zich bekeken en gecontroleerd 
voelen door collega’s. Dat ze tegen die col-
lega’s opkijken. Dat blijkt dat cliënten over 
hun persoonlijke grenzen heengaan. Dat 
ze ergens tegen opzien, maar dit niet dur-
ven te uiten. In deze periode van professi-
onele ontwikkeling ontdekken ze hun 
kwetsbaarheden, die raken aan falen, 
schaamte, verborgen pijn, zich schuldig 
voelen en weinig zelfvertrouwen. Hoe 
kwetsbaar ben je, juist als stagiaire! 
En dan zijn er nog de vele veranderingen 
binnen de hulpverlening, waarmee studen-
ten vanwege hun stage te maken krijgen. In 
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de hulpverlening moet, door alle reorgani-
saties en ontslagen, hetzelfde werk met 
minder arbeidskracht toch gedaan worden. 
Stagiaires worden vervolgens ingezet om 
de gaten te vullen, als onbetaalde of onder-
betaalde werknemers. De onrust die alle  
organisatieveranderingen met zich mee-
brengen, maakt stagiaires bovendien ge-
strest, onzeker en daardoor ook kwetsbaar. 
Door supervisie leren ze niet eerder ont-
dekte, onbewuste emoties te herkennen 
en erkennen, en ze bewust te ervaren, toe 
te laten, te benoemen en te tonen. En het 
mooie is: het mag en het kan. In de door 
school verplichte supervisie krijgen de stu-
denten onverwacht een geborgen plek om 
kwetsbaar te mogen zijn. ‘Lest we forget 
how fragile we are...’, zong Sting in het in 
1987 uitgebrachte nummer Fragile. ‘Voor 
het geval dat we vergeten hoe kwetsbaar 
we zijn ...’ Dit artikel sluit daarbij aan.

GEZONDHEID, KRACHT EN AUTONOMIE 
Waarom is het zo moeilijk om zich kwets-
baar op te stellen? Ik denk dat een van de 
belangrijkste oorzaken momenteel ligt in 
onze prestatiemaatschappij, die van ons 
verwacht dat we gezond, krachtig en auto-
noom zijn en streven naar onafhankelijk-
heid. Dit zijn hoogstaande ethische levens-
principes geworden. Het ‘ik’ staat volop in 
de schijnwerpers. Dit is al in de jaren ne-
gentig van de vorige eeuw begonnen, met 
de focus op de lichamelijke gezondheid: 
‘Als je maar gezond bent en blijft ...’ Ver-
volgens is dit begin twintigste eeuw aan-
gevuld met het streven naar psychisch wel-
bevinden, in de vorm van het jezelf 
ontwikkelen. Dat is een groot goed gewor-
den. Je dient je zwakke kanten te verbete-
ren, je sterke kanten sterker te maken en 
veel zelfvertrouwen te krijgen. 

Is dat kwalijk? Ja, als autonomie niet meer 
in combinatie met afhankelijkheid mag 
voorkomen, dan doet dat afbreuk aan de 
menselijkheid. In onze perfectionistische 
maatschappij vindt niet alleen verdergaan-
de robotisering plaats, maar van mensen 
wordt ook verwacht dat ze steeds meer als 
een robot gaan functioneren. Echter: ‘Per-
fect en onaantastbaar zijn is verleidelijk, 
maar menselijk gezien onmogelijk’, 
schreef Brené Brown in De kracht van 
kwetsbaarheid.1 
Als gevolg van deze ontwikkelingen zie ik 
steeds meer mensen psychisch en licha-
melijk afbreken. Veel mensen raken over-
spannen of tobben met burn-outklachten. 
Dit heeft niet alleen te maken met de vele 
eisen die er van buitenaf aan onze werk-
prestaties worden gesteld, maar ook door 
de eisen die gesteld worden aan onze per-
soonlijke existentie. Er zullen dus altijd 
kwetsbare (gekwetste) mensen zijn, die 
sterker mogen of moeten worden; dat 
hebben ze nodig om in deze prestatie-
maatschappij te overleven. Maar ik wil de 
aandacht vestigen op de andere kant: ons 
huidige onkreukbare mensbeeld, waar-
binnen geen ruimte lijkt te zijn voor 
kwetsbaarheid. ‘De tendens van streven 
naar autonomie is een kenmerk waar ie-
dereen zich vandaag in wil, ja zelfs móét 
herkennen. Afhankelijkheid is soft, je 
moet er staan, opkomen voor jezelf, je ei-
gen ding doen’, schrijft klinisch psycho-
loog en psychoanalyticus Paul Verhaeghe 
in zijn boek Identiteit.2 Binnen die zoge-
noemde autonomie moet je sterk en 
krachtig zijn. 
Studenten worden ook geacht zo in het  
leven en het werkveld te staan. Hoe ver-
warrend is het dan, dat je als student voor 
een beroep gaat studeren waarin je juist 

1 Brown, B. (2014). 
De kracht van kwets-
baarheid. Utrecht: 
Bruna.

2 Verhaeghe, P. 
(2012). Identiteit. 
Amsterdam: De  
Bezige Bij.



50 Tijdschrift voor Begeleidingskunde

PRAKTIJK EN PROFESSIE

met de kwetsbaarheden van de cliënt te 
maken krijgt? En dat je hen moet leren om 
daarmee om te gaan? Zit hier een schijn-
bare tegenstrijdigheid? Is het dan niet van 
groot belang dat je juist ook bekend bent 
met je eigen kwetsbaarheden? 
In de hulpverlening worden meer en meer 
methodieken ontwikkeld en ingezet die 
erop gericht zijn de eigen kracht van cliën-
ten aan te boren en te versterken. Vanzelf-
sprekend zijn deze methodieken een reac-
tie op de jarenlange verzorgende rol van 
de hulpverlener voor passieve cliënten. 
Maar je kunt je afvragen of deze ontwik-
keling niet opnieuw van een tamelijk een-
zijdige mensvisie uitgaat. Een ander soort 
mal, waar de cliënt in ‘geperst’ wordt. Het 
lijkt wel of de mens vooral een positief 
krachtenveld is geworden. Volgens mij 
ontbreekt er dan toch iets; iets menselijks 
is ons vreemd geworden ... 

MARKTDENKEN In het tv-programma  
Tegenlicht (VPRO) van januari 2013, met 
als thema ‘gaten in de markt’, vertelde Paul 
Verhaeghe dat onze huidige identiteit is ge-
vormd door het marktdenken en hoe we 
daaronder lijden. Hij zette uiteen hoe een 
van oorsprong economisch model, ont-
staan vanuit het neoliberale gedachtegoed, 
eigenlijk al heel snel alle gebieden van het 
leven heeft ingenomen: ‘Het is overal aan-
wezig, en daardoor vrij sterk onzichtbaar. 
Gebleken is dat het neoliberalisme eigen-
lijk een ideologie is, omdat het een be-
paald ideaal mensbeeld naar voren schuift 
binnen een bepaald maatschappijbeeld. 
Het is een identiteit waarin het accent ge-
legd wordt op individualisme en op het 
succes van het individu, en bovendien suc-
ces dat heel duidelijk zichtbaar moet zijn. 
De identiteit is eigenlijk gevangen in het 

marktdenken. Als je je maar voldoende in-
spant, kun je het maken, kun je alles berei-
ken. De keerzijde ervan is, dat als het niet 
lukt, het je eigen fout is, dan ben je een  
loser en moet je het zelf maar bekijken.’
Harry Kunneman, hoogleraar sociale en 
politieke theorie aan de Universiteit 
Utrecht, analyseert in zijn boek Voorbij het 
dikke-ik (2012) evenzo dat ons land behept 
is met een samenleving waarin de vrije 
markteconomie domineert. Alles draait om 
economische groei, concurreren, innove-
ren en groeien. Politieke partijen hebben 
zich tot de markeconomie bekeerd en  
hebben gekozen voor een ‘geloof’ in eco-
nomische groei, voortgaande technische 
beheersing van de werkelijkheid, wel- 
vaartsgroei en maakbaarheid van het goe-
de leven, en daarmee voor een ‘dikke-ik’-
mentaliteit op samenlevingsniveau. ‘Het 
dikke-ik is in hoge mate autonoom, maar 
het is tegelijkertijd grotendeels gespeend 
van andere menselijke kwaliteiten’, aldus 
Kunneman.3

MARKTDENKEN EN BEGELEIDINGSKUNDE 
Het marktdenken is overgeslagen naar de 
persoonlijke sfeer. Begin twintigste eeuw 
blijkt persoonlijke groei intrinsiek gericht 
te zijn op persoonlijk succes en prestatie-
verbetering, onder het motto van persoon-
lijke ontwikkeling, zelfontplooiing, op 
zoek gaan naar je krachten, het beste uit 
jezelf halen en worden wie je bent (of zou 
moeten zijn). Ook in de begeleidingskun-
de moet er gegroeid en versterkt worden. 
Coaches en supervisoren leuken hun web-
sites en visitekaartjes op met slogans  
in diezelfde geest: ‘Haal meer uit jezelf’, 
‘Versterk je aanwezige kwaliteiten’, ‘Zoek 
je eigen kracht en balans, voor persoon- 
lijk én zakelijk rendement.’ Wij sluiten  

3 Kunneman, H. 
(2012). Voorbij het 
dikke-ik. Amsterdam: 
Humanistics Universi-
ty Press.
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met ons vakgebied prachtig aan bij deze 
markt van identiteitsontwikkeling. Of 
heeft de begeleidingskunde iets te gretig 
op deze ontwikkeling van het marktden-
ken ingespeeld? Viel er ook goed geld aan 
te verdienen misschien? 
Ik zou de volgende kritische vragen willen 
stellen aan mijn collega’s: heeft de begelei-
dingskunde zich al dan niet bewust laten 
meeslepen in een economisch groeimodel? 
In hoeverre dragen wij ons steentje bij aan 
deze op prestatie en succes gerichte identi-
teitsontwikkeling? Doen we het individu 
echt recht, met dit marktgerichte systeem? 
Waar is de ruimte, de expliciete aandacht 
voor kwetsbaarheden en beperkingen, en 
voor acceptatie daarvan? Is dat wat wíj be-
ogen met de kern van ons vakgebied? Zou-
den we niet eens kritisch moeten kijken 
naar dit groeimodel? Is groei enkel gekop-
peld aan het ontwikkelen van kracht? Wer-
ken begeleidingsdeskundigen er niet aan 
mee, dat mensen te veel van zichzelf vragen 
en hun menselijkheid op het spel zetten?
Onze voornaamste taak is om opgedane 
ervaringen en inzichten te leren omzetten 
in beroepsbekwaamheid. Maar is beroeps-
bekwaamheid dan gelijk aan een op pres-
tatie en succes gerichte beroepsidentiteits-
ontwikkeling? Kortom: is de begeleider 
erop gericht om mensen te helpen mee te 
kunnen in het neoliberale circus van de 
dikke-ik samenleving? Of heeft hij daar 
ook een kritische rol in, namelijk in het 
(her)waarderen van kwetsbaarheid en  
geraaktheid?
 
(HER)WAARDERING VAN KWETSBAARHEID 
Mijns inziens ligt er voor de begeleidings-
kunde een belangrijke taak weggelegd in 
de (her)waardering van kwetsbaarheid. 
Kwetsbaar zijn gaat over het tonen van 

onze menselijke teergevoeligheden, zoals 
onzekerheid, falen, kleur bekennen en  
gevoelige emoties. Met zulke gevoelsvolle 
zaken worden we elke dag geconfron-
teerd, maar deze broosheid en breekbaar-
heid past niet binnen onze prestatiemaat-
schappij. Daar voeren perfect zijn, sterk 
zijn, krachtig zijn, het uiterste uit jezelf  
halen de boventoon. 
Ik vind dat we er, als begeleidingsdeskun-
digen, haast mee moeten maken om men-
sen te helpen niet alleen hun kracht te le-
ren ontdekken, maar ook hun individuele 
kwetsbaarheid. Zonder erop gericht te zijn 
die kwetsbaarheid weer om te zetten in 
kracht. We moeten erop gericht zijn kwets-
baarheid te laten zijn en haar te erkennen, 
leren omarmen en aanvaarden. Waarom 
zou het altijd beter moeten gaan? Mogen 
kwetsbaarheden misschien ook kwets-
baarheden blijven? Mensen hebben van-
zelfsprekend kwaliteiten, maar ze hebben 
ook kwetsbaarheden die daar volledig 
naast mogen blijven staan. 
In gesprek met studenten bespeur ik 
vaak dat ze ernaar snakken om een 
kwetsbaar mens te mogen zijn én blijven. 
Dat ze er ook mogen zijn, met hun beper-
kingen. Het merkwaardige is dat we de 
kwetsbaarheden bij de ander al gauw 
zien en weten te benoemen, maar bij ons-
zelf willen we er niet aan. Als psycholo-
gisch helpend principe tipt Roos Vonk 
(hoogleraar sociale psychologie) ons 
hierover in haar boek Menselijke gebre-
ken voor gevorderden: ‘We zullen dom-
weg moeten aannemen dat we net zo zijn 
als andere mensen’ (2011, p. 10). Vonk 
stimuleert zelfrelativering. ‘We moeten 
met z’n allen een toontje lager gaan zin-
gen, vind ik. Dat is ook mooier, dieper, 
voller dan al dat prinselijk gesnater.’ 4

4 Vonk, R. (2011). 
Menselijke gebreken 
voor gevorderden. 
Schiedam: Scriptum.
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Laten we ons als taak stellen dat de hui-
dige maatschappij menselijker wordt. 
Mensen mogen zich best ontwikkelen, 
maar niet ten koste van de kwetsbaarheid 
die we allemaal in ons meedragen en die 
ook zijn mooie kanten heeft. Eind mei van 
dit jaar riep zelfs Mark Rutte vermanend 
dat hij geen land wil waar het Grote Dik-
ke Ik regeert. Dit was weliswaar een re-
actie op bankdirecteuren die niet zonder 
hun bonussen wilden, maar toch raakt dit 
het thema van dit artikel. ‘In deze samen-
leving zorg je voor jezelf en voor anderen. 
Behandel anderen zoals jezelf behandeld 
wilt worden,’ aldus de premier. Ook voel-
de ik me gesteund door de invulling die 
Antoine Bodar gaf aan de opdracht om, 
in het tv-programme Knevel en Van de 
Brink (augustus 2014), een elfde gebod te 
bedenken: ‘Wees kwetsbaarder jegens 
elkander. Je hoeft niet stoer te doen. Durf 
te zeggen dat je iets niet weet of dat iets 
niet deugt wat je gedaan hebt. Zet kwets-
baarheid actief in als wapen, in onze ver-
harde maatschappij.’

PRAKTISCHE ADVIEZEN Hoe zouden we 
kwetsbaarheid (weer) een plek geven kun-
nen in de begeleidingskunde? Ik noem een 
aantal opties.
 
Thematiseren
Zoals ik in de inleiding al aangaf, kun je  
het onderwerp kwetsbaarheid thematise-
ren, bijvoorbeeld bij groepen studenten op 
hogescholen, bij werknemers in teamcoa-
ching of bij managerstrainingen. Je kunt 
een aantal voorbeelden van kwetsbaarhe-
den schriftelijk voorleggen en vragen of 
men hierin herkenning vindt. Dit kan ver-
volgens aanleiding geven tot een gesprek. 
Of geef de deelnemers bijvoorbeeld een 

envelop met een kaartje met de denkvraag: 
‘Ik durf kwetsbaar te zijn, als ...’, of: ‘Welk 
deel van mijn kwetsbaarheid zou ik willen 
delen met de andere groepsleden?’

Rolmodel zijn
Durven we ons als begeleidingsdeskundi-
gen de taak te stellen om ons kwetsbaar 
op te stellen? Kennen we onze persoonlij-
ke kwetsbaarheden eigenlijk (nog)? Welk 
deel van onze kwetsbaarheid zetten we 
zelf in? Of zijn wij ook uit op kracht en 
kwaliteit? We kunnen toch echt niet alles; 
we hebben onze beperkingen. Die mógen 
we ook hebben. Vanuit het ontdekken van 
onze kwetsbaarheid kunnen we juist leren 
dat we (menselijke) grenzen hebben en dat 
dit een essentieel onderdeel is van het 
mens-zijn. Wanneer we erkennen dat we 
kwetsbaar zijn, kunnen we ook grenzen 
stellen in een maatschappij die te veel van 
ons vraagt en die onze menselijkheid over-
vraagt. Niet alles hoeft beter, niet alles 
hoeft geperfectioneerd te worden - daar 
zijn we niet voor gemaakt. 
Zet je kwetsbare zelf dan vooral in als be-
geleidingsdeskundige. Laat bijvoorbeeld 
weten dat je je gespannen voelt om een 
groep te leiden, dat je het soms ook moei-
lijk vindt om anderen te vertrouwen. Ver-
tel van een blunder in je werk, dat je je 
schuldig voelt omdat je het idee hebt dat 
je iemand pijn hebt gedaan. Wees daarin 
eerlijk en authentiek.  Dan zal degene die 
begeleid wordt zich ontspannen en ruim-
te ervaren voor zijn kwetsbare zelf. Ter 
voorbereiding op het rolmodel dat een be-
geleider zou moeten zijn, beveel ik De 
kracht van kwetsbaarheid (2014) van Bre-
né Brown aan; in haar Canon van de Bege-
leidingskunde (zie nummer 2014/4) ver-
wijst Judith Budde eveneens naar dit boek.
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Dienend begeleiderschap 
Door vanuit een dienende houding te be-
geleiden, maak je ruimte voor je eigen 
kwetsbaarheid en die van de ander. Als be-
geleidingsdeskundigen werken we vanuit 
een gezagsrol, maar hiërarchisch gezien 
staat de leraar hierin niet boven de leer-
ling, maar naast hem. Je weet het toch niet 
beter? Je loopt samen op, je bent metge-
zel. Je bent er om de ander te dienen, om 
te helpen bij het leren (her)ontdekken van 
beroepsbekwaamheden. ‘Leiderschap is 
allereerst een manier om anderen te hel-

pen’, schrijft managementauteur en ge-
dragswetenschapper Ben Tiggelaar in het 
tijdschrift Jezus.5 Door te beseffen dat je 
dienend aan het werk bent, kom je eerder 
bij je eigen geraaktheid en kwetsbaarheid. 
‘Geregeld komt paus Franciscus in het 
nieuws, omdat hij de voeten wast van an-
deren. Van jeugdige gedetineerden bijvoor-
beeld. Deze symbolische actie komt van 
Jezus Christus zelf. Hij waste de voeten 
van zijn leerlingen en riep hen op om el-
kaar op dezelfde manier te dienen.’ 

5 Tiggelaar, B. 
(2015). In Jezus, 1, 
130.
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Supervisiekunde Een meerperspectivische blik 
Supervisie is een vak in ontwikkeling. Het handboek Supervisiekunde 
werkt de competentieaspecten van een supervisor uit, beschrijft 
contexten waarin supervisie een rol speelt, verheldert wat mensen 
doen die met leren bezig zijn (leeractiviteiten) en wat een begeleider 
van leerprocessen kan bieden (krachtige leeromgevingen). Supervisie 
wordt gepositioneerd ten opzichte van andere begeleidingsvormen  
in termen van keuzen op een reeks van spanningsvelden. Ook 
supervisoren onderling verschillen in hun keuzen die zij binnen het vak 
maken. Die gevarieerdheid van het vak wordt expliciet gemaakt.  
De inzetbaarheid van supervisie (met mogelijkheden en begrenzingen) 
kan steeds duidelijker omschreven worden. Supervisiekunde biedt een 
meerperspectivische blik op het vak en geeft zo vorm aan een van de 
kernwaarden van supervisie: waardering van diversiteit.
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TERUGBLIK OP ‘DE EMOTIES’ VAN NICO H. FRIJDA

Emoties zijn verandering 
van actiebereidheid

In april van dit jaar overleed Nico H. Frijda op 87-jarige leeftijd. Gedurende  
zijn gehele carrière als psycholoog en hoogleraar hield hij zich bezig met de 
menselijke emoties. Hij bracht als grondlegger van onderzoek naar dit onder-
werp in 1986 het boek De emoties uit. In een interview zegt hij: ‘Door een  
samenloop van omstandigheden [begon ik] om daar nu eens echt wat van te 
willen weten in 1980. (...) Toen dacht ik: ik weet eigenlijk helemaal niets van 
emoties af, ik moet daar maar eens college over gaan geven, dingen over lezen. 
Dat is toen gegroeid in dat ik er met groot plezier greep op kreeg. Dat eerste 
boek [De emoties] is in feite het netjes opschrijven van het college van de eer-
ste twee jaar geweest.’ 
In 1986 constateert Frijda dat emoties door veel onderzoekers als verstoring 
gedefinieerd worden. Emotioneel gedrag is niet-instrumenteel gedrag; het heeft 
geen toereikend of adequaat extern doel of reden en de verklaring wordt daar-
om gezocht ‘binnen’ het subject zelf. Frijda gaat in zijn boek op zoek naar een 
positievere omschrijving. 
Die zoektocht vraagt heel wat van de lezer. De ondertitel Een overzicht van 
onderzoek en theorie doet het boek recht: in bijna vijfhonderd pagina’s refe-
reert Frijda aan meer dan negenhonderd artikelen en boeken. Het is bijna on-
voorstelbaar dat hij al die informatie niet alleen tot zich heeft genomen, maar 
er ook zo knap lijn in heeft gebracht en alle perspectieven onderling in verband 
brengt. 
De grote hoeveelheid informatie maakt het wel moeilijk om na het lezen van 
het boek voor mijzelf helder te krijgen: wat heb ik nu geleerd? Het is als een 
reis door een ander land maken, dat goed leren kennen en ten slotte de vraag 
te moeten beantwoorden: wat is dat nu eigenlijk voor een land? Elke samen-
vatting doet het boek tekort. 
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Toch zal ik hierna vier hoofdlijnen van het boek toelichten:
 - emoties zijn functionele belangenbehartigers;
 - emoties zijn reactieprogramma’s met stuurvoorrang;
 - emoties zijn fysieke ervaringen vanuit een cognitieve en culturele basis;
 - emoties zijn cognitief ondoordringbaar.

Functionele belangenbehartigers
Frijda kiest de functionele benadering als uitgangspunt: emoties dienen ergens 
voor en men mag stellen dat ze goed doen. Dat ze niet altijd instrumenteel zijn 
is logisch; elk systeem heeft immers zijn beperkingen. Vanuit dit perspectief 
concludeert hij dat emoties verandering in actiebereidheid teweegbrengen. Ze 
zetten mensen aan tot actie om hun belangen veilig te stellen. 
Een belang is een interne representatie die dient als standaard waaraan wer-
kelijke situaties worden getoetst. Belangen zijn dus die zaken die voor ons 
waardevol geworden zijn, in de loop van ons leven. Het zijn vaak slapende 
demonen die stil blijven, zolang de omstandigheden tot op redelijke hoogte 
aan de standaard voldoen. Natuurlijk komt de vraag op: welke belangen dan? 
Voor de hand liggen de universele voorbeelden: de veiligheid en het fysieke 
welzijn van het individu. Maar veel vaker zijn er individueel gekleurde be-
langen: feitelijk alles waar mensen zich zoal aan hechten. Dat gaat toevallig 
en willekeurig. Vanuit evolutie en levenservaring ontwikkelen mensen elk 
hun eigen waarden en gevoeligheden. De evolutionaire stelwaarde voor 
koortsvrije toestand is 36,7°C en niet 36°C of 38°C. Voor de geschikte ge-
voelstemperatuur in de omgang met collega’s heeft ieder zijn eigen graad-
meter. Daarom doe je wel moeite om die ene collega te behouden en ben je 
juist blij met het vertrek van een andere. 

Reactieprogramma’s met stuurvoorrang
Emoties hebben de neiging de aansturing van het gedrag van de persoon 
over te nemen, om de relatie met de omgeving te veranderen. Deze stuur-
voorrang zorgt er bijvoorbeeld voor dat iemand uit contact gaat, specifieke 
informatie toelaat of juist uitsluit en zichzelf groter maakt om indruk te ma-
ken op een ander. 

Een emotie is echter geen automatisme. Het 
gedrag is complexer dan een reflex op een  
stimulus. De emotie die ontstaat is afhanke-
lijk van het appel van de situatie, wat de mo-
gelijkheden zijn en de evaluatie van de wen-
selijkheid van verschillende uitkomsten. 
Ingeschat in een flits, onbewust, maar zeker 
met behulp van cognitieve schemata.
Stel dat iemand op straat je aanspreekt, om-
dat je een zakdoek hebt laten vallen. De ene 
persoon wordt verdrietig, omdat vandaag al-
les toch al zo tegenzat. De volgende schaamt 
zich, omdat hij zich sterk bewust is van zijn 
normovertreding. De derde wordt kwaad, om-
dat hij vindt dat anderen zich niet met zijn  
zaken moeten bemoeien. De relationele ver-
houding, een generalisatie uit het verleden, 
de fysieke gesteldheid, de inschatting van het 
effect: vele factoren spelen een rol in de emo-
tie die uiteindelijk tot stand komt.

Fysieke ervaring
De fysieke ervaring van emoties is het beste 
uit te leggen aan de hand van het verschil met 
intenties en gevoelens. Intenties geven cogni-
tief richting aan meer specifieke langere ter-
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mijndoelen. Een emotie ervaar je als fysieke drang om hier en nu een be-
paalde, andere toestand te bereiken. Die actietendens is er bij gevoelens niet; 
het is heel anders om boos te zijn, dan te constateren dat je je ‘boos voelt’.
Introspectie op emoties is dan ook erg lastig. Bij de reconstructie van een 
emotie komt vaak nieuwe informatie beschikbaar, die de oorspronkelijke 
emotie niet (langer) toeliet. Het rechtvaardigen van de bewering dat iemand 
afschuwelijk is, vergt een analyse die niet werd uitgevoerd bij het tot stand 
komen van die bewering. Bovendien roept een situatie alleen emotie op, als 
de betekenis van de situatie ervaren wordt als inherente eigenschap. Niet 
als je beseft dat je die betekenis deels zelf construeert. Een weloverwogen 
oordeel wekt geen emotie op.
De emotie wordt opgeroepen door de confrontatie tussen een gebeurtenis 
en het belang van het subject. Interne disposities verlenen de externe stimu-
li betekenis. Hierin is verandering in de ‘match/mismatch’ tussen de gebeur-
tenis en de belangen veel belangrijker dan de absolute mate van bevrediging 
of schade. Daarom komen emoties meestal niet zomaar op; er zijn externe 
stimuli of gedachten aan stimuli nodig, om het match/mismatch-proces te 
starten. De intensiteit van de emotie is afhankelijk van de omvang van de 
mismatch. Vlak voor het einde van een handeling reageren mensen bijvoor-
beeld intenser op frustratie dan aan het begin, doordat de verwachting van 
afronding groter is. Daarom helpt de aankondiging van een mogelijke mis-
match emoties te beperken.
Cognitieve maar ook culturele verwachtingen hebben dus grote invloed op 
emoties. Door ervaring en generalisering, denken en toepassing van kennis-
schema’s ontwikkelt iemand belangen en worden sommige stimuli emotio-
neel beladen. Doelen, objecten en waarden kunnen om allerlei redenen be-
langrijk worden. Persoonlijk, maar vooral ook door de sociale context.  
De maatschappij verschaft kant-en-klare positief en negatief gewaardeerde 
doelen, belangen en objecten. Daarnaast bieden publieke emoties over re-
gels, normen en waarden en het volgen of overtreden daarvan veel inspira-
tie. Normovertreding is bijvoorbeeld een van de belangrijkste stimuli voor 
woede. 
De maatschappij biedt niet alleen houvast bij de vraag welke belangen je 
dient te hebben. Ze schrijft ook voor hoe je emoties vormgeeft. Dat kan, om-
dat emoties complexe programma’s zijn waarin (onbewuste) cognitie een 
grote rol speelt. Vroeger staken we rivalen neer, tegenwoordig blijven we de 
volgende ochtend weg van het werk. 
Frijda antwoordt in 2007 op de vraag wat hij eerder in zijn carrière beter had 
willen weten: ‘Ik besefte me in het begin niet dat alles wat we doen, zeggen 
en voelen voor 20 procent uit onszelf voortkomt en voor 80 procent uit de 
invloed van onze omgeving: de groep, cultuur, de mensheid waar we deel 
van uitmaken. Die wisselwerking tussen individu en zijn omgeving, zijn op-

BESPROKEN
Nico Frijda (1986). 
De emoties. Een 
overzicht van on-
derzoek en theorie. 
Amsterdam: Bert 
Bakker. 
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groeien, zijn “zijn” in een omgeving. Je emoties ontwikkel je gewoon anders, 
als je tegenover iemand bent die niet alles maar slikt. En dat is iedereen.’

Cognitief ondoordringbaar
Emoties zijn dus fysieke ervaringen vanuit een cognitieve en culturele ba-
sis. En hoewel emoties stuurvoorrang opeisen, is de mens er bijna nooit aan 
overgeleverd. Wij hanteren onze emoties. Dit is een weerspiegeling van de 
fundamentele dualiteit in de besturing van gedrag. Reguleren betekent zo-
wel verzwakken, als versterken. Je kunt prima huilen en tegelijkertijd met 
een schuin oogje kijken naar de reactie van de omgeving, om te zien of je 
door moet gaan.
Hoe kan de primair te reguleren respons worden onderscheiden van de ver-
zwakkende of versterkende regulatie? Er komen allerlei moeilijke vragen 
op: hoe noodzakelijk, oprecht en echt was mijn emotie? In hoeverre draag 
ik er verantwoordelijkheid voor?
Eén ding is zeker: hoewel het ontstaansproces van emoties een groot cog-
nitief aspect heeft, heeft het geen cognitieve doordringbaarheid. Emoties 
kunnen niet echt willekeurig worden opgewekt; men kan zich er alleen tot 
op zekere hoogte in brengen. Ook kan men zich er niet willekeurig van 
ontdoen; men kan zich er alleen, tot op zekere hoogte en voor een bepaalde 
tijd uit werken. Er is een marge, maar geen vrijheid. Emoties veranderen 
vooral doordat belangen veranderen. Het doet mij denken aan een citaat van 
Marcel Proust: ‘Swann besluit dat hij, als hun verhouding voorbij is, Odette 
zal vragen wie er die bewuste avond bij haar op bezoek was; maar dan 
realiseert hij zich dat het hem tegen die tijd niet meer zal kunnen schelen’ 
(uit Un amour de Swann, 1913).

Tot besluit
Zo hebben we vier hoofdlijnen in De emoties op een rijtje gezet. In 1986 be-
gint hij zijn boek met een zoektocht naar een meer positieve defi nitie van 

emoties. Aan het einde legt hij deze vast in 
een enkele eenvoudige zin: ‘Emoties zijn ver-
anderingen in actiebereidheid.’ In 2015 heeft 
emotie precies die plek in de begeleidings-
kunde verworven: emoties als slot en sleutel. 
Ze nemen het stuur over als onze belangen in 
het geding zijn, door lichamelijke reacties te 
mobiliseren. Wat die belangen zijn, verschilt 
van persoon tot persoon en wordt bepaald 
door onze manier van kijken. 
Tegelijkertijd, dat is de paradox die Frijda 
blootlegt, zijn die reactieprogramma’s zelf 
cognitief ondoordringbaar. We nemen de ei-
gen emotionele reacties wel waar, maar be-
grijpen die lang niet altijd goed en kunnen er 
beperkt invloed op uitoefenen. Voor de bege-
leidingskundige is dit ofwel een ergernis, of-
wel een opluchting. Want slechts in de marge 
van cognitieve doordringbaarheid en de wil-
lekeur van disposities speelt de begeleider 
zijn rol. 
Voor mij is het een louterend perspectief dat 
ik na ruim vijfhonderd pagina’s overhoudt. 
Geïnspireerd door Spinoza: het gebrek aan 
beheersbaarheid maakt de taak als begelei-
der minder zwaar. Al is het alleen maar om-
dat ik minder de verplichting voel om beheer-
sing na te streven.
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AFLEVERING 10

Canon van de  
begeleidingskunde

Ruim op tijd kreeg ik van de redactie van dit tijdschrift de vraag een bijdrage 
te leveren aan de rubriek Canon van de Begeleidingskunde - een klein stukje 
tekst in een e-mail, maar een grote vraag. Het redactielid had al aangegeven dat 
het niet zo eenvoudig zou zijn om de ‘body of knowledge’ te definiëren. Een 
week lang bleef de onbeantwoorde mail dan ook op mijn bureaublad staan. Een 
canon is een samenstel van teksten, beelden, enzovoort, dat dient als referen-
tiekader; in dit geval voor de begeleidingskunde. Als ik dat zo stel, wordt de 
vraag er niet kleiner door. En dan de vraag, wie ben ík om daar iets over te zeg-
gen? Een vraag die niet eens zozeer voortkomt uit gepaste nederigheid. 
Het bracht mij tot de conclusie dat zo’n serie in het tijdschrift hooguit een mooie 
basis kan zijn om uit te putten en op voort te bouwen. Zo zie ik mijn persoon-
lijke bijdrage - als enkele korrels zand op het Noordzeestrand van de Begelei-
dingskunde.

Het eerste boek dat me heeft beïnvloed is van Mathieu Weggemans, Leiding 
geven aan professionals? Niet doen! (2008). Hij verwoordt in feite dat de sys-
temen, al dan niet geautomatiseerd, in organisaties dikwijls ‘de baas’ zijn en dat 
professionals daar niet blij van worden. Dat tref ik vaak aan in de organisaties 
waar ik kom. Mensen vertellen dat ze wel willen maar dat het nu eenmaal niet 
kan, omdat de procedure anders voorschrijft. Systemen belemmeren zo het 
zelfdenkende vermogen, waar organisaties nu juist beter van worden. Het helpt 
enorm als je inzicht geeft in het idee dat een systeem een hulpmiddel is en niet 
een doel dat jou afhoudt van je passie en de goede dingen die we willen doen. 
Bij de begeleiding probeer ik mensen hierin ‘wakker’ te schudden; dat inspi-
reert enorm.
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Het tweede boek is van Flip Vandendriesen, Leidinggeven zonder bevelen 
(2010). Deze auteur maakt met een mooi trechtermodel inzichtelijk waar 
management een taak heeft, namelijk in het benoemen en definiëren van 
doelen en criteria, waarlangs vraagstukken en problemen opgelost kunnen 
worden. De trechter laat onderaan zien dat een oplossing gezocht moet wor-
den voor de gestelde doelen en problemen. Dat is nu net het domein van de 
medewerker, zo stelt Vandendriessen. Een heel nuttig boek, omdat dit het 
stuur in handen geeft aan het management, maar vooral ook aan de mede-
werker die zelf aan de slag gaat met de hoe-vraag. Dat is aansprekend, om-
dat die medewerker vaak het beste weet hoe je een probleem op zijn vakge-
bied moet aanpakken. 

Een wat vreemde eend in de bijt, als het gaat over begeleidingskunde, is 
Long walk to freedom (1996) van Nelson Mandela. Hij schrijft over deze  
autobiografie: ‘It is not just my story. It is the story of all of us and our strug-
gle to be free.’ En: ‘Since my education, something my father never enjoy-
ed, I have been able to appreciate the value of lifelong learning.’ Deze be-
hoefte aan vrij zijn herken ik in mijn werk als coach; de boodschap over 
levenslang leren en de openheid daarin, is een belangrijke voorwaarde om 
als mens een stap verder te komen. Kortom: een boek met veel symboliek 
en wijsheid. Tegelijkertijd is Mandela iemand die niet alleen werkte vanuit 
scherp luisteren en waarnemen, maar ook vanuit zijn authenticiteit. Dat zijn 
belangrijke ingrediënten voor een echte dialoog en belangrijke elementen 
voor een goede begeleidingskundige.

Daarmee kom ik bij mijn vierde titel: Veranderen in dialoog (2010) van Kees 
Schilder en Hans van Teijlingen. Zij geven in essentie aan dat de dialoog, het 
echt luisteren en laten meedenken van ondernemingsraden, helpt in oprech-
te betrokkenheid bij de organisatie. Je hoeft niet achteraf draagvlak te cre-
eren voor een veranderplan, als je dat aan de voorkant ‘samen’ hebt gemaakt. 
En als je de inhoud breder trekt, is het een algemeen geldende regel dat, als 
je naar mensen luistert en echt ziet wie ze zijn, deze erkenning tot gevolg 
heeft dat ze graag coöperatief meedenken en bouwen aan de organisatie.

Het laatste boek is van recenter datum: Coaching essentials voor managers 
(2014) van Ien van der Pol. Dit boek behandelt allerlei essentiële elementen 

van coaching. En omdat het geschreven is 
voor managers, zou je het evengoed Coaching 
voor dummy’s kunnen noemen. Glashelder, 
beknopt en zeer ondersteunend.
Inspiratoren voor mijn begeleidende werk 
zijn de vele aansprekende professionals in 
mijn netwerk. Maar als ik aansprekende na-
men moet noemen zijn dat Nelson Mandela 
en Matthijs van Nieuwkerk. Mandela, omdat 
hij leert dat het dienen van de ander meer 
vraagt dan het dienen van het eigenbelang. 
Het benadrukken van het hogere belang zorgt 
- juist in het begeleidende werk - voor veel le-
gimitatie om alles wat zich voordoet en fout 
gaat ook voor te spiegelen. Presentator  
Mathijs van Nieuwkerk inspireert, doordat 
zijn oprechte positiviteit en nieuwsgierigheid 
mij altijd weer vreugde schenken. Zulke  
eigenschappen brengen in organisaties veel 
in beweging en zorgen dat mensen ervaren 
dat ze ertoe doen.

WAARNEMINGEN

Welke boeken zou iedere begeleidings- 
kundige gelezen moeten hebben?
In dit onderdeel van Waarnemingen laten 
kenners hun licht schijnen op het beste dat 
de begeleidingskundige literatuur te bieden 
heeft en geven zij inzicht in hun persoonlij- 
ke inspiratiebronnen.
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Emoties moeten er zijn en blijven
LVSC heeft in mei j.l. met haar leden gesproken over de koers voor LVSC 
3.0. Deze vier 3.0-avonden hebben veel opgeleverd. Er werden ideeën, 
adviezen en voorstellen gegeven. Ook merkbaar was de emotie bij de 
deelnemers. LVSC is geen beroepsvereniging die als los zand aan elkaar 
hangt: ‘We hebben meer dan iets met elkaar’, merkten leden op. Ook wa-
ren er geluiden als: ‘LVSC groeit en is volwassen geworden’, en: ‘LVSC is 
een vereniging waarin ik me thuis voel.’ De vereniging leeft! 
Tijdens de 3.0-avonden werd duidelijk dat leden willen nadenken over 
de toekomst van de vereniging en velen ook over hun eigen toekomst. 
Met dit laatst doel ik op leden die een eigen bedrijf hebben of op per-
soonlijke titel professionele begeleiding geven en die - door de economi-
sche situatie van de afgelopen jaren of door het bereiken van de pensi-
oengerechtigde leeftijd - een marginale of zelfs geen opdrachten-
portefeuille hebben. Als je als pensionaris denkt te kunnen blijven door-
werken, kijkt het veld hier geregeld toch anders tegenaan. Dat roept emo-
ties op, zoals teleurstelling en soms boosheid, verlies en berusting. Het 
is belangrijk deze emoties te eerbiedigen. 
En als we terugkijken op de 3.0-avonden, zijn er veel emoties naar voren 
gekomen. Dat maakt de vereniging alleen maar sterker. De kracht van 
LVSC is samenwerking en oog hebben voor elkaar. En in die samenwer-
king, in het elkaar willen bereiken en zien, blijft de vereniging investe-
ren. LVSC is er voor en door de leden, die van elkaar leren: geleerd is 
voorgedaan en voorgedaan is geleerd. 

Koers LVSC 3.0
Naar aanleiding van de 3.0- bijeenkomsten kwamen bij het bestuur meer-
dere vragen naar boven. Hoe kunnen we het onderlinge contact tussen 
leden bestendigen dan wel versterken? Hoe kan ledengroei bereikt wor-

den (pr en communicatie)? Hoe kan de af-
stand tussen leden onderling en het be-
stuur worden verkleind (bijeenkomsten en 
publicatie)? En waarop moet de vereniging 
zich richten (op drie of op meer domei-
nen)?
De algemene indruk van de gesprekken 
was er een van tevredenheid. Leden zien 
de vereniging als een bron van energie en 
als een drijfveer om door te gaan. Onze le-
den werken met, voor en aan mensen. Dat 
vraagt veel van de werkers en begelei-
dingskundigen, maar ook van degenen die 
begeleiding volgen. Dat werk moet goed 
worden georganiseerd. LVSC wil oog heb-
ben voor het prachtige, maar tevens moei-
lijke werk dat men doet. Omgezet naar be-
leid wil LVSC bereiken dat de bedrijfs-
voering helder en transparant is en dat ge-
zamenlijk juiste (toekomst)beslissingen 
worden genomen. 
Wat de leden hebben laten zien en horen, 
is dat de koers die vijf jaar geleden werd 
ingezet en in 2014 een duidelijke wending 
naar 3.0. liet zien, als een primaire doel-
stelling werd en wordt gezien. Vandaar dat 
het bestuur inmiddels diverse malen bij-
eengekomen is om een en ander uit te wer-
ken. In november, bij de viering van het 
35-jarig bestaan, zal de koers LVSC 3.0 ge-
presenteerd worden. In die presentatie zijn 
ideeën, adviezen en voorstellen verwerkt. 
In de uitwerking hiervan zal duidelijk wor-
den dat LVSC leeft en dat de leden de har-
de kern van onze vereniging zijn. 

Supervisiekunde meerperspectivisch
Tot slot: dat leden meer dan iets met elkaar 
hebben, was ook merkbaar tijdens de pre-
sentatie van het boek Supervisiekunde 
meerperspectivisch te Utrecht in juni j.l. 
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Een boek dat is geschreven door drie ini-
tiatiefnemers, met medewerking van 38 
deskundigen op het terrein van supervisie-
kunde. Hulde voor dit initiatief! Het was 
mooi tijdens deze bijeenkomst blijdschap 
en plezier te zien, maar bovenal verbon-
denheid met elkaar. 

Pieter van Keulen (voorzitter)

Jubileum-ALV

Heeft u zich al aangemeld voor de jubile-
umviering van LVSC? Op vrijdag 13 novem-
ber a.s. is er (vanaf 14.00 uur) een feeste-
lijke bijeenkomst en tevens algemene 
ledenvergadering in het karakteristieke 
klooster Mariënhof te Amersfoort. Een 
moment om elkaar te ontmoeten en samen 
te proosten op het 35-jarig bestaan van 
LVSC. Tijdens deze middag bespreken we 
eerst de Toekomstnotitie LVSC 3.0 tijdens 
het ALV-gedeelte. Daarna start het feest-
programma met enkele inhoudelijke en re-
giopresentaties. Ook hebben we twee 
mooie verrassingen voor u in petto, voor-
dat we aan de borrel gaan. U ontvangt in 
oktober de agenda, bijlagen en het online-
stemformulier voor de ALV. Leden kunnen 
zich aanmelden voor de jubileum-ALV via 
de website www.lvsc.eu.

Over LVSC

De Landelijke Vereniging voor Supervisie 
en Coaching (LVSC) is dé beroepsvereni-
ging voor coaches, supervisoren en ande-
re professionals in de begeleidingskunde. 
Onze leden zijn betrokken en deskundige 

begeleiders van mens en werk. De vereniging is ervaren, proactief, ambiti-
eus en zet in op het toegankelijk maken van (praktijkwetenschappelijke) 
kennis en de professionele ontwikkeling van het vakgebied en de professi-
onal. 
Kortom: LVSC staat voor passie voor professioneel begeleiden. LVSC biedt 
beroepsregistratie voor professionals en erkenning van opleidingen in de 
begeleidingskunde. Website: www.lvsc.eu.

Professionals in de begeleidingskunde vinden bij LVSC:
 - netwerk van 2.300 vakgenoten en dertig opleidingen;
 - mogelijkheid tot beroepsregistratie;
 - kennisontwikkeling en workshops in veertien regio’s; 
 - gratis abonnement op het Tijdschrift voor Begeleidingskunde 

(t.w.v. € 92,50);
 - toegang tot de digitale kennisbank (www.tsvb.nl);
 - professioneel websiteprofi el (vindbaar voor opdrachtgevers);
 - tweejaarlijks LVSC-congres; 
 - jaarlijkse algemene ledenvergadering (leden hebben direct invloed op de 

koers van LVSC).

Studentlidmaatschap
Speciaal voor studenten in de begeleidingskunde biedt LVSC het studentlid-
maatschap. Studenten die een coach- of supervisieopleiding volgen, betalen 
slechts de helft van het lidmaatschapsgeld en profi teren direct van alle voor-
delen. Voor meer informatie zie www.lvsc.eu/studentlidmaatschap.

Agenda
 - 24-25 september 2015. Slotconferentie ECVision ‘Recognizing compe-

tences’ (Oostenrijk).
 - 28 september 2015. Professioneel hanteren van ervaringsdeskundigheid, 

regio Amsterdam (Amsterdam).
 - 29 september, 6 november, 16 december 2015. LVSC-training ‘Maatwerk 

naar registercoach’ (Amersfoort).
 - 10 oktober 2015. Workshop ‘Speels coachen’, regio Noord-Holland (Alk-

maar).
 - 13 november 2015. Jubileum-ALV (Amersfoort).

Zie ook www.lvsc.eu/activiteitenoverzicht

Volg ons via      
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23 september 2015
Opleiding ‘Interventiekunde: meesterlijk  

interveniëren’ (zeven blokken)

30 september 2015
Basistraining ‘Coachen met Voice Dialogue’ 

(driedaags)

21 oktober 2015 
Retraite ‘De kracht van kwetsbaarheid’  

(driedaags)

11 november 2015 
Cursus ‘Herkennen van psychopathologie’ 

(driedaags)

18 november 2015 
Mentaliserend coachen: ‘Werken met  

mensen met weinig zelfreflectie’ (driedaags)

25 november 2015 
Masterclass Voice Dialogue: ‘Werken met  

de kracht van kwetsbaarheid’ (driedaags)

8 december 2015 
Trainen van teams: training groepsdynamica 

(drieëneenhalfdaags) 

www.hetbalkon.nl

LVSC Venster
In dit venster naar buiten bieden wij ruimte 

aan verwante organisaties om zich kort en 

inhoudelijk te presenteren. Dit keer zijn dat 

twee opleidingsorganisaties: Het Balkon en 

de Alba-academie.

AGENDA

Binnen en buiten verbinden
Cursisten vragen vaak waarom ons conferentie- en opleidings-
centrum het Balkon heet - ons gerenoveerde klooster uit 1931 
heeft immers helemaal geen balkon. Toch vonden wij dit bij de 
start in 2000 een heel geschikte naam. Het balkon is immers de 
plek van het huis waar je de verbinding tussen binnen en buiten 
maakt. 
Wij denken dat het werk van een begeleidingskundige hierover 
gaat: mensen faciliteren bij het maken van die verbinding. Wij 
streven hiernaar in individuele coaching, in teamtrainingen en in 
opleidingen voor trainers, coaches en adviseurs (zie ook het in-
terview met Judith Budde in dit nummer). Voor de binnenwereld 
vinden wij inspiratie in Voice Dialogue, de psychologie van de Ik-
ken en de psychoanalyse van ‘good old’ Sigmund Freud. 
We geven opleidingen in twee methoden om met cliënten te wer-
ken: Voice Dialogue, om respectvol om te gaan met onze inner-
lijke Ikken. En Mentaliserend Coachen, een methode om cliën-
ten te leren denken en voelen over hun eigen denken en voelen 
en dat van anderen. Dit bevordert zelfreflectie en inlevingsver-
mogen. 
Het zelf ervaren van deze methoden als cliënt is belangrijk om 
ermee te leren werken. In onze opleidingen oefenen deelnemers 
op elkaar, zodat je beide posities - die van begeleider en cliënt - 
ervaart. Het is ook van belang om inzicht te krijgen in wat zich 
afspeelt in de buitenwereld en hoe daarop te reageren. 
In onze opleidingen groepsdynamica en interventiekunde behan-
delen wij (o.a. aan de hand van praktijksituaties van deelnemers) 
wat zich in teams en organisaties afspeelt onder de oppervlakte 
van taak en inhoud. Wat zijn de verborgen regels, vastzittende pa-
tronen en onbewuste processen? Hoe krijg je daar als begeleider 
greep op? 
Veel teams worden enerzijds gedreven door een verlangen om 
opener met elkaar om te gaan. Anderzijds zijn ze verlamd door 
de angst dat het dan wel eens minder leuk zou kunnen worden 
op de afdeling. Als begeleidingskundige is het de kunst om zowel 
het verlangen als de angst op tafel te krijgen.

Als je ons aan het werk wilt zien, neem dan deel aan een kennis-
makingsworkshop in Amersfoort (steeds van 19.30-21.30 uur).
Voor meer informatie zie de website www.hetbalkon.nl, stuur een 
e-mail info@hetbalkon.nl of bel (0541) 51 81 94.
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Welzijn, welvaart en wijsheid 
Een van de grotere erkende opleiders in de begeleidingskunde is 
Alba-academie. Als post-hbo-academie voor coaches en counse-
lers willen wij met brein, hart en ziel bijdragen aan de professio-
nalisering en praktijkwetenschappelijke onderbouwing van het 
vakgebied. 
De centrale missie van Alba-academie is: welzijn, welvaart en 
wijsheid voor mens en organisatie. Welzijn gaat nadrukkelijk vóór 
welvaart, omdat Alba-academie gelooft dat het welbevinden van 
mensen een noodzakelijke voorwaarde is om te kunnen werken 
aan welvaart. Daarnaast gaan mensen vóór organisaties, want 
mensen die schitteren creëren organisaties die schitteren. Als je 
mensen ondersteunt in het terugbrengen van hun passie en be-
zieling, zodat ze zelf weer de regie nemen over hun leven en werk, 
zal dat zijn weerslag hebben op organisatie en maatschappij.
Het begeleidingsvak is bij uitstek een lerend vak en dat begint al 
bij de grondslag. Immers, pas als je een stevig fundament hebt 
gelegd, kun je er verdiepingen op bouwen. Bij ons bestaat dat 
fundament uit een gedegen beroepsopleiding voor (organisatie)-
coaches en counselers, waarin expliciet modellen en instrumen-
ten worden aangeleerd én aandacht is voor de spirituele en af-
fectieve component binnen een gegeven persoonlijke, werk-, 
organisatie- of maatschappelijke context. ‘Inclusive leadership’ 
noemen wij dat.
Om verder te bouwen en zich te blijven ontwikkelen, bieden wij 
begeleiders vervolgopleidingen en trainingen. Ook stimuleren wij 
ze om voortdurend te reflecteren op het eigen professioneel han-
delen, en persoonlijke thema’s in de ogen kijken, bijvoorbeeld 
door deel te nemen aan super- en intervisie. Onze aanpak is ec-
lectisch: studenten leren werken met methoden en technieken 
uit verschillende relevante psychologiën.
Het fundament dat je bij ons legt, is je ‘thuis’ van waaruit je werkt. 
Thuiskomen is voor ons sowieso een belangrijk thema. Wij krij-
gen vaak van (oud-)studenten te horen dat zij graag eventjes bij 
ons terugkomen, om weer energie en inspiratie op te doen, thuis 
te komen en dan weer uit te vliegen. Dat willen we ook zijn: een 
thuisbasis waar mensen kunnen leren, op verhaal kunnen komen, 
waar ze kunnen worden en zijn wie ze zijn en elkaar kunnen in-
spireren. Die thuisbasis is daarmee een belangrijk onderdeel van 
de Alba-identiteit. We ontmoeten je er graag!

21 september 2015
Start vervolgopleiding dieper coachen  

senior practitioner

24 september 2015
Schitterbijeenkomst positieve psychologie

25 september 2015
Start beroepsopleiding tot coach practitioner 

30 september 2015
Start training burn-outpreventie

15 oktober 2015
Start vervolgopleiding organisatiecoaching II

19 oktober 2015
Start vervolgopleiding systemisch coachen I

29 oktober 2015
Schitterbijeenkomst ‘Help ik start mijn coach-

praktijk!’

3 november 2015
Opstellingsavond

11 november 2015
Start training loopbaancoaching

www.alba-academie.nl

AGENDA



Kom ook naar de MASTERCLASS
‘Pragmatisch veranderen, 
van abstracte taal naar 

dagelijks handelen’ 
met Leike van Oss en Jaap van ‘t Hek

MELD U AAN VÓÓR 21 SEPTEMBER EN ONTVANG TOT € 100 KORTING

Kom naar het 5e Jaarcongres Verandermanagement onder leiding 
van Ben Tiggelaar. Een dag vol met nieuwe inzichten, aansprekende 
verandertrajecten, trends en ontwikkelingen. Topsprekers geven 
hun prikkelende visie op de mooie en de lastige kanten van 
veranderprocessen. Tiggelaar zorgt ervoor dat u met praktische 
bagage naar huis gaat. Inzichten waar u morgen concreet mee aan 
de slag kunt.

PARTNERSORGANISATIE

 De meest gebruikte verandertechnieken en Bens eigen visie 
Ben Tiggelaar

 Leidinggeven aan co-creërend veranderen: de psychologische dimensie 
André Wierdsma

 Breinleiders; hoe bereik je doelen in de steeds veranderende wereld? 
Margriet Sitskoorn

 Kraken zetten en verandering veroorzaken - Shirine Moerkerken

 Minimal management: geef medewerkers vrijheid 
en verantwoordelijkheid - Paul Verburgt

 Pragmatisch veranderen, van abstracte taal naar 
dagelijks handelen - Jaap van ‘t Hek

 Hoe krijg ik ze zover? Draagvlak creëren 
zonder dwang - Jan van Setten

Foto: Elisabeth Ism
ail
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