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De ‘intake’: op losse schroeven

In ons werk met professioneel begeleiders, coaches, trainers, counselors en therapeuten – individueel en in de Coaching Master Clinics
– valt ons steeds meer een soort onzekerheid op. Wij zien het als
een reflectie van de tijd waarin we leven: de systemen en structuren
waar generaties lang aan is vastgehouden, werken niet altijd meer.
Dat zet de boel op losse schroeven – zo ook in coaching. Het simpelweg toepassen van een methodiek, techniek of vaardigheid en het
bezit van een certificaat blijken opeens niet altijd toereikend. Ook
de geijkte manieren om cliënten aan te trekken, hebben niet langer
het beoogde effect. Maar omdat het alternatief – niet-weten en diep
vertrouwen – te beangstigend is, houden we ons als professional
krampachtig vast aan de heersende ideeën over coaching en over
wie we (dienen te) zijn als coach.
Deze kramp zet vaak een neerwaartse spiraal in gang: van een passievolle, bewuste keuze voor het coachingsvak naar ‘ik weet niet of
dit nog wel iets voor mij is’. Begrijp ons goed, we denken niet noodzakelijkerwijs dat iedereen dit herkent. Maar omdat het zich meer
dan eens heeft voorgedaan, in Nederland en over de grenzen, nemen we aan dat er een kern van waarheid in zit. Dit werd bevestigd
toen we een blog met dit onderwerp rondstuurden naar collega’s in
ons internationale netwerk. De reacties van herkenning waren dermate groot dat we het hier willen delen.
Op een bepaald moment in je leven …
• word je geraakt door de kracht van coaching;
• ben je er zeker van dat dit is wat je je hele leven al wilde;
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• ben je dolgelukkig met de coachingsopleiding waarvoor je je
hebt ingeschreven;
• geniet je van de positieve effecten van de methodiek en de
technieken – op jezelf en anderen;
• neem je de stap: je maakt er je beroep van;
• heb je succes – mensen en organisaties weten je te vinden en
verwijzen potentiële cliënten naar je door;
• hou je van wat je doet, het is je op het lijf geschreven en je
krijgt er nog betaald voor ook;
• word je beschouwd als een goede en misschien wel geweldige professional;
• ben je euforisch over het feit dat je een verschil maakt in de
wereld.
Maar dan …
• begin je te ervaren dat jouw verwachtingen en die van je cliënt
niet altijd stroken met de realiteit van het leven;
• begint je bron van kennis, methodes en technieken bij tijd en
wijle op te drogen;
• komen er opeens minder cliënten naar je toe;
• overweeg je een nieuwe opleiding te volgen;
• wil je weten hoe de zogeheten autoriteiten op het gebied van
coaching ‘het doen’;
• begin je hun gedrag, spraak, imago en marketingideeën te
‘copy-pasten’;
• ga je driftig blogs schrijven, werken aan je social media presence en je tekst op je website ‘verbeteren’;
• begin je gratis sessies weg te geven en te netwerken om je
klantenlijst aan te vullen;
• creëer je een imago van een succesvolle coach die bekend,
geliefd en betrouwbaar is;
• maak je jezelf wijs dat dit hoort bij de moderne tijd en hoe het
nu allemaal werkt;
• geloof je dat dit de bewezen formule is voor succes en voldoening.

Onze bedoeling was niet om iedere coach een depressie in te slingeren. Het ging ons erom zaken bespreekbaar te maken, dingen boven
tafel te krijgen, de puist eindelijk eens uit te knijpen. Nu eens niet
een zoveelste blog over hoe je in zes stappen een succesvol coach
met een bloeiende business wordt. Wij ervaren dat soort blogs vaak
als loze beloften en we weten dat het per definitie niet voor iedereen
kan werken. Sterker nog, we hebben zelfs schrijvers van dergelijke
verleidelijke succesverhalen in onze en andermans coachingstrajecten zien belanden.
Ons ging het om iets anders. Wij ervaren dat er een nieuwe dimensie beschikbaar is, voorbij methodes, technieken, structuren, ideeën
en aannames. De deuren naar die dimensie lijken zich vanzelf te
openen wanneer we als professioneel begeleiders onbegrensd eerlijk durven te zijn naar onszelf en onze cliënten, wanneer we ons
over durven te geven aan het niet-weten, wanneer we volledig durven te vertrouwen op de perfecte sturing van het leven zelf.
Dat klinkt misschien vaag in onze (door systeem, kennis en structuur) geconditioneerde oren. Het druist misschien in tegen heersende opvattingen over coaching. Maar laten we het idee ‘coaching’
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En opeens voel je je …
• gevangen in je nieuwe rol en to-dolijst;
• twijfelachtig over de mogelijke resultaten;
• niet wezenlijk verbonden met familie, vrienden, hobby’s en de
levensstijl die je eigenlijk het liefst wenst;
• ongerust over je inkomen;
• gepusht door de moderne ideeën van hard werken en succesvol zijn;
• verscheurd tussen wat je het liefst doet en wat je denkt dat je
zou moeten doen;
• verloren: je weet niet wie je werkelijk bent en hoe je nog met
hart en ziel je coachingsvak kunt uitoefenen;
• moe, uitgehold en terneergeslagen, allesbehalve succesvol en
voldaan.
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ook eens in alle eerlijkheid onder de loep nemen. Vraag tien verschillende coaches wat ze onder coaching verstaan: ze hebben allemaal hun eigen ideeën. Vraag het tien cliënten en je krijgt tien
verschillende reacties. Vraag het Wikipedia, en dit is je antwoord:
‘Coaching is een Engelse term die voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt (…). De literatuur is niet eenduidig
over een definitie van coaching. Coaching is dus een niet te specificeren vorm van begeleiden.’
Wikipedia, als collectieve verzameling van kennis en weten-schap,
weet het blijkbaar ook niet! Het enige dat we zeker weten uit deze
beschrijving: het verwijst juist niet naar vastgestelde en gecertificeerde methodes om coaching te definiëren – integendeel. Wikipedia
legt in die zin een bom onder alle vastgeroeste ideeën en aannames.
Een spekkie voor ons bekkie ...

Alchemie
Voor alle duidelijkheid: dit boek is geen kruistocht tegen coachingsmethodes, -structuren en -technieken. Wijzelf (Arnold en Ingrid)
zijn erg gesteld op de methodes die ons pad hebben gekruist. Wij
zijn dankbaar voor bepaalde structuren en systemen die ons en onze
cliënten van A naar B hebben gebracht. Het heeft zijn nut, het is alleen niet alles zaligmakend. Methode en structuur worden vaak als
bijna religieuze waarheid ingezet. Met oogkleppen op gaan we door
met deze ‘garantie voor succesvolle transformatie’. Totdat de kaars
is opgebrand en we onze cliënten niets substantieels meer te bieden
hebben.
Met dit boek willen we de professioneel begeleider weer (of nog
meer) in contact brengen met een essentieel element dat hem of
haar naar het vak heeft gelokt. Vanuit die pure verbinding kan dat
element naar een nieuwe dimensie getild worden.

Voordat je denkt dat we een nieuwe methode willen prediken, terug
naar ons – en Wikipedia’s – uitgangspunt: ‘Coaching is een niet te
specificeren vorm van begeleiden.’ Onze intentie is niet om nog meer
gespecificeerde waarheden toe te voegen aan de wildgroei van coachingsconcepten. Wij weten maar al te goed dat de 40.000 Nederlandse individuen die ‘coach’ op hun visitekaartje hebben staan niet
allemaal binnen één of een aantal waarheden te vangen zijn. Ons
gaat het erom de individuele passies en kwaliteiten weer bloot te
leggen. Dat doen we door nieuwe perspectieven te bieden, het kleed
onder bestaande aannames en verwachtingen weg te trekken en de
individuele lezer in contact te brengen met díé professionele begeleiding die alleen op zijn of haar lijf geschreven is.
Het betekent dat wij de alchemistenketel grondig schoonmaken en
ondersteboven keren, zodat er in het proces zo min mogelijk vertroebeling kan ontstaan. We zullen benoemen wat in ons vak vaak
onder het tapijt geveegd wordt. De verkramping binnen het vak zal
daarmee aan het licht komen. Dat kan in alle eerlijkheid soms wat
zwaar en pijnlijk aanvoelen. In onze ogen hoort het erbij: in plaats
van de verkramping te ontkennen en geblesseerd verder te spelen,
geven we haar ruim baan. Ze werkt zich dan een weg door alle getrainde (lees: geconditioneerde) spieren en weefsels heen, zodat ze
uiteindelijk het lichaam kan verlaten. Dan worden de deuren wa-
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Verbinding, elementen: alsof we het hier over alchemie hebben …
Misschien is dat ook wel zo. Misschien is dit precies de reden waarom we het over ‘meesterschap in coaching’ hebben. Er bestaat in
onze ogen een mogelijke transformatie van vakman naar meester.
De vakman is technisch bekwaam, past de geleerde methodiek toe
en verwacht daarmee een bepaald resultaat. Eén plus één is twee. De
meester kent zichzelf, vertrouwt op een bepaald resultaat dat hij of
zij nog niet kent, is beschikbaar voor de methodes en technieken die
het leven op dat moment door hem of haar heen wil laten werken
en is vaak getuige van een uitkomst die de verwachting voorbij is
gestreefd. Eén plus één is drie!
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genwijd opengezet voor ‘ver-lichting’ naar een nieuwe dimensie,
waar een grotere, alles-inclusieve intelligentie de scepter zwaait.

En dus …
… kan het boek confronterend, lachwekkend, serieus, licht, inspirerend, bekend, verwarrend en helder zijn. Het is geschreven voor de
ervaren professioneel begeleider; voor het gemak noemen we hem
‘de coach’. Het nodigt via praktijkvoorbeelden en directe vragen uit
tot zelfonderzoek. Alles wat hier wordt beschreven, vloeit voort uit
onze eigen ervaringen, inzichten en (coachings)gesprekken met collega’s. Dat houdt in dat we ook onze eigen kwetsbaarheden op tafel
leggen.
Wij hopen daarmee een innerlijke stap van vakmanschap naar
meesterschap in beweging te zetten. Mochten we al een resultaat
voor ogen hebben, dan is het dit: gehoor geven aan wat de nieuwe,
niet te specificeren tijd lijkt te vragen van de professioneel begeleider:
diep vertrouwen in zichzelf én in het leven.
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Een verantwoordelijk vak

Het begeleiden van een ander mens – je moet het maar durven.
In zekere zin is het nogal een statement. Het lijkt te zeggen dat je
de ervaring, kennis en kunde hebt om iemand door uitdagende fases te loodsen; dat hij zich veilig genoeg voelt om zijn zakelijke en
persoonlijke kwetsbaarheden in jouw handen te leggen. In essentie
ontstaat er een aimabele verhouding tussen mens en mens. Het is
alleen ook een verhouding die direct gekleurd wordt door een bepaalde druk op onze schouders. Een druk die we in ons vak, in onze
gemeenschap, in onze cultuur en in onze taal op de koop toe nemen: we noemen het ook wel verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheid voor je cliënt, voor je manier van werken, voor
het resultaat – het klinkt heel gewoon, professioneel en volwassen.
Maar is het dat eigenlijk wel? En voegt het iets toe aan onze professionele begeleiding of juist niet?
Arnold: In 2012 werkte ik met een middelgrote organisatie in
Nederland. Ik werd ingeschakeld voor training, coaching, conflictbeslechting, verzuimreductie, managementadvies en begeleiding van een cultuurveranderingsproces. Het voelde goed om
deel uit te mogen maken van een dergelijke transformatie op
grote schaal. Ik was gevleid door het vertrouwen dat me werd
geschonken. Het was een eer om een verschil te mogen maken
in de persoonlijke en zakelijke beleving van de werknemers. Het
leidde tot een persoonlijke emotionele betrokkenheid bij de organisatie, de mensen en het proces. En zonder dat ik me er bewust
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van was, begon ik me verantwoordelijk te voelen voor het algehele individuele en collectieve welzijn.
Op een goed moment werd ik uitgenodigd voor een tweedaagse
brainstormsessie in het kader van het ingezette cultuurveranderingsproces. Ik nam de uitnodiging met beide handen aan omdat
ik het leuk vond. Daarnaast hoorde het in mijn beleving bij de
verplichtingen die voortvloeiden uit het proces dat ik begeleidde.
Ik zag het als mijn taak om de verdere ontwikkeling van het proces te ondersteunen. Al werd dat niet van mij geëist, ik eiste het
in zekere zin wel van mezelf. En ik voelde een zekere mate van
aansprakelijkheid voor het nog niet gedefinieerde eindresultaat.
‘Een taak die zware plichten met zich meebrengt’, ‘de verplichting om
ervoor te zorgen dat iets goed verloopt’, ‘het feit dat je je moet verantwoorden’, ‘aansprakelijkheid’, ‘schuld’. Dit zijn allemaal bestaande definities in onze Nederlandse taal die horen bij verantwoordelijkheid. Al
deze definities dragen een serieusheid met zich mee die is gericht
op consequentie in plaats van communicatie, op rigide afrekening
in plaats van open en heldere dialoog en zelfonderzoek.
Tijdens de brainstormtweedaagse was ik me niet bewust van het
onderhuidse ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ en al helemaal niet
van de lading die aan die verantwoordelijkheid hing. Ik was gewoon aan het mee-‘stormen’, toen ik opeens iets in de groep zag
gebeuren wat tekenend was voor de oude organisatiecultuur. Ik
benoemde wat ik zag en had daar een gefundeerde reden voor.
De cliënt wilde immers ‘wegbewegen’ van de beklemmende
oude cultuur – de reden waarom ik bij het veranderingsproces
was gevraagd. Het was daarom ‘mijn taak en plicht’ om die beweging voort te stuwen.
Maar het benoemen van de enigszins ongezonde dynamiek
leidde tot weerstand in de groep. Wat nu? Dit blijven benoemen
betekende dat ik de mensen die me vertrouwden mogelijk tegen
de haren instreek. Mijn mond houden betekende niet voldoen
aan wat ik beschouwde als mijn taken en verplichtingen. Het in-

De onderhuidse verantwoordelijkheid had niet alleen een inwendig conflict veroorzaakt, maar ook een extern conflict, terwijl we
toch allemaal met de beste bedoelingen aan het traject waren begonnen. Toen ik later met de HR-directeur de situatie evalueerde,
bleek dat de intenties inderdaad gelijk waren, maar dat wat ik zag
als mijn taak (lees: verantwoordelijkheid) nog net een brug te
ver was. Van mij werd in deze fase gevraagd om te faciliteren, te
observeren en naderhand te evalueren. Het was alleen misschien
van tevoren niet zo benoemd (daar had ik de cliënt dan weer verantwoordelijk voor kunnen houden!).
Maar dit doet niet ter zake. Achteraf gezien had ik die signalen al
eerder kunnen oppikken, alleen de verantwoordelijkheidsduivel
had mijn zintuigen geblokkeerd. Alsof de deuren even hermetisch gesloten waren voor de coaching van het leven zelf. Ik had
‘het beste’ voor met mijn cliënt en ik hoopte als vakman te voldoen aan wat ik en anderen van me verwachtten. Het leidde ertoe dat ‘ik’ in de weg stond van wat ‘er’ nog meer mogelijk was.
Wat was dan nog meer mogelijk? Hadden de deuren wel opengestaan, had Arnold de signalen wel opgepikt, zou de breuk dan niet
zijn ontstaan? Zou de organisatie dan nog het cultuurveranderingsproces hebben doorgezet? We kunnen daar aannames op loslaten,
maar we kunnen het nooit zeker weten. De ervaring bood in ieder
geval inzicht: inzicht in wat verantwoordelijkheid op subtiele en niet
zo subtiele wijze in haar slipstream meeneemt. Het maakte duidelijk dat we als individuele professional met onze aangenomen taken, plichten en aansprakelijkheden (met andere woorden: de ver-
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nerlijke conflict was geboren. Ik voelde een groeiende inwendige
druk en besloot daaraan uiting te geven door nog duidelijker op
de organisatorische pijnpunten te drukken: het was aan mij om
dit sleutelelement binnen de cultuurverandering boven tafel te
krijgen en ik wilde dit nu met de groep onderzoeken. De bom
ontplofte. De emoties en verwijten vlogen me om de oren. De
breuk tussen mij en de cliënt was ontstaan.
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antwoordelijkheden) niet altijd beschikbaar zijn voor wat het leven
op dat moment van ons vraagt. Hoe meer we er ons van bewust zijn,
hoe minder we op een geconditioneerde automatische piloot varen.

De dwangbuis
Voor het gemak nemen wij aan dat de liefde voor het vak is geboren
uit de liefde voor de mens; als begeleider willen we graag het beste
voor de medemens. Liefde voor het vak gaat dus hand in hand met
een emotionele verbinding. Hoe zit dat dan met verantwoordelijkheid? Gaat die ook gepaard met emotionele verbinding? Vaak wordt
gerefereerd aan een verantwoordelijkheids-‘gevoel’. Maar klopt dit
wel? Nee, is onze ervaring, we hebben in zekere zin te maken met
spraakverwarring.
Verantwoordelijkheid is een idee, een idee dat is geboren uit sociale conditionering – zowel privé als zakelijk. Het stelt mentale normen en waarden die hand in hand gaan met hoe we als mens en
professional ‘horen’ te leven en werken. De sociale omgeving en de
werkomgeving dicteren de taken en bevoegdheden en we nemen
ze klakkeloos aan zonder op het moment zelf te onderzoeken of ze
überhaupt constructief zijn. Het zijn regels en richtlijnen die ons
bestaan en onze expressie aan banden leggen. Alsof we een onzichtbare dwangbuis aanhebben die de bijna instinctieve emotionele verbinding voorkomt.
De vraag is waarom we deze dwangbuis (bewust of onbewust) aantrekken en zelfs aanhouden. Er bestaat blijkbaar in onze maatschappelijke en beroepsmatige beleving een toegevoegde waarde van dit
idee, anders zouden we het toch niet en masse volgen? Dus wat
biedt het idee van verantwoordelijkheid ons? Controle is het antwoord, emotionele controle om precies te zijn. Verantwoordelijkheid met de eraan hangende verplichtingen is een systeem dat mogelijk emotioneel ongemak binnen de perken probeert te houden
of zelfs te elimineren. Ironisch genoeg leidt het vaak tot precies het

Prins Friso is net in het ziekenhuis beland. Het land en uiteraard de
koninklijke familie is emotioneel aangeslagen. Zijn medische toestand is nog onduidelijk, maar één ding staat wel vast: iemand dient
verantwoordelijk gehouden te worden. De schandpaal staat klaar; de
schuldvraag waart rond als Magere Hein. Alle mogelijke nieuwskanalen staan op scherp, klaar om een familievriend – die ten tijde van
het ongeluk als skigids met Friso op pad was – achter de tralies te
krijgen. ‘Hij is immers verantwoordelijk.’ Het bestaande emotionele
leed – binnen de familie, de vriendenkring en het land – krijgt bijna
geen tijd en ruimte om in zijn rauwheid ervaren te worden. Het
wordt opzijgeschoven door een geconditioneerde en vrij kille reactie
van schuld en verantwoordelijkheid.
Er lijkt een idee te bestaan dat verantwoordelijkheid beschutting kan
bieden tegen een windvlaag van emotionele pijn. Ironisch genoeg
kan geen enkele vorm van verantwoordelijkheid het leed voorkomen
zoals dat in Oostenrijk plaatsvond. Integendeel, het leidde tot nog
meer persoonlijk menselijk leed. De familievriend was zelf in een
pijnlijk emotioneel proces verwikkeld: zijn dierbare vriend was onder een lawine bedolven terwijl hijzelf gespaard was gebleven. Alsof
dat nog niet genoeg was, hing hem opeens – dankzij ons gerechtvaardigde verantwoordelijks-‘gevoel’ – een strafrechtelijke vervolging en een donkere toekomst boven het hoofd.
Verantwoordelijkheid probeert blijkbaar iets te controleren wat niet
te controleren is: emotie oftewel e-motie – ‘energie in motie’. Wij
– Ingrid en Arnold – hebben jarenlang diep emotioneel werk ondergaan en daar anderen in gecoacht en getraind. Wij weten uit eigen
ervaring dat hoe je het ook draait, wendt of keert, emotie niet te controleren is. Wordt het weggedrukt of rationeel beteugeld, dan komt
het er op een ander moment dubbel zo hard uit. Het verstand kan
nooit vat krijgen op de grillige en spontane wereld van emoties; het
loopt altijd achter de emotionele feiten aan.
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tegenovergestelde. We illustreren dit met een pijnlijk moment in
onze recente vaderlandse geschiedenis.
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Arnold: Net wanneer ik dit schrijf in mijn huis in Spanje wordt
mijn ‘schrijfritme’ verstoord. Ik heb al uren het lawaai van gedril
op de achtergrond te verduren gehad, maar daar was ik van op
de hoogte gesteld. Mijn buurvrouw was ‘verantwoordelijk’ genoeg geweest om ons uitgebreid in te lichten over haar bouwwerkzaamheden. Nu kwam er opeens luid radiogeschal bij. ‘Die
Spanjaarden kunnen ook nooit eens subtiel zijn, waar komt dit
nou weer vandaan?’ – zo is mijn eerste gedachte. De ratio probeert me weg te voeren van het emotionele tumult. Ik voel me
onder druk gezet, ben bang dat het verstoren van de flow mijn
schrijfschema overhoop gaat halen. Ik loop geërgerd naar buiten, waar ik mijn twee jaar oude dochtertje in de auto wild op en
neer zie springen op het geluid van de knallende radio. Mijn verstand wilde iemand verantwoordelijk houden voor het ongerief.
Ik had de ‘dader’ gevonden. En nu?
Onze huidige maatschappij waardeert en verwacht verantwoordelijkheid – ook in ons vak. Onze vakopleidingen ondersteunen het
idee: we krijgen haar onder de noemers beroepsethiek en professionaliteit mee. Dat behoort immers tot ‘onze verantwoordelijkheden’. Certificering en licenties zorgen er dan voor dat we ons eraan
houden. Er bestaat een kans dat we ons ooit per ongeluk buiten de
kaders van het certificaat of licentie begeven: vergissen is menselijk.
Ook daar is iets op gevonden: professionele aansprakelijkheidsverzekeringen. Kortom, de dwangbuis zit strak om het lijf. En de cliënt
verwacht dat ook van ons. Natuurlijk! Met name in ons land wordt
een groot belang gehecht aan de ‘papiertjes’: iemand zonder papiertje is moeilijk te vertrouwen. En: een officieel certificaat betekent
dat de cliënt het misschien kan declareren bij de verzekering – mooi
meegenomen. De cliënt heeft dezelfde conditionering ondergaan
en maakt dus deel uit van eenzelfde systeem van aansprakelijkheid,
schuld, verplichting.
Begeleiding van een mens door een mens gaat simpelweg over vertrouwen, kwetsbaarheid en emotionele verbinding – niet over controle, over zakelijkheid, over een dynamiek van verwijt en verweten

