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Ons bewustzijn maakt ons uniek als mensen. Maar wij zijn ook 
zoogdieren die voldoen aan de wetten van de kudde en de natuur. 
Door te kijken naar de natuur om ons heen, door onszelf erin te 
begeven, kan de mens veel leren over zichzelf. Vanuit dat perspec-
tief draait het thema van dit eerste nummer in 2016 om de vraag: 
wat kunnen begeleiders afkijken van de natuur? Het nummer geeft 
een prachtige blik in onze evolutie, maakt een ronde door de die-
rentuin en biedt ruimte aan werken met verhalen.
Zo neemt Max Wildschut ons in het openingsartikel mee naar de 
verre geschiedenis van de mens als jager-verzamelaar. Wat bete-
kent dat verleden voor de moderne mens in een organisatie? Hoe 
kunnen begeleiders hun voordeel doen met kennis van dit verle-
den? Later in het nummer schrijft Jacquelien Willemse over de evo-
lutie van ons brein, aan de hand van ‘Het zelf wordt zich bewust’ 
van Antonio Damasio. Kees Faber introduceert de term biomimi-
cry in zijn bespreking van ‘Tien perspectieven uit de natuur’ van 
Douwe Jan Joustra, Caroline van Leenders en Bowine Wijffels. 
Dieren en begeleiders blijken een goede combinatie: in de ru-
briek Praktijk en Professie deelt Nora van der Hout haar ervarin-
gen als supervisor met de Roos van Leary in combinatie met die-
renmetaforen en zet Ruud Knaapen uiteen hoe hij systemisch werk 
combineert met paardencoaching. In Ontmoetingen en Verken-
ningen een interview met Fares Boustanji die in zijn begeleiding 
werkt met roofvogels.
Ook werken met verhalen heeft een plek in dit nummer: Michiel de 
Ronde gaat op zoek naar de tweede primitiviteit in een reflectieve 
wereld, Joris Brenninkmeijer bespreekt ‘Is er ruimte in de gevestig-
de orde?’ van Marjorieke Glaudemans en Edward de Boer ‘Het 
helende verhaal’ van Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard.
Ten opzichte van vorig jaar zijn er twee veranderingen in ons num-
mer: we verwelkomen Joris Brenninkmeijer als columnist voor deze 
jaargang. In dit nummer vraagt hij zich af welk dier hij zou willen 
zijn als begeleider. 
Daarnaast hebben we afscheid genomen van de Canon van de 
Begeleidingskunde; hiervoor in de plaats komt De Weg. In dit on-
derdeel van Waarnemingen vragen we min of meer bekende be-
geleidingskundigen (coaches, supervisoren en organisatieontwik-
kelaars) te beschrijven wat hen maakte tot wie zij zijn als 
begeleider. Deze keer bijt Rudy Vandamme de spits af. 
Wij wensen u weer veel leesplezier!
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(zoals vluchten). Bij meer complexe sociale dieren 
heeft deze informatieverwerking betrekking op het 
herkennen van patronen in sociale interacties (bij-
voorbeeld: wie is het dominante dier?) en het genere-
ren van complexe sociale strategieën (zoals coalities 
vormen om een de dominante positie in een groep te 
verkrijgen). 
De evolutionaire psychologie gaat ervan uit dat biolo-
gische evolutie mechanismen in het brein heeft ge-
bouwd, zogenoemde aangeboren psychologische me-
chanismen (APM’s), die het organisme in staat stellen 
adequaat te reageren op specifieke uitdagingen. Een 
voorbeeld van zo’n APM is de angst die mensen delen 

Ten slotte wordt aan de hand van een praktijkcasus 
beschreven, hoe vanuit dit gedachtegoed, te komen 
tot een praktisch benadering van coaching en begelei-
ding. 

EVOLUTIONAIRE PSYCHOLOGIE De biologische func-
tie van een brein is het verwerken van informatie en 
het produceren van gedrag, op een wijze die direct of 
indirect bijdraagt aan de voortplanting (Cosmides & 
Tooby, 2013). In het eenvoudigste geval betekent dit 
patronen uit zintuigelijke informatie kunnen filteren 
(zoals het herkennen van roofdieren) en deze koppe-
len aan de productie van specifieke gedragspatronen 
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INLEIDING 
 
Evolutionaire psychologie is een benadering van 

de psychologie die ervan uitgaat dat het brein, net als alle ande-
re organen, het product is van evolutie door natuurlijke selectie. 
Gedrag kan volgens evolutionair psychogen daarom alleen begre-
pen worden in de context van de biologische evolutie van de mens. 
Deze benadering biedt een unieke kijk op de problematiek waar 
coaches en begeleiders mee te maken krijgen in organisaties. Daar-
bij kunnen vanuit dit perspectief ook specifieke aanbevelingen wor-
den gedaan voor coaching en begeleiding. In dit artikel wordt eerst 
een korte beschrijving gegeven van de evolutionaire psychologie 
en hoe deze helpt gedrag van mensen in organisaties te begrij-
pen. Vervolgens wordt beschreven hoe het fenomeen van evoluti-
onaire ‘mismatch’ een dieper inzicht geeft in aanpassingsproble-
matiek in moderne organisaties.   

KENNIS EN KUNDE SAMENVATTING
De evolutionaire psychologie (EP) is een bena-
dering binnen de psychologie die ervan uitgaat 
dat het menselijk denken, voelen en gedrag ge-
vormd wordt door mentale mechanismen die in 
het brein zijn gebouwd door biologische evolu-
tie. Deze mentale mechanismen zijn niet altijd 
ingesteld op onze moderne realiteit, waardoor 
ze niet optimaal kunnen functioneren. Dit is het 
fenomeen van mismatch: aanpassingsproblemen 
ontstaan doordat de mechanismen die verant-
woordelijk zijn voor aanpassing in de moderne 
context niet functioneren. Organisaties vormen 
een belangrijke bron van mismatch, bijvoorbeeld 
doordat mensen moeten functioneren in grote in-
stabiele groepen waarin vaak sprake is van strij-
dige belangen en weinig onderling vertrouwen. 
In dit artikel wordt beschreven hoe mismatch ont-
staat en hoe dit leidt tot aanpassingsproblema-
tiek bij medewerkers van organisaties. Het 
EP-perspectief biedt een startpunt om na te den-
ken over hoe effectiever om te gaan met deze 
uitdagingen. Een belangrijk punt hierin is bij-
voorbeeld het normaliseren van schijnbaar irra-
tionele gevoelens. Hierbij wordt zowel een prak-
tische als theoretische link gelegd met 
‘mindfulness based therapy’ (MBT). Beschreven 
wordt hoe MBT gebruikt kan worden om effec-
tief om te gaan met de uitdagingen die ontstaan 
vanuit een mismatch.
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niemand is de baas. Het leiderschap is democratisch, 
situationeel (wanneer het nodig is) en gedistribueerd 
(verschillende personen in verschillende situaties). 
Deze wijze van samenwerking staat in schrille tegen-
stelling tot samenwerking in klassieke hiërarchische 
organisaties. 
Dit heeft een veelheid aan gevolgen voor samenwer-
king, welzijn en effectiviteit van medewerkers. In gro-
tere groepen ervaren medewerkers bijvoorbeeld min-
der betrokkenheid, en waar medewerkers concurreren 
voor promotie en beloning, wordt samenwerking on-
dermijnd. Hiërarchie blijkt daarbij een belangrijke 
bron van stress, met name voor medewerkers lager in 
de hiërarchie (Sapolsky, 2004). 
Uiteraard zijn er vele bedrijven die een meer natuur-
lijke samenwerkingsvorm hebben. Met name jonge, 
innovatieve bedrijven zoeken naar samenwerkings-
vormen die kleinschaliger en minder hiërarchisch zijn. 
In veel gevallen is het echter niet mogelijk de negatie-
ve effecten van een mismatch op te heffen en is het de 
uitdaging van coaches en begeleiders om medewer-
kers te helpen hier effectiever mee om te gaan. 
Neem het voorbeeld van leiderschap weer. Hiërarchi-
sche verhoudingen hebben een negatief effect op de 
openheid van medewerkers naar hun leidinggeven-
den. De medewerker zit in een afhankelijke positie, 
doordat de leidinggevende zijn positie kan schaden of 
verbeteren (bijvoorbeeld door een goede of slechte 
beoordeling). Het is daardoor minder in het belang 
van de medewerker, om kritisch of open te zijn. Voor 
een leider is die kritische en open houding echter es-
sentieel, om zich als leidinggevende te ontwikkelen. 
Feedback speelt een kritieke rol in iedere ontwikke-
ling, ook die van leiders. 
Bij jager-verzamelaars is er geen hiërarchische-machts-
verhouding en zal een leider het vrij snel merken wan-
neer hij verkeerde keuzes maakt of mensen op een 
verkeerde manier benadert. Hij wordt dan gewoon 
niet meer gevolgd en houdt de facto op leider te zijn. 
Moderne leidinggevenden moeten dit feedbackmecha-
nisme missen en worden daardoor beperkt in hun ont-
wikkeling. 

tief. Zij beargumenteren dat de reacties van mensen 
op leiderschap (van zowel leider als volger) in hoge 
mate bepaald worden door APM’s die specifiek zijn 
voor leiderschap. Volgers hebben daarbij een instinc-
tieve voorkeur voor bepaalde gedragspatronen (zoals 
dienend leiderschap) en hun gevoelsmatige reactie op 
de formele leider wordt primair bepaald door de mate 
waarin ze die gedragspatronen zien. 
Macht en hiërarchische structuren stimuleren echter 
een ander type gedrag bij leiders. In lopend onderzoek 
vinden wij bijvoorbeeld dat 25 procent van de leiding-
gevenden dominant gedrag vertoont. Dit zijn leiders 
die angst zaaien op de werkvloer en een desastreuze 
invloed hebben op motivatie en welzijn. Dit gedrag 
blijkt in hetzelfde onderzoek sterk samen te hangen 
met de hiërarchische macht van leidinggevenden (het 
vermogen te straffen en te belonen), wat ook in ander 
onderzoek wordt gevonden (Gruenfeld, 2008). 
Een belangrijk concept in deze context is dat van evo-
lutionaire mismatch. De evolutie heeft ons brein ge-
optimaliseerd voor de uitdaging van jager-verzame-
laars, niet voor de uitdagingen waar grote organisaties 
hun medewerkers voor stellen. Het gevolg is dat de in-
stinctieve reacties van mensen niet altijd even functi-
oneel zijn. Voorstanders van de evolutionaire leider-
schapstheorie (ELT) beargumenteren zelfs dat 
mismatch de belangrijkste oorzaak is van het falen van 
leiderschap in organisaties (Van Vugt & Ronay, 2014). 
Mismatch raakt echter niet alleen leiders, maar ieder-
een die in een organisatie werkt. 
De wijze waarop de moderne mens samenwerkt in or-
ganisaties, wijkt op belangrijke punten sterk af van 
hoe onze voorouders samenwerkten. We weten rede-
lijk veel over hoe deze mensen moeten hebben ge-
leefd, vooral door het bestuderen van bestaande ja-
ger-verzamelaargroepen. Ondanks dat deze groepen 
sterk verschillen (denk bijvoorbeeld aan Eskimo’s en 
Amazone-indianen), is er een aantal duidelijke the-
ma’s. Jager-verzamelaars leven in groepen van maxi-
maal 150 mensen; samenwerking, bijvoorbeeld bij de 
jacht, gebeurt vaak in kleinere groepen (maximaal  
15 mensen). Deze groepen zijn altijd sterk egalitair; 

tisch gerelateerde groepsgenoten. Met andere woor-
den, mensen zijn geobsedeerd door eerlijkheid. 
De gevolgen hiervan zijn direct waarneembaar in mo-
derne organisaties. Organisatierechtvaardigheid ofwel 
‘organizational justice’ (de mate waarin verdeling, pro-
cessen en interacties eerlijk verlopen) blijkt een van 
de belangrijkste voorspellers van betrokkenheid in or-
ganisaties (Ayim Gyekye & Haybatollahi, 2014). Me-
dewerkers die zich niet eerlijk behandeld voelen, ha-
ken af. Dit is vanuit evolutionair-psychologisch 
oogpunt logisch: wanneer er geen eerlijkheid is in de 
groep, verliest de groep zijn waarde en is betrokken-
heid bij de groep niet meer functioneel. 
Een ander typisch kenmerk van menselijke groepen 
is de prestigehiërarchie: sommige mensen hebben 
meer aanzien (sociale status) in de groep, doordat zij 
meer bijdragen aan de groep (bijvoorbeeld door erva-
ring of speciale talenten). In jager-verzamelaargroe-
pen hebben succesvolle jagers in de regel meer status 
binnen de groep. Genetisch onderzoek laat zien dat 
deze status zich direct vertaalt naar reproductief suc-
ces; zij hebben meer kinderen, inclusief ‘buitenechte-
lijke’. 
Dit biologische voordeel maakt dat ook moderne men-
sen nog steeds sterk gemotiveerd zijn om sociale sta-
tus te verkrijgen. Wat iedereen dagelijks kan waarne-
men in organisaties, wordt ondersteund door een 
grote hoeveelheid onderzoek. Sociale status blijkt een 
van de belangrijkste drijfveren in organisaties (Ander-
son Hildreth & Howland, 2015). 

EVOLUTIONAIRE MISMATCH Het evolutionair-psycho-
logisch perspectief biedt een unieke kijk op de uitda-
gingen van mensen in organisaties. Van Vugt en Wild-
schut (2013) gebruiken de evolutionaire bril 
bijvoorbeeld om de uitdaging van leiderschap beter te 
begrijpen. Organisaties zijn voor hun succes in hoge 
mate afhankelijk van goed leiderschap op elk niveau 
in de organisatie. De praktijk laat echter zien dat lei-
derschap vaak faalt. Dit falen kan worden geweten 
aan beperkingen in selectie, training en incentives. 
Van Vugt en Wildschut nemen hier een ander perspec-

voor slangen en spinnen. Beide dieren vormden een 
risico voor onze voorouders, en voorouders die ang-
stig reageerden op deze dieren hadden uiteindelijk een 
grotere overlevingskans dan voorouders die onver-
schillig reageerden. 
Lange tijd is het uitgangspunt in de psychologie ge-
weest, dat aangeboren mechanismen amper een rol 
spelen bij de menselijke soort. Ons gedrag zou primair 
bepaald worden door leren en cultuur. Dit standpunt 
wordt snel ingehaald door ontwikkelingen in de neuro-
wetenschappen, gedragsgenetica en evolutionaire psy-
chologie. 
De moderne visie op menselijk APM’s is echter niet 
een die leren en cultuur uitsluit; integendeel. Neem de 
angst voor spinnen en slangen weer. Mensen kunnen 
over hun angst voor deze dieren heenkomen en er zijn 
zelfs culturen die, door extreme noodzaak, spinnen 
tot een delicatesse hebben gemaakt. APM’s kunnen 
het best begrepen worden als algemene schema’s voor 
hoe informatie in een specifieke context wordt ver-
werkt. Leren en cultuur vullen dit schema verder in 
voor specifieke omstandigheden. APM’s geven alge-
mene richtlijnen; leren stelt de mens in staat het ge-
drag te ‘finetunen’ voor zijn specifieke situatie. APM’s 
vormen zo, op een basaal niveau, de wijze waarop wij 
de wereld ervaren en erop reageren. 
De invloed van evolutie op het brein beperkt zich niet 
tot de angst voor spinnen en slangen. De belangrijk-
ste uitdagingen voor onze voorouders lagen in de so-
ciale context. Jager-verzamelaars - mensen die leven 
zoals onze voorouders - zijn in hoge mate afhankelijk 
van elkaar voor overleven. Het delen in de opbrengst 
van het jagen en verzamelen verhoogt bijvoorbeeld de 
individuele overlevingskansen. 
Het delen van voedsel met soortgenoten die geen fa-
milie zijn, is vanuit biologisch oogpunt echter proble-
matisch. Wanneer groepsleden bereid zijn te delen, 
ontstaat direct de optie misbruik te maken van deze 
situatie. Dit heet ook wel het ‘freerider’-probleem; een 
belangrijk obstakel voor de evolutie van samenwer-
king. Veel van onze APM’s zijn daarom gericht op het 
bewaken van de wederkerige relatie tussen niet-gene-

KENNIS EN KUNDEKENNIS EN KUNDE
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pretatie van gedrag. Vergelijk het met anatomie. Wan-
neer iemand meer wil begrijpen over zijn lichaam, is 
de beste strategie om eerst meer te leren over anato-
mie en vervolgens die kennis te gebruiken om het ei-
gen lichaam te bestuderen. 
Dit is niet anders voor de menselijke geest. Zo stelde 
kennis van dominantiemechanismen de coach van 
Arie in staat snel het onderliggende patroon van de in-
teractie helder te krijgen. In essentie doet de coach 
hier niet veel anders dan in cognitieve gedragsthera-
pie: inzicht krijgen in patronen van denken, voelen en 
reageren. 
Het evolutionair-psychologisch perspectief heeft hier 
wel een aantal belangrijke voordelen. Ten eerste biedt 
het een breder kader om gedrag te begrijpen. Door de 
uitleg van zijn coach begrijpt Arie bijvoorbeeld niet al-
leen het patroon, maar ook waar het vandaan komt en 
wat de functie van reacties is. Dit leidt tot een twee-
de voordeel: de verklaring normaliseert gedrag. Arie 
had lange tijd het gevoel dat er iets mis was met hem. 
Waarom maakte hij zich zo druk en anderen niet? Nu 
ziet hij dat zijn reacties in de basis normaal zijn, zij het 
niet functioneel in deze situatie. Dit normaliseren 
blijkt uitermate belangrijk voor het effectief kunnen 
omgaan met negatieve emoties. 
Ten slotte helpt inzicht in de onderliggende mechanis-
men bij het maken van betere keuzes in gedrag. Do-
minantie is een subtiel spel en het vinden van een 
nieuwe modus in de omgang met de leidinggevende is 
voor een belangrijk deel afhankelijk van het afgeven 
van de juiste signalen (bijvoorbeeld: ik laat mij niet 
domineren, maar wil wel constructief samenwerken). 
De tweede uitdaging is het kunnen maken van keuzes 
in gedrag. Voor Arie betekent dit om, zodra de leiding-
gevende een bepaald gevoel bij hem triggert, hierop 
niet te reageren, maar op een andere manier het ge-
sprek aan te gaan. 
Technieken die zijn ontwikkeld in de context van 
‘mindfulness based therapy’ (MBT) blijken zeer effec-
tief bij het ondersteunen van zelfregulatie (Moffitt, 
Brinkworth, Noakes & Mohr, 2012). Deze technieken 
zijn veelal gebaseerd op het principe van cognitieve 

Arie ervaart een grote hoeveelheid stress in zijn 
werk. Zijn verzuim is hoog en het management 
vreest dat hij richting een burn-out gaat. In het eer-
ste gesprek komt een hoop boosheid naar boven. Al 
snel wordt duidelijk dat deze boosheid zich vooral 
op zijn leidinggevende richt. Zij kunnen niet door 
een deur. 
De coach is goed bekend met het patroon dat hier 
naar voren komt. Arie ervaart zijn leidinggevende 
als dominant, wat direct een instinctieve weerstand 
creëert. Dit is een heel menselijk reactiepatroon; ja-
ger-verzamelaars reageren bijvoorbeeld uitermate 
negatief op leiders die dominant gedrag vertonen. 
Niet zelden wordt op zeer gewelddadige wijze afge-
rekend met dit type leiders. De stressreactie en boos-
heid die Arie ervaart, zijn er op een fysiologisch ni-
veau op gericht hem voor te bereiden voor een 
dergelijke fysieke confrontatie. Een van de effecten 
van deze stressreactie is bijvoorbeeld een verhoging 
van de stollingsgraad in het bloed en een verhoging 
van de spiertonus. 
In plaats van de confrontatie (verbaal) aan te gaan, 
houdt Arie zich echter in en stelt zich stug op naar 
zijn leidinggevende. Deze interpreteert dit als weer-
stand en stelt zich nog dominanter op, om zo de 
weerstand te doorbreken. De cirkel is op deze manier 
rond. 

Twee centrale principes bij AZR zijn zelfreflectie en 
focus. Zelfreflectie heeft betrekking op het verkrijgen 
van inzicht in het eigen gedrag en het interne proces, 
focus op het vermogen actief keuzes te maken in ge-
drag. Inzicht heeft in zichzelf weinig waarde, wanneer 
iemand niet in staat is keuzes te maken. Focus heeft 
weinig waarde, wanneer niet duidelijk is waar die keu-
zes gemaakt moeten worden. 
Zelfreflectie op het eigen gedrag is uitermate proble-
matisch bij mensen. Een grote hoeveelheid onderzoek 
laat zien dat er sterke vertekeningen zijn in de inter-
pretatie van eigen gedrag en gevoelens (Von Hippel & 
Trivers, 2011). In AZR wordt een sterke nadruk gelegd 
op het gebruik van psychologische kennis bij de inter-

lijn zijn van zijn doelen en waarden. Een eenvoudig 
voorbeeld van een uitdaging van zelfregulatie is afval-
len door gezonder te eten. Het voornemen gezond te 
eten wil nog wel eens sneuvelen bij de aanblik van een 
lekkernij (zoals een chocolademuffin). Zelfregulatie 
heeft betrekking op het vermogen niet voor de lekker-
nij te zwichten en de eigen doelen te realiseren. 
Een populair voorbeeld van onderzoek naar zelfregu-
latie is het zogenaamde marshmallowexperiment. 
Kleine kinderen werden hierbij voor de keuze gesteld 
om een marshmallow nu te eten of te wachten en er 
twee te krijgen. Onderzoek liet zien dat kinderen die 
in staat waren uit te stellen, het na enkele decennia 
op vrijwel elk vlak beter deden dan de kinderen die 
de verleiding niet konden weerstaan. Zij deden het 
academisch beter, maakten meer carrière, waren ge-
zonder, hadden minder problemen met de politie en 
gezondere relaties. Een toenemende hoeveelheid on-
derzoek ondersteunt dit beeld; zelfregulatie is de be-
langrijkste voorspeller van succes in het leven. Zelfs 
in relaties is het een belangrijker voorspeller van suc-
ces, dan empathie (voor een overzicht zie o.a. Bau-
meister & Tierney, 2011; Mischel, 2014).
Een mismatch ondermijnt zelfregulatie. Neem weer 
het voorbeeld van het afvallen. De mens heeft een in-
stinctieve voorkeur voor zoet; dit stelde onze voorou-
ders in staat effectieve keuzes wat betreft voeding te 
maken (bijvoorbeeld door het zoetere fruit te pakken). 
In onze moderne context leidt dit tot ineffectieve keu-
zes (snoep in plaats van fruit). Om hierbij de juiste 
keuzes te maken, is het noodzakelijk de impuls te re-
guleren (en toch voor fruit te kiezen). Het feit dat men-
sen hier veel moeite mee hebben, illustreert dat onze 
zelfregulatie vaak ontoereikend is om met uitdagin-
gen om te gaan. 
Waar een mismatch een rol speelt, is de uitdaging de 
zelfregulatie te versterken. Dit is de kern van Adaptie-
ve Zelfregulatie (AZR; Wildschut, 2015), een metho-
diek die gericht is op het effectiever realiseren van 
persoonlijke doelen, door het versterken van de zelf-
regulatie. Hierna worden de centrale principes in AZR 
uitgelicht, aan de hand van een casus. 

Vanuit het Nederlands Instituut voor Management en 
Evolutionaire Psychologie (NIMEP) zijn wij nu een 
initiatief gestart, waarbij leidinggevenden worden ge-
coacht op basis van anonieme feedback. De feedback 
bestaat uit terugkoppeling over gedragingen die van-
uit ons leiderschapsinstinct cruciaal zijn voor de ac-
ceptatie van leiderschap. De coach kan samen met de 
leidinggevende reflecteren over de uitkomsten van dit 
onderzoek en nadenken over gedragsstrategieën voor 
hoe hier verbetering te realiseren valt. 
De meest effectieve manier om de negatieve effecten 
van mismatch te neutraliseren, is de mismatch te mi-
nimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen schaal-
verkleining, het aanpassen van het beloningssysteem, 
het verminderen van hiërarchische lagen en het invoe-
ren van democratisch leiderschap. 
De realiteit is echter dat vaak de problematiek van het 
individu moet worden opgelost, zonder dat de omgeving 
verandert. De uitdaging voor het individu ligt dan in het 
effectiever omgaan met het effect van die omstandighe-
den. Dit wordt ook wel zelfregulatie genoemd: het ver-
mogen bewust keuzes te maken in het eigen gedrag. 
Een leider kan zich bijvoorbeeld bewust worden van 
het effect van zijn hiërarchische positie op zijn per-
ceptie van onderlinge relaties en zijn gedrag. Zo blijkt 
macht een negatieve invloed op empathie te hebben, 
terwijl het vermogen van een leider om zich in te le-
ven belangrijk is voor effectieve communicatie. Hier 
kan een leider zichzelf corrigeren, door minder snel 
aannames te maken, eerder het gesprek aan te gaan 
en beter te luisteren. Hij gaat zo andere keuzes in zijn 
gedrag maken. 
Coaching en begeleiding kan een cruciale rol spelen 
bij zelfregulatie. Een coach kan bijvoorbeeld de lei-
dinggevende helpen inzicht te krijgen in zijn gedrag 
en helpen tot effectiever keuzes in gedrag te komen.

ADAPTIEVE ZELFREGULATIE Zelfregulatie is een feno-
meen dat een toenemende belangstelling geniet in de 
wetenschap. Het kan worden gedefinieerd als het ver-
mogen impulsen en emoties te reguleren, op een ma-
nier die iemand in staat stelt keuzes te maken die in 
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TOT BESLUIT Hoewel de evolutionaire psychologie een 
jong vakgebied is, biedt het een sterk raamwerk om 
vraagstukken waarmee mensen in organisaties wor-
stelen te begrijpen. Dit vergt echter wel een serieuze 
investering in kennis voor de coach of begeleider. 
Er is in de laatste decennia een grote hoeveelheid ken-
nis verzameld over de menselijke natuur en veel van 
die inzichten wijken af van de heersende aannames in 
de traditionele psychologie. Reacties als stress en faal-
angst worden vanuit traditioneel oogpunt vaak gezien 
als symptomen van een onderliggend probleem (zoals 
te hoge werkdruk of een negatief zelfbeeld). Vanuit een 
evolutionair perspectief wordt dit type reacties juist 
als adaptief gezien: als reacties die voortkomen uit een 
APM, die tot doel heeft gedrag te optimaliseren. 
Faalangst kan bijvoorbeeld gezien worden als een so-
ciale angst die tot doel heeft uitdagingen die een risi-
co voor de eigen sociale status in zich dragen, te ver-
mijden of serieuzer te nemen. Faalangst is in die zin 
net zo menselijk en functioneel als de angst voor slan-
gen. Dat het in onze moderne context veelal disfuncti-
oneel is, wordt deels veroorzaakt door een mismatch. 
Inzicht in dit type mechanismen en hun disfunctione-
ren, kan de coach of begeleider helpen om de cliënt 
beter te ondersteunen bij het omgaan met deze uitda-
gingen. 

defusie. Daarbij leert iemand zich intern los te maken 
uit een gevoel of gedachte. In plaats van te zeggen: ‘Ik 
ben bang’, zegt hij: ‘Er komt een angst op.’ Het op deze 
wijze objectiveren van een gevoel of gedachte, creëert 
ruimte voor andere keuzes. 
Dit is wat in AZR focus wordt genoemd: het vermogen 
de aandacht los te maken uit een patroon, en te focus-
sen op relevante informatie en gewenst gedrag. Arie 
gebruikt cognitieve defusie om effectief om te gaan 
met de interne uitdaging, om zo extern een goed ge-
sprek te kunnen voeren. De coach kan hier een be-
langrijke rol spelen, door de coachee te helpen met 
het aannemen van een ander perspectief en het leren 
toepassen van cognitieve defusie. 
De evolutionaire psychologie en MBT sluiten op ver-
schillende niveaus naadloos bij elkaar aan. Een be-
langrijke voorwaarde voor cognitieve defusie is bij-
voorbeeld acceptatie. Daarbij accepteert iemand de 
aanwezigheid van een gevoel en verzet zich niet tegen 
de aanwezigheid ervan (bijvoorbeeld door het te ver-
mijden of onderdrukken). Evolutionaire verklaringen 
van gedrag faciliteren deze acceptatie, doordat ze ge-
dachten, gevoelens en gedrag normaliseren. Het in een 
breder (menselijk) perspectief plaatsen van gedach-
ten, gevoelens en gedrag, helpt daarbij subjectieve af-
stand te creëren. 
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Enkele weken voor dit interview zit ik  
aan de keukentafel bij Fares Boustanji van 
Rebird (zie www.rebird.eu), in een prachtig 
rietgedekt huis aan de rand van Soest. Uit 
het raam zie ik zes roofvogels zitten, waar 
we later die ochtend nader kennis mee ma-
ken. Het is indrukwekkend. En de link naar 
dit nummer is snel gelegd. 
Vandaar dat ik nu weer aan dezelfde  
keukentafel zit. Deze keer is er meer ruimte 
om te praten over de begeleiding die Bous-
tanji biedt aan managementteams en trai-
ners. 
Zijn huidige werk was geen bewuste keuze. 
Door het werken met zijn vogels als val-
kenier zag, ervaarde en doorleefde hij dat 
mensen veel meer communiceren dan woor-
den en lichaamstaal. Dat er een veel grotere 
wereld achter ligt. 
Dat legde hij ooit uit aan iemand die bij hem 
in Spanje was, waar hij op dat moment 

woonde. Zijn gast zei: ‘Daar moet je wat mee 
doen.’

Wat vertelde je hem?
‘Dat een vogel op het ene moment wel komt 
en op het andere moment helemaal niet. 
Daar zijn we naar gaan kijken en al praten-
de kwam: “Daar moet je wat mee doen”, en 
later: “Over een half jaar sta ik voor je deur. 
Dan kom ik met vijf trainers en train je ons.” 
Hij belde me twee weken van tevoren op, ik 
was het vergeten. Dus in die tijd moest ik 
iets in elkaar zetten. Dat heb ik gedaan, voor 
twee dagen. Na een ochtend zijn we gestopt, 
omdat mensen te veel dingen van zichzelf te-
genkwamen. Ze wilden eruit. Ze bouwden 

spanning op en dat moest weg. We zijn naar 
het strand gegaan en hebben anderhalve dag 
geëvalueerd. Wat gebeurt daar nu en hoe 
werkt dat? Daaruit is dit werk ontstaan. De 
vorm evolueert zich gaandeweg, maar de ba-
sis is daar gelegd.
Binnen een maand stond ik voor de directie 
van een grote multinational. En zo is het 
gaan lopen. En het loopt eigenlijk nog 
steeds, via via. Ik kan geen acquisitie doen 
door te zeggen: dit is wie ik ben en wat ik 
doe. Dan ben ik een soort sjamaan met ener-
gie en vogels, en word je in een hele rare 
hoek weggezet. Dus het gaat altijd met 
mond-tot-mondreclame.’

Wat maakte zo grote indruk op de deelne-
mers, die eerste halve dag?
‘Door de vogels zagen ze in dat de omgeving 
hen heel anders ervoer dan ze dachten. Een 
zeer gerichte verkoper had bijvoorbeeld een 
bepaald idee van zichzelf: snel, veel, groot. 
Maar er kwam eigenlijk een heel klein hart-
je naar voren, waardoor de vogels op een 
heel andere manier reageerden dan gedacht. 
Dat masker, dat hele ‘vele’, viel weg. Er 
stond wel een heel zachte, lieve man die niet 
geraakt wil worden en daarom een hele faça-
de opbouwt. Je komt in één keer achter die 
façade. 
Wat dat betreft zijn de vogels anders dan 
paarden.1 Die bewegen zich er ongemakke-
lijk omheen en reageren eerst op de “veel-
heid”. Daarbij is het een niet beter dan het 
ander; het ligt er ook aan wie in welke fase 
zit. En wat er in het team speelt. Het ligt heel 
mooi in het verlengde van elkaar.’

Wat maakt dat mensen aan elkaar doorge-
ven wat jij doet?
‘Wat je van de vogels terugkrijgt is heel hel-

dere en scherpe feedback. Waardoor men-
sen heel snel tot een punt komen: “Hé, dit 
ben ik. Dit is wat ik voel.” Waar je normali-
ter drie of vier dagen over doet, kun je in een 
ochtend op tafel leggen. Er is een heel grote 
wereld, voorbij de woorden en lichaamstaal, 
die we laten liggen - oneindig veel groter dan 
wij denken. 
Maar wat de vogels waarnemen, nemen wij 
ook waar; alleen vaak onbewust. Het eerste 
gevoel dat je hebt als iemand jouw kantoor 
binnenloopt, brengt je in een flits tot een 
oordeel: het is zo’n soort persoon. Met dat 
oordeel gaan wij aan de slag, al het andere 
laten we liggen. 
Maar het eerste gevoel is veel complexer in 
diezelfde flits. Daar ligt veel meer informa-
tie in dan in het oordeel. Maar we hebben 
het oordeel, om het contact beheersbaar te 
maken voor onszelf. Terwijl ons oordeel mis-
schien helemaal niet terecht is.’

De vogels gaan in op die eerste flits?
‘Ja, en dat vergroten we uit. Want het oorde-
len kennen we wel allemaal. En je hebt me-
teen alle kaders gezet. Jij bent “zo”. Ik be-
perk mezelf, omdat ik denk dat jij zo bent. 
En ik beperk jou, omdat ik denk dat jij zo 
bent, want ik behandel jou zo. Door voorbij 
dat oordeel te gaan zitten, komt er veel meer 
creativiteit.
Stel dat je bang bent voor die vogels. Als je 
bang bent, dan is dát het. Dan ben je wie je 
bent en ben je eigenlijk al in contact. Alleen, 
aan “bang” hangen mensen negativiteit. Als 
je iets over je angst heen legt, zoals: “Ik ga 
het gewoon maar doen, want mijn collega’s 
kijken”, dan laat je energetisch verschillen-
de lagen zien. De vogel gaat rommelen en 
rotzooien. En wij mensen denken dan: “Ik 
vertrouw het niet, want ik voel iets anders 
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‘Alles draait om  
verbinding met  
jezelf ’
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1 Boustanji 
werkt ook 
met paarden.



ook aan een ander. Je voelt ook of iemand 
in verbinding is. Een soort stilte, er is tijd 
voor de ander. Dat voel je. Herken je dat?’

Ja, aan het begin van ons gesprek waren er 
allerlei stemmen, dingen die ik tegelijk wil-
de vragen. Nu is het rustiger en denk ik er 
niet over na. Er komt gewoon steeds één on-
derwerp.
‘Dat is waar ik het over heb. Je kijkt ook an-
ders nu. In het team van een journaliste kwa-
men we erachter dat, als je iemand inter-
viewt met het idee “het wordt dat en dat 
verhaal”, het ook niet anders kan worden 
dan dát verhaal. Zo kom je dus altijd op het-
zelfde uit. Als je terugschakelt naar de ver-
binding met jezelf, kunnen het wel eens tien 
andere verhalen worden.’

Dat is natuurlijk ook wat er in begeleiding 
kan gebeuren: je hebt een aantal mensen in 
training gehad en hebt een manier van 
werken met een redelijk voorspelbaar effect. 
En dan komt er iemand met wie het anders 
gaat ...
‘Wat doe je dan?’

Dan denk je: wat moet ik nu doen? Want je 
voelt ergens wel dat de verbinding met de 
ander verdwijnt. En met jezelf net zo hard. 
‘Het enige wat je dan kunt doen is de verbin-
ding met jezelf weer opzoeken; dat is de eni-
ge basis, daarop kun je voortbouwen. Mijn 
enige voorbereiding bij een training is: ik 
weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik ver-
trouw er wel op dát er iets gaat gebeuren. Er 
zijn net zoveel mogelijkheden, als er mensen 
zijn. Ik weet alleen dat er een team is met 
probleem A en dat moet naar B. Hoe daar te 
komen? 
Vaak wordt er gevraagd naar een schema 
voor wat we die dag gaan doen. Maar dat 

ver van mijzelf af geraakt, dit is niet wie ik 
ben. Ik dacht van wel, maar klopt niet. Met 
de identificatie met wat we doen, zijn we de 
fout in gegaan. We zijn ons gaan identifice-
ren met de rol van directeur, marketeer, en-
zovoort. Dat klopt niet: jij bent bijvoorbeeld 
Bastiaan die directiewerk doet, dat is een 
groot verschil. Die splitsing moet je aanbren-
gen. De identificatie gaat van het doen weer 
naar het zijn. We gaan niet meer als functio-
narissen met elkaar communiceren, maar 
van mens tot mens. En dan zijn er veel meer 
mogelijkheden, je bent meer dan de som der 
delen.’

Maar je maakt die keuze toch niet bewust? 
‘Nee, ik denk dat het in de generaties voor 
ons is gebeurd. Dat men leiding wilde geven, 
door te zeggen hoe te doen. Tegenwoordig 
begint men in te zien dat leidinggeven eigen-
lijk is: mensen tot hun potentieel laten ko-
men. Hun talenten zich laten ontwikkelen, 
daar ruimte voor bieden. 
Ik denk dat de crisis voor die verschuiving 
heel goed is geweest. Mensen zijn gaan in-
zien: we moeten het anders doen, want we 
komen steeds dezelfde problemen tegen en 
werken altijd met dezelfde oplossingen. Als 
je weer mens wordt, zijn er veel meer oplos-
singen. 
Wat ik bij 99 procent van de mensen zie, is 
een roep om weer jezelf te mogen zijn, meer 
“zijn” in wat je doet. Dat geeft een enorme 
verruiming van de wereld. Het is de natuur-
lijke houding van de mens om in verbinding 
te zijn. Zo zijn we begonnen en ik denk dat 
we ook zo weggaan - alleen daar tussenin 
doen we iets raars.’

Hoe herken je dat je die verbinding niet 
hebt, zonder de hulp van de vogels?
‘De herrie in je kop. Daardoor herken ik het 

je het verhaal vertellen, omdat je gelijk wilt 
hebben? Of ga je het verhaal vanuit het hart 
vertellen en zeg je bijvoorbeeld: “Dit is een 
belangrijk punt voor mij en ik heb het goed 
voorbereid. Maar ik heb het gevoel dat ik 
niet gehoord wordt.” Moet je dan eens kij-
ken wat je hoort!
Maar dan moet je dat wel eerst gaan voelen. 
Je moet beseffen: ik voel met niet gehoord. 
Hoe kun je dat herkennen? Bijvoorbeeld als 
je merkt dat je meer woorden gaat gebruiken 
of als je jezelf herhaalt. 
Vervolgens kun je je onderbewuste gebrui-
ken; dat is de grootste tool die je hebt. Kun 
je het verhaal dieper uit je naar boven halen? 
Waarom kun je soms naar een lezing luiste-
ren over een onderwerp dat je niet interes-
seert en toch geboeid zijn? 
De verbinding die een spreker met zichzelf 
heeft, maakt vaak het verschil.’

Maar wat ís dat dan, die verbinding met 
jezelf? 
‘Dat is niet anders dan dat jij nu met mij 
praat en dat je voelt dat je op die stoel zit en 
voelt dat je een lijf hebt en dat je ademt. Dat 
een deel van je bewustzijn daar zit - dan ben 
je in verbinding met jezelf. Dan kun je dus 
ook ervaren wat het met je doet, dat je mij 
praat. 
Ik ben ook aan het checken dat ik zit. Een 
deel van mijn bewustzijn zit in die verbin-
ding, waardoor ik bij jou kan voelen wat er 
gebeurt. Dan zijn we echt aan het communi-
ceren met elkaar.’ 

Als mensen dat doen, dan merken ze dus 
dat het werkt. En vroeger deden we het 
waarschijnlijk ook zo. Ergens zijn we van 
het pad afgeraakt.
‘Precies. Want de tranen die we zien, zijn niet 
onze pijn, maar de gedachte: ik ben wel heel 

bij je, dan je laat zien. Wie is die Bastiaan 
nou, wat wil hij van me?” Dat zijn dezelfde 
effecten. 
Maar het kan zijn dat je vijf lagen laat zien. 
Je angst, iets wat eroverheen ligt, ik moet 
het goed doen, moet presteren, ik heb een 
deadline, mijn baas kijkt - het zijn allemaal 
dingen die meespelen. Dingen die je laat 
zien, waar ik op reageer. Maar ik reageer niet 
op die angsten, want die zitten diep verstopt. 
Waardoor ik jou weer beoordeel: “Bastiaan 
is arrogant”, bij wijze van spreken.’

Mensen leren dat dus zien, hier. Wat leren 
ze dan eigenlijk van de natuur?
‘Dat alles draait om de verbinding met jezelf. 
Een dier zal nooit uit verbinding met zichzelf 
gaan; die is wie hij is. Daar ben je ook als 
mens op je sterkst. In verbinding met jezelf 
zijn, is niet meer dan voelen wie je bent, op 
dat moment. 
Daaronder ligt: voelen dat je een lichaam 
hebt, dat staat of zit. Van daaruit ben je ver-
bonden, dus van daaruit is je energieveld 
ook groot en ben je in verbinding met de an-
der. Hoe meer je denkt, des te nauwer die 
wordt. Hoe meer je in verbinding je bent met 
jezelf, des te breder die wordt. 
Je hebt bijvoorbeeld een meeting en je moet 
iets vertellen of een punt maken. Dat heb je 
voorbereid; je doet je verhaal. Acht van de 
tien collega’s zitten dan al na drie zinnen met 
een antwoord in hun hoofd. Wat voel je dan?’

Onbewust ga ik dan meer kracht in mijn 
verhaal leggen, denk ik.
‘Dus je gaat het eigenlijk nóg een keer ver-
tellen. Maar hoe harder je praat, des te meer 
gaan mensen met een nog sterker antwoord 
in hun hoofd zitten. Als je dan terugschakelt 
naar wat het jou doet dat er niet naar je ge-
luisterd wordt, kun je twee dingen doen. Ga 
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‘Ze geven feedback op het feit dat jij loopt te 
rotzooien in je kop, en misschien willen ze 
dan wel weg. Het is in jouw belang om daar 
iets mee te doen, in plaats van te denken: 
“Waarom gaat die klotevogel van z’n stok 
af?” Zo kun je ervaren dat wat er bij jou ge-
beurt, zijn effect heeft. En dan hebben we 
het weer over energie. Het geeft ook verant-
woordelijkheidsgevoel: ik sta kennelijk op 
een bepaalde manier in mijzelf en krijg die 
reactie. Dus als ik verbinding maak met mij-
zelf, gebeurt er ook wat. Als we dat allemaal 
gaan ervaren, dan komen we in een heel an-
dere wereld terecht.’

hangt dus af van hoe dat team er op dat mo-
ment bij staat; daarmee gaan we aan de slag. 
Zou ik al een idee hebben, dan zet ik het 
vast. Ik wil vooraf ook geen informatie over 
de deelnemers ontvangen. Want als ik dat al-
lemaal weet, moet ik dat referentiekader 
steeds skippen om er schoon in te kunnen 
gaan, om die mogelijkheden te kunnen heb-
ben. 
Soms zeggen mensen toch iets als: “Hij is au-
toritair”, over een deelnemer en dan moet ik 
zo diep in de verbinding gaan staan om dat 
open te laten, dan het zweet op mijn rug 
staat. Het maakt het voor mij moeilijker.’

Wat mooi dat die vogels daar niet op reage-
ren ... Ze geven dus feedback op de essentie, 
welke weg je er ook omheen probeert te vin-
den.
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Als je een dier zou zijn, welk dier zou dat dan 
zijn? Ik ken een begeleider die deze vraag 
tot zijn standaardrepertoire rekent en in 

zijn werk graag te pas en te onpas inzet. Bij 
de start van een training (stel jezelf voor als 

dier) of bij een feedbacksessie (wat voor dier 
vinden de anderen jou). Af en toe brengt hij een 

kleine variatie op dit thema aan en vraagt dan: stel 
dat je een dier was, welk dier zou je willen zijn? Dat 
vind ik wel de mooiste vraag: zowel heel krachtig om 
je aan het denken te zetten, als heel eenvoudig. 
Die eenvoud is trouwens bedrieglijk, want het is 
moeilijker om het antwoord te geven dan het is om 
de vraag te stellen. Dat ontdekte ik toen ik me een 
tijdje geleden op een 
onbewaakt ogenblik 
bedacht: stel dat ik 
als begeleider een 
dier was, welk dier 
zou ik dan willen 
zijn?
Om de een of andere 
reden was het eerste 
dier waaraan ik dacht 
een dolfijn. Hyperin-
telligent en gevoelig 
bovendien, en met 
zijn bijna mythische 
helende krachten 
-  wie heeft er niet gehoord van zwemmen met dolfij-
nen? Een perfecte dierkeuze voor mijn gedroomde 
identiteit als begeleider. Maar toen bedacht ik mij dat 
de dolfijn vooral een betere versie van mezelf als be-
geleider zou zijn. En dat deze keus dus wel een beet-
je braaf en veilig is. 
Ik verwierp de dolfijn en dacht verder. Een iets ge-
waagdere optie kwam bij me boven: de adelaar. Ook 
al zo’n prachtdier, majestueus vliegend door de lucht. 
Met zijn gevoel van overzicht, zijn scherpe blik en zijn 
gevoel voor timing zonder meer een geschikte kandi-
daat. Maar, twijfelde ik, ook een genadeloze rover met 

waarschijnlijk een beperkt empathisch vermogen, die 
bovendien doorgaans erg op afstand blijft. Wilde ik 
zo zijn als begeleider? Ik verwierp ook de adelaar. 
En daarna wist ik het niet meer. Allerlei dieren over-
woog ik de afgelopen paar dagen. Een panda: zacht 
en krachtig, maar helaas ook met uitsterven bedreigt. 
Een hond: loyaal, trouw, maar ook wel erg afhanke-
lijk en volgzaam. Lang tobde ik over de mug. Klein, 
maar met een groot vermogen om aanwezig te zijn en 
de aandacht te trekken, en bijzonder effectief in zijn 
goed getimede steekjes. Maar ook hier kon ik me niet 
geheel mee verbinden - daarvoor is de mug nu een-
maal een te onaantrekkelijk diertje. 
Drie dagen loop ik nu te broeden, maar vanochtend 

wist ik het opeens. 
Het dier dat ik wil 
zijn is een slak. Door 
zijn traagheid is de 
slak beslist geen 
voordehandliggende 
keus, maar juist die 
traagheid definieert 
ook zijn kracht. Kijk 
maar: de slak ver-
staat de kunst zijn ei-
gen tempo te gaan, al 
is dat laag. Hij blijft 
bij zichzelf, al raast 
de wereld om hem 

heen voort. Door zijn lage tempo vertraagt de slak 
welhaast automatisch en vormt hij de perfecte beli-
chaming van de trage vraag: waarom staan we niet 
wat meer stil? De slak hoeft die vraag niet te stellen, 
want door zijn wezen is hij de vraag geworden. Veel 
krachtiger kun je niet zijn als begeleider.
Vreemd als het mag klinken, maar een slak is wat ik 
zou willen zijn.
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orde, waar zij beide aan onderworpen en in 
opgenomen zijn. De aarde is onze moeder, 
we komen er uit voort en we maken er deel 
van uit.

SYMBOLISCHE VERTELLINGEN In de wereld 
van de sprookjes en mythische verhalen ho-
ren we een echo van het levensgevoel van 
de ongedeelde wereld, waarin zintuigelijke 
waarneming en gevoelde ervaring nog één 
waren en waarin de feitelijke verschijning 
van de dingen nog niet gescheiden was van 
haar symbolische betekenis (Welman, 2001). 
In sprookjes en mythen kunnen de dieren 
spreken doordat ze gevoelsmatig zeggings-
kracht hebben en kunnen wezens van ge-
daante veranderen doordat de waarneming 
ervan in ons gemoed verspringen kan. Als 
werkelijkheid en waarneming één zijn, ver-
schuift onze beleving als de wereld om ons 
heen verandert. En, andersom, beweegt de 
werkelijkheid waarin we opgenomen zijn 
mee met de wisselvalligheden van ons ge-
moed.
Erich Fromm (1951) beschouwt dromen, 
sprookjes en mythen als een universele taal 
van de mensheid, waarin volgens de wetten 
van intensiteit en associatie - en los van de 
wetten van logica en causaliteit - betekenis 
gecommuniceerd wordt, via het vertellen 
van zintuigelijke ervaringen en het oproepen 
van lichamelijke associaties. Als wij de sym-
bolische taal van sprookjes en mythen weer 
gaan verstaan, dan brengt ons dat volgens 
hem ‘in aanraking met de meest betekenis-
volle bronnen van wijsheid’ en biedt dat ‘toe-
gang tot de diepere lagen van onze persoon-
lijkheid’ (p. 17). 
In aansluiting bij de gedachte van de ‘parti-
cipation mystique’ verschaft het vertellen 
van en luisteren naar sprookjes ons toegang 
tot de ervaring van het één zijn met onszelf 

ke beschouwende verhouding tot onszelf no-
dig is om het ideaal van zelfsturing (bijvoor-
beeld in opleiding en beroep) te realiseren. 
In mythologische taal hebben we in het wes-
terse denken gegeten van de boom der ken-
nis, waardoor de werkelijkheid gebroken is, 
in degene die kent en datgene wat gekend 
wordt. Het objectiverende denken heeft 
mens en natuur gescheiden. In het reflecte-
rende denken heeft de mens zich van zich-
zelf vervreemd. 
De culturele antropologie van de niet-wes-
terse volken leert ons dat deze verhouding 
tot de natuur en tot onszelf lang niet altijd 
vanzelfsprekend is geweest. Vroege antropo-
logen spraken in hun beschrijving van zoge-
naamde natuurvolkeren van een ‘participa-
tion mystique’ (Levy-Bruhl, 1922/2015). 
Daarmee wordt een werkelijkheidsbeleving 
aangeduid, die gekenmerkt wordt door een 
onmiddellijk deel hebben aan de natuur, 
waarbij feitelijke verschijnselen en de sym-
bolische en magische beleving ervan samen-
vallen. Zo zijn het bewerken van de akker en 
het uitvoeren van vruchtbaarheidsrituelen 
één en hetzelfde. Het dragen van een mas-
ker staat gelijk aan het oproepen van de bij-
behorende geest (en het verjagen van ande-
re geesten). De naam van een mens valt 
samen met de persoon die die naam draagt. 
Het bij naam noemen van een dier tijdens de 
jacht wordt vermeden, want - ook al is het 
beest in nog geen velden of wegen te zien - 
het zou zijn rust kunnen verstoren, zijn arg-
waan kunnen wekken en dus de jacht kun-
nen schaden. 
De dingen behoeven binnen de ‘particiapti-
on mystique’ geen causale verklaring in ter-
men van oorzaak en gevolg, want ze hebben 
een gevoelde betekenis, een mystieke sa-
menhang. Mens en natuur zijn tezamen deel 
van een hen overstijgende kracht en heilige 

technologische beheersing van het leven.
De sociale wetenschappen gaan dezelfde 
weg: men streeft naar een wetenschap van 
menselijk gedrag, op zoek naar voorspelba-
re samenhangen en beïnvloedbare wetma-
tigheden. 
Deze objectiverende attitude is ons zodanig 
onder de huid gaan zitten, dat wij zelfs in 
onze omgang met onszelf geleerd hebben om 
van een afstandje (objectiverend) naar ons-
zelf te kijken. Reflectie noemen we dat. Het 
is een breed aanvaarde gedachte - niet in de 
laatste plaats bevorderd door het gilde van 
supervisoren en coaches - dat een dergelij-

INLEIDING Voor ons, moderne mensen,  
levend in een wereld die gevormd is door 
wetenschappelijk denken en technisch han-
delen, is het vanzelfsprekend om onder-
scheid te maken tussen subject en object, 
tussen de persoon die waarneemt en het 
voorwerp dat waargenomen wordt, tussen 
het individu dat denkt en de gedachte die hij 
voor zichzelf onder woorden brengt. Wij heb-
ben geleerd om de wereld te objectiveren, 
over de wereld na te denken en in die wereld 
te interveniëren als we bepaalde effecten 
willen bereiken. 
De natuurwetenschappen zijn ons daarin 
voorgegaan. Zij hebben de wetenschappelij-
ke methode van objectiveren - door onszelf 
als waarnemend subject zoveel mogelijk tus-
sen haakjes te zetten - met groot succes 
doorgevoerd, met als gevolg een vergaande 

PRAKTIJK EN PROFESSIEPRAKTIJK EN PROFESSIE

16 Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 5 (1), 16-25 www.tsvb.nl 17

Dwalen in het
sprookjesbos

Michiel DE RONDE

OP ZOEK NAAR EEN TWEEDE PRIMITIVITEIT MET ROODKAPJE

Dr. M.A. de Ronde is lector bij de Master Begeleidings-
kunde van Hogeschool Rotterdam en hoofdredacteur van 
dit tijdschrift. E-mail: ronma@hr.nl.



18 Tijdschrift voor Begeleidingskunde www.tsvb.nl 19

je zelf opgegroeid bent met verhalen, maar 
ook hoe jij verhalen, sprookjes of vertellin-
gen weer doorgeeft aan je eigen kinderen of 
aan anderen met wie je te maken hebt.’ Ik 
kijk de kring rond; er is een moment van ge-
concentreerde stilte. Dan zeg ik: ‘Kom, we 
gaan!’, en de groep zet zich in beweging.
Speelse werkvormen vragen een juiste in-
troductie. De deelnemers moeten geleide-
lijk in de sfeer van het verhaal worden ge-
bracht (De Ronde, 2015). De duo’s krijgen 
de gelegenheid elkaar te leren kennen en 
een sfeer van wederkerigheid te ontwikke-
len. Door het intergenerationele perspectief 
te benoemen, introduceer ik ook al het idee 
van de levensweg, van afkomst en doorge-
ven. De heenweg is bedoeld om een klimaat 
van vertrouwdheid te scheppen. We zitten 
nog niet in het verhaal, maar zijn wel op weg 
er naartoe.

Eerste etappe: opdracht van moeder
Na een kwartiertje wandelen staan we aan 
de rand van een bos met oude eikenbomen. 
Ik verzamel de groep om mij, hef mijn vin-
ger, laat mijn stem dalen en zeg: ‘Hier aan de 
rand van het bos begint ons verhaal ... Ooit, 
lang geleden, woonde eens een meisje aan 
de rand van een groot woud met hoge bo-
men, in een klein huisje. Iedereen hield van 
haar, omdat ze zo vrolijk en blij was. Haar 
grootmoeder, die veel dieper in het bos 
woonde, had een rood mutsje voor haar ge-
maakt en daarom noemde iedereen haar 
Roodkapje. Op een dag, het was nog vroeg 
in de morgen, riep moeder haar: “Roodkap-
je, kom eens hier! Grootmoeder is ziek ge-
worden. Ga jij naar haar toe, om haar dit 
mandje met brood en wijn te brengen. Daar 
ben je nu groot genoeg voor.”’ Roodkapje 
drukte het mandje stevig onder haar arm en 
liep naar de deur van het kleine huisje ...  

ches en supervisoren zijn we gericht op het 
oproepen en aanvaarden van de geleefde er-
varing en tevens op het begrijpen daarvan in 
reflectie en bespiegeling. In dit artikel pre-
senteer ik een werkvorm die erop gericht is 
de ervaring van de ‘participation mystique’ 
te combineren met een reflectief verstaan 
van de eigen levensweg. Dit door, al wande-
lend in het bos, te luisteren naar het sprook-
je van Roodkapje en ondertussen met de 
wandelpartner, geleid door de vertelling, er-
varingen uit het eigen leven uit te wisselen. 
In het navolgende zal ik het feitelijke ver-
loop van de workshop beschrijven en een 
samenvatting geven van de reacties van de 
deelnemers. Ik besluit met een korte reflec-
tie op de psychologische betekenis van 
sprookjes en het idee van de ‘participation 
mystique’ daarbij. 

WORKSHOP ROODKAPJE De wandelwork-
shop gaat van start in een restaurantje in de 
nabijheid van het bos, waar de deelnemers  
- twaalf vrouwen - en workshopleider elkaar 
ontmoeten. Ik vertel hen dat de ‘wandeling 
in het sprookje van Roodkapje’ zal bestaan 
uit de heenweg, vier etappes in het bos en 
de terugweg. We zullen als groep wandelen 
en daarbinnen in vaste tweetallen met elkaar 
het gesprek aangaan; per etappe vertel ik 
een deel van het sprookje, telkens uitmon-
dend in een gespreksvraag over henzelf. 
Ik vervolg mijn toelichting - inmiddels bij de 
deur van het restaurant - door de deelnemers 
uit te nodigen een wandelmaatje te kiezen 
en op weg naar het bos aan elkaar te vertel-
len hoe ze zelf opgegroeid zijn met sprook-
jes en verhalen, om zodoende elkaars ach-
tergrond iets beter te leren kennen. ‘Het 
sprookje van Roodkapje gaat over moeders, 
dochters en grootmoeders’, licht ik toe. ‘Mo-
gelijk kun je elkaar niet alleen vertellen hoe 

zijn beschouwing over kunstenaarschap van 
‘regressie in dienst van het ego’: onder toe-
ziend oog van het realiteitsprincipe wordt 
datzelfde realiteitsprincipe een moment los-
gelaten. Han Fortmann (1974) introduceert 
het begrip ‘tweede primitiviteit’, om te be-
noemen dat ook de moderne mens heel wel 
in staat is om zich open te stellen voor de be-
tekenis die de wereld voor hem heeft in het 
hier en nu - als geleefde ervaring, vooraf-
gaand aan de reflectie. ‘De kritische distan-
tie moet telkens afgelost worden door een 
herstelde nabijheid,’ zo schrijft hij. ‘De kri-
tiek corrigeert de participatie en de partici-
patie corrigeert de kritiek’ (p. 557). 
In zijn grote boek over de ‘phenomenology 
of practice’ houdt Max van Manen (2014) een 
pleidooi voor het bestuderen van de geleef-
de ervaring. Dat is een paradoxaal streven, 
omdat we de geleefde ervaring wel kunnen 
(be)leven, maar in onze bestudering nooit 
helemaal kunnen pakken. Zodra we erover 
beginnen te praten, is die immers vervlogen 
en veranderd van een geleefd verhaal in een 
verteld verhaal. Van Manen legt, net als Fort-
mann, een betekenisvolle relatie met de mo-
derne natuurwetenschappen, waarin het in-
zicht inmiddels aanvaard is dat de 
werkelijkheid zich in twee (of meer) gedaan-
ten voordoet, die elkaar wederzijds uitslui-
ten; als deeltje en als golf, als materie en als 
energie. Beide hebben realiteitswaarde, 
maar beide zijn niet te harmoniseren in een 
gezamenlijk kader. Op soortgelijke wijze zijn 
de geleefde ervaring en de begrepen ervaring 
in het moment zelf onverenigbaar, en toch 
beide reëel.

SPROOKJESWANDELING ALS WERKVORM  
In de begeleidingskundige praktijk gaat het 
om de wisselwerking tussen beide verschij-
ningsvormen van de werkelijkheid. Als coa-

en de werkelijkheid waarin we leven. Door 
ons te laten meevoeren met de associatieve 
kracht van de symboliek - waarin beelden 
kunnen verspringen, betekenissen kunnen 
vervloeien en de personages van het verhaal 
en de persoon van de toehoorder elkaar we-
derzijds doordringen - is het mogelijk de we-
reld en onszelf meer van binnenuit te ver-
staan. 
Door de observerende, reflecterende, be-
schouwende houding van het autonome, 
denkende subject los te laten, en ons over te 
geven aan de beleving van het moment, en 
gevoelsmatig deel te worden van de wereld 
waarin we leven, met al zijn zintuigelijke in-
drukken en de daaraan verbonden associa-
ties en betekenissen, lijkt er een diepere ver-
binding te ontstaan met ‘het’ leven en ons 
eigen leven. Via de weg van het begrijpende 
denken en de bespiegelende reflectie komen 
we misschien wel tot logische verklaringen, 
maar dat is nog iets anders dan het gevoels-
matige verstaan en het betekenisvolle in-
zicht. Die laatste kunnen we niet bedenken, 
maar slechts ontvangen; niet actief berede-
neren, maar slechts receptief ondergaan (De 
Ronde, 2015).

TWEEDE PRIMITIVITEIT Voor ons, moderne 
mensen, is het onmogelijk nog te leven zo-
als de natuurvolken dat deden. Onomkeer-
baar heeft het denken in oorzaak en gevolg, 
in reflectie en conclusie, in uiteenzetting en 
gevolgtrekking bezit van ons genomen. We 
kunnen ons daar niet meer aan onttrekken. 
Dit artikel zelf is een voorbeeld van een be-
schouwende verhandeling over het vraag-
stuk van de participatie en verbinding. Dat 
alles betekent echter niet noodzakelijk dat 
we geheel afgesloten zijn van het levensge-
voel van de ‘participation mystique’. 
Erik Erikson (1977) spreekt in het kader van 
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gaat vanzelf open!”, kraakt de stem van de 
wolf. Roodkapje, een beetje hijgend van het 
gehaaste lopen, is ontsteld als zij grootmoe-
der in bed ziet liggen: “Grootmoeder, wat 
hebt u grote ogen!” “Dan kan ik je beter zien, 
mijn meisje”, krast de wolf. “Maar wat hebt 
u grote oren!” “Dan kan ik je beter horen, 
mijn kind.” “Maar wat hebt u een grote 
mond!” “Daar kan ik je beter mee opeten ...” 
En met een sprong is de wolf uit bed en ver-
zwelgt Roodkapje met huid en haar.’
Ik schakel weer over van vertelling naar be-
schouwing: ‘Er kunnen zich situaties voor-
doen in het leven die je overweldigen, waar 
je als het ware door opgevreten wordt, waar 
je door overspoeld wordt. Jullie,’ vervolg ik 
na een korte stilte, de kring rondkijkend, 
‘zijn met elkaar in gesprek over de weder-
waardigheden op de levensweg. Vervolg dat 
gesprek en kijk of die dingen daar ook een 
plaats in kunnen krijgen.’ 
Als begeleider besef ik dat ik gevoelige za-
ken aanraak met deze vraag. Het is belang-
rijk dat de deelnemers zich uitgenodigd voe-
len, maar tegelijk ook voldoende vrijheid 
ervaren om zelf te doseren (wat vertel ik wel 
en wat niet?). Daarbij speelt de wederkerig-
heid van de deelnemers een bepalende rol; 
de vertrouwelijkheid van de een, roept die 
van de ander op. Elk duo heeft een eigen  
‘gespreksintensiteit’. 

Vijfde etappe: bevrijding door de jager
Inmiddels wandelen we bijna anderhalf uur. 
Er zijn intieme en existentiële verhalen ge-
deeld. Als begeleider kijk ik om mij heen, 
een plek kiezend waar ik het slot van het 
sprookje kan vertellen. Het bos blijkt mee te 
werken: ik kies een mooie oude boom, in de 
buurt van een oud schuurtje dat daar toeval-
lig staat. De tweetallen, inmiddels ver van el-
kaar verwijderd, vormen zich weer tot een 

schien?” Roodkapje schrikt, maar dapper 
zegt ze. “Ja, ik ben op weg naar grootmoe-
der, maar nu ben ik verdwaald in het bos. Ze 
woont verderop in een huisje en ze is ziek. 
Als ik bij grootmoeder kom, dan zegt ze al-
tijd: trek maar aan het touwtje, dan gaat het 
deurtje vanzelf open!” “Zo, zo ...”, reageert 
de wolf. “Ja, ja ... Ik kan je wel helpen, meis-
je, want je bent inderdaad een eind van het 
pad gedwaald.”’
Hier breek ik de vertelling van het sprookje 
weer af en kijk de deelnemers aan: ‘Soms 
kun je het gevoel hebben dat je dwaalt in het 
leven, dat je niet weet of je de juiste weg 
gaat’, zo licht ik toe. ‘Soms kun je ook con-
tacten aangaan, waarvan je niet weet of dat 
wel handig is. Vervolg het gesprek met el-
kaar waar je gebleven was en vertel hoe je 
gezocht hebt op je levensweg. En misschien 
ook hoe je gedwaald hebt, in de dingen die 
je ondernam.’

Vierde etappe: bij grootmoeder
De derde etappe laat ik korter duren dan de 
voorgaande, omdat de vierde direct in het 
verlengde ligt. Na ongeveer tien minuten ver-
zamel ik de groep weer om mij heen: ‘Jullie 
kennen het verhaal,’ begin ik. ‘De wolf wees 
Roodkapje een omweg naar het huisje van 
haar grootmoeder. Welgemoed en een beet-
je opgelucht ging zij weer op pad. Maar de 
wolf zelf nam de kortste weg, dwars door het 
bos, en niet veel later stond hij voor het lage 
deurtje en klopte aan. De stem van groot-
moeder klonk: “Trek maar aan het touwtje, 
dan gaat het deurtje vanzelf open.” De wolf 
aarzelde niet, sprong naar binnen en ver-
slond het oude vrouwtje. Hij trok haar slaap-
muts over zijn hoofd en kroop onder de de-
kens. 
Niet veel later klopt Roodkapje op de deur. 
“Trek maar aan het touwtje en het deurtje 

bloem! Die zal ik voor grootmoeder plukken. 
Kijk, daar nog één ... en daar nog één!” Zon-
der dat Roodkapje er erg in heeft, is ze alleen 
nog maar bezig met het plukken van de 
mooiste bloemen. “Zie toch, daar verderop, 
nog meer prachtige bloemen. En wat een 
grote!” Geboeid door de nieuwe de bloemen 
die ze telkens weer ontdekt, verzamelt ze 
haar armen vol.’ 
Ik ben even stil om de evocatieve modus los 
te laten en over te gaan naar de gewone 
spreekstijl: ‘Vervolg het gesprek waar je ge-
bleven was, en laat het geleidelijk gaan naar 
de vraag welke bloemen jij in het leven bent 
tegengekomen. Welke mooie dingen hebben 
zich op jouw pad aangediend? Welke daar-
van heb je geplukt en aan welke ben je mis-
schien voorbijgegaan?’ Ik laat even een stil-
te vallen, en dan, met een klap in de handen: 
‘Oké, we gaan verder!’

Derde etappe: de wolf
De tweetallen gaan op in hun gesprek, waar-
bij ze, steeds verder uit elkaar, bijna slente-
rend voortlopen tussen de bomen. De losse 
zinnen die ik opvang, maken mij duidelijk 
dat er persoonlijke verhalen worden uitge-
wisseld. Na een minuut of twintig laat ik de 
groep weer stilhouden. We wachten tot ie-
der zich om mij heeft verzameld. Ik kijk de 
kring rond, laat de stilte even ‘zijn’ en ver-
volg het verhaal.
‘Plotseling kijkt Roodkapje op. Het lijkt wel 
of het donkerder is geworden in het bos. Er 
zijn wolken voor de zon geschoven. Met 
schrikt bedenkt Roodkapje dat ze op weg is 
naar grootmoeder en dat het hoog tijd is om 
weer verder te gaan. Ze kijkt om zich heen 
en wordt een beetje bang: “Waar is nu eigen-
lijk het pad?” Op dat moment komt de wolf 
van achter een boom tevoorschijn. “Zoek je 
iets, aardig meisje? Ben je verdwaald mis-

Natuurlijk was ze groot genoeg! ‘Niet van het 
paadje afwijken, hé?’, zei moeder nog. ‘Want 
je zou kunnen verdwalen.’ 
Na dit eerste fragment nodig ik de deelne-
mers uit elkaar te vertellen hoe zij zelf de 
wereld zijn ingetrokken, wat zij in hun sym-
bolische mandje hebben meegekregen en 
welke opdracht en vermaningen hen van 
huis uit vergezellen op hun levenspad. Me-
thodisch gezien raak ik daarbij een paar za-
ken opzettelijk aan. Ik leg de nadruk op het 
grote bos en het kleine meisje. Ik geef een 
duiding van de rand van het bos, als de over-
gang van de kindertijd naar de volwassen-
heid. 
Met mijn stem, gebaren en mimiek doe ik 
twee dingen. Het sprookje vertel ik evoca-
tief. Ik roep de sprookjeswereld en het ge-
voel van het mystieke op, door mijn stem tot 
fluistertoon te laten dalen en te spelen met 
de stilte, daarmee verwachting scheppend 
bij de deelnemers. Vervolgens verandert 
mijn stem naar normale spreektoon en no-
dig ik de deelnemers uit om het onderlinge 
gesprek te vervolgen, aan de hand van mijn 
vragen over wat ze van huis uit hebben mee-
gekregen.

Tweede etappe: bloemen in het bos
We wandelen tussen de hoge bomen. Ik hoor 
flarden van gesprekken, maar doe geen po-
ging ze te volgen; wel voel ik de intensiteit 
ervan. Na zo’n twintig minuten houden we 
weer stil. Op een open plek schaart de groep 
zich om mij heen; de tweetallen worden 
weer even een collectief. Het sprookje gaat 
verder: ‘Vrolijk en lichtvoetig, huppelend bij-
na, loopt Roodkapje door het bos. De zon 
schijnt tussen de takken, de hemel is blauw, 
de vogels fluiten. Wat is het heerlijk in het 
bos ... En wat bloeien er mooie bloemen 
langs het pad. “Kijk eens, wat een prachtige 
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rechte pad afwijken: de momenten dat ik 
vrijheid nam.’ 

 − ‘Het sprookje staat voor de wijde wereld 
ingaan op mijn achttiende. Maar het bos 
is ook groot en onoverzichtelijk en je kun 
er gemakkelijk verdwalen. De verleidin-
gen (bloemen) van een te vrij leven. Ik 
kon daar niet mee omgaan en ben flink 
verdwaald in relatieland.’ 

 − ‘Het ging over momenten in het leven 
waarin veel verdriet ontstond. Zonder in 
details te treden, ging het over een perio-
de in mijn leven waarin ik echt de weg 
kwijt was - eigenlijk mezelf kwijt was. 
Niet meer wist wie ik was, wat ik wilde 
en waar ik naartoe zou gaan.’ 

 − ‘In het gesprek kwam aan de orde dat ik 
bepaalde wolven over mijzelf afroep. Mis-
schien geef ik, om in de metafoor te blij-
ven, bepaalde wolven nog wel te veel 
eten.’ 

 − ‘Het slot van het sprookje was voor mij 
de belangrijkste eyeopener: ik realiseer-
de me dat ik alles wat gebeurd is, echt als 
stenen in de put weg heb kunnen gooien. 
Oud zeer, maar nu wel opgeruimd.’

Ten slotte merken verschillende deelnemers 
op dat de wederkerigheid en de onderlinge 
persoonlijke vertrouwdheid een belangrijk 
aspect was van de oefening.

 − ‘Ik vond het plezierig dat we in een intiem 
gezelschap waren, waardoor we de diep-
te in konden.’

 − ‘Doordat ik van de anderen ook pijnlijke 
ervaringen hoorde, leek het of ik mijn ei-
gen pijn beter kon dragen. Dit was erg 
prettig. Je bent allebei net zo kwetsbaar. 
Dat maakt(e) het (voor mij) makkelijker.’

SPEELRUIMTE ‘De mens is waarlijk mens 
wanneer hij speelt,’ aldus Friedrich Schiller 

Gedachten de vrije loop laten. Letterlijk 
in het verhaal lopen: het bos als metafoor 
voor de weg door het leven en de bloe-
men als levenservaringen.’

 − ‘De symboliek van het bos en het sprook-
je tilt je meteen naar een andere laag van 
beleven.’ 

 − ‘Je volgt het verhaal en je komt, zonder 
dat je hoeft na te denken, van alles op het 
spoor wat interessant is. Daarbij was de 
omgeving, het bos, de buitenlucht en het 
weer een zeer werkzame context.’

 − ‘Op de een of andere manier was het mak-
kelijker om zo te praten over de soms 
zware onderwerpen.’

 − ‘Het was krachtig om steeds een stukje 
dieper te gaan. Het verhaal van Roodkap-
je is bekend. Daardoor voel je de volgen-
de vraag als het ware al aankomen en dat 
maakt ook dat je de vraag eerder accep-
teert en minder als een bedreiging ziet.’

De reacties laten zien dat het wandelen in de 
natuur, het luisteren naar het sprookje en het 
onderlinge gesprek elkaar wederzijds stimu-
leren. Iets van de ‘participation mystique’ 
waarin het eigen verhaal, de symbolische 
vertelling en de natuurlijke context van het 
bos gaan samenvallen en deel worden van 
een geheel, lijkt wel tot stand te zijn geko-
men. De verschillende onderdelen van de 
methodiek versterken elkaar en vormen een 
krachtige combinatie, een gestalt, waarin het 
geheel meer is dan de som van de samenstel-
lende delen. 
De waarde van de oefening wordt bevestigd 
door wat de deelnemers vertellen over de in-
houd van de gesprekken. Het ging over per-
soonlijke, intieme zaken, zoals blijkt uit de 
volgende beknopte selectie. 

 − ‘Het plukken van de bloemen stonden 
voor mij symbool voor opstand, van het 

wordt. ‘Straks zijn we weer aan de rand van 
het bos en dan vraag ik jullie elkaar te be-
danken voor het gesprek, om daarna de rou-
te naar het restaurant met een andere deel-
nemer af te leggen. ‘Akkoord?’ vraag ik 
retorisch. ‘Dan gaan we weer.’ 

Terugweg: afronding
We komen geleidelijk weer aan op de plaats 
waar het sprookje begon; de cirkel van de 
vertelling is rond. De nabijheid van de ont-
moeting van de gesprekspartners in hun 
kwetsbare verhalen krijgt een afronding en 
de overgang naar de gewone wereld moet 
worden gemaakt. 
Ter afsluiting draag ik het gedicht ‘Mijn  
moeder is mijn naam vergeten’ van Neeltje  
Maria Min voor. Vervolgens vraag ik de duo-
partners elkaar te bedanken voor de ontmoe-
ting en de vertrouwelijkheid, en daarna een 
andere gespreksgenoot op te zoeken om tij-
dens de terugweg naar het dorp te reflecte-
ren op de waarde en werking van de 
oefening. Met deze opdracht wandelen we 
terug naar het restaurant, waar we eerder 
die middag vertrokken.

ERVARINGEN Enkele weken na de workshop 
sturen de deelnemers mij hun evaluaties. 
Daarin is de eerder omschreven eenheidser-
varing te herkennen. De deelnemers benoe-
men het loslaten van het objectiverende den-
ken en opgaan in de geleefde ervaring van 
het moment als volgt.

 − ‘Ik werd meteen teruggezogen naar mijn 
jeugd. Ik hoorde de stem van mijn moe-
der.’

 − ‘Door het wandelen lijkt het of je dichter 
bij jezelf komt. Ik werd me bewust van de 
boodschappen die ik van thuis heb mee-
gekregen.’

 − ‘Het sprookje sprak tot de verbeelding. 

kring, en ik verhef mijn stem. 
‘Het sprookje gaat verder. Jullie kennen de 
afloop. De wolf was met zijn dikke buik weer 
in het bed gekropen en lag daar diep te snur-
ken. Zo luid dat de jager die voorbij kwam 
het hoorde en direct begreep dat het niet 
pluis was in het huisje van grootmoeder. 
“Hier moet ik eens even poolshoogte gaan 
nemen”, sprak hij tot zichzelf, terwijl hij 
naarbinnen ging. Bij het zien van de dikke, 
slapende wolf aarzelde hij geen moment en 
sneed de buik van het beest open. Wonder-
baarlijk genoeg sprongen grootmoeder en 
Roodkapje levend en wel naar buiten en om-
helsden de jager om hun bevrijding. De jager 
legde een paar grote stenen in de buik van 
de wolf, voordat hij die weer dichtnaaide. 
Toen de wolf wakker werd, had hij zo’n 
dorst, dat hij wel moest gaan drinken. Hij 
boog zich voorover naar het water uit de 
put in de tuin bij het huisje. Maar door de 
stenen was hij zo zwaar geworden, dat hij 
voorover viel en voorgoed in de put ver-
dween. De jager bracht Roodkapje veilig 
thuis, waar ze nog regelmatig terugdacht 
aan haar avonturen.’
Ik doe een stap opzij, om de positieovergang 
te markeren van de rol van verteller van het 
sprookje naar degene die de instructie geeft: 
‘Binnen het sprookje worden Roodkapje en 
grootmoeder bevrijd en verdwijnt de wolf 
in de put. Vertel aan elkaar hoe jij de dingen 
die je met elkaar hebt gewisseld, een plaats 
hebt gegeven in je leven. Zoals het mandje 
aan het begin van het sprookje, de bloemen 
en de wolf symbool kunnen staan voor de 
dingen die op je pad zijn gekomen, zo kan 
dat wellicht ook gelden voor de jager en de 
put. Deel daarvan wat je wilt met je ge-
sprekspartner.’ 
Ten slotte kondig ik nog aan dat dit de laat-
ste etappe is die in deze duo’s gewandeld 



staat van tweede primitiviteit. Daarin maken 
de cognitieve controle en de reflectieve be-
schouwing even plaats voor een gevoelsma-
tige ontvankelijkheid en een daaraan verbon-
den symboolgevoeligheid. 
In de heen-en-weerbeweging tussen de sym-
bolische vertelling en het eigen verhaal, tus-
sen het opgaan in het sprookje en het ver-
woorden van eigen ervaringen, tussen het 
dwalen in het bos en het dwalen in het eigen 
gemoed, blijkt een speelruimte te ontstaan, 
waarin nieuwe inzichten oplichten en een 
diepere vorm van aanvaarding zich aandient. 

TOT BESLUIT Als moderne mensen van (na) 
de Verlichting is het ons onmogelijk om nog 
één te zijn met de natuur, zoals onze voorou-
ders dat ooit waren. Diezelfde voorouders 
hebben ons echter in hun sprookjes en my-
then een schat aan symbolische vertellingen 
nagelaten, die ons aanspreken in de taal van 
zintuigelijke beelden, aan de natuur ontleen-
de metaforen en van gevoelens gevulde fan-
tasieën. 
De werkvorm van het dwalen in het sprook-
jesbos laat zien dat het ons in de verbinding 
van het wandelen in de natuur en het opgaan 
in het verhaal, wel lukt om te komen in een 

over en weer luisteren naar elkaars verha-
len. Gedurende het gesprek is er een telkens 
heen-en-weergaande beweging tussen verle-
den en heden. Het sprookje roept de kinder-
tijd en de tijd van de volwassenwording op; 
tegelijk praten we er nu over. Door het evo-
catieve karakter van de vertelling worden de 
deelnemers in de beleving weer meegeno-
men naar destijds, om er in het heden van te 
vertellen. 
Deze wisselwerking wordt nog versterkt 
door het feit dat we wandelen in het bos, en 
het verhaal van Roodkapje zich ook in het 
bos voltrekt. Hoewel het sprookje begint 
met het stereotype: ‘Heel lang geleden en 
hier heel ver vandaan’, is het verhaal in de 
beleving van het moment van het hier en nu 
aanwezig. 
Bijzonder is het spel van de heen-en-weer-
gaande beweging tussen het licht en het don-
ker in de verhalen, en tussen de moeite en 
de aanvaarding in de waardering van de ei-
gen levenservaringen. Op de een of andere 
manier vloeien de betekenissen van de me-
taforen in elkaar over. Er is het veilige en het 
vertrouwde als iets wat warm en nabij is, en 
tegelijk als datgene waar men zich van moet 
bevrijden. Er zijn de schoonheid en het ge-
luk van de bloemen, die bijna als vanzelf 
kunnen overgaan in de dreiging en verwar-
ring van de wolf. En omgekeerd: de zwaarte 
en de zwartheid van de wolf, en alles waar 
de wolf voor staat, blijken tegelijk die din-
gen te zijn waardoor men aan het leven leert 
en groeit, en een eigen vrijheid en zelfstan-
digheid weet te verwerven (zie Kast, 1987). 
De speelruimte van de wandeling, de ont-
moeting en het verhaal blijken een transiti-
onele ruimte (Winnicott, 1971), een over-
gangsgebied waarin een nieuwe zingeving en 
toe-eigening van het leven kan ontstaan.

(1795/2009). Deze uitspraak doet hij in het 
kader van zijn verkenningen van de spanning 
tussen enerzijds de redelijkheid en ander-
zijds de zintuigelijke drift van de mens. 
Slechts in het spel komen beide harmonieus 
samen en is de mens in staat om het regel-
gestuurde (redelijke) en het vrije en sponta-
ne (zintuigelijke) in harmonie met elkaar te 
brengen. Met enige vrijheid kunnen we deze 
polariteit van Schiller wel leggen naast de te-
genstelling die we aan het begin van dit arti-
kel schetsten: die van het objectiverende, re-
flecterende denken enerzijds en die van de 
geleefde ervaring in het moment anderzijds. 
Met de werkvorm van het wandelen in het 
sprookjesbos lijken we een speelse manier 
gevonden te hebben om de geleefde ervaring 
van het moment en het inzicht van de bespie-
geling dicht(er) bij elkaar te brengen, door 
die in een heen-en-weergaande beweging el-
kaar wederzijds te laten verrijken. 
De aangehaalde evaluaties van de deelne-
mers laten duidelijk de wisselwerking zien 
tussen het vertelde verhaal van het sprook-
je en de eigen verhalen van de deelnemers. 
De figuren en metaforen hebben in het 
sprookje hun betekenis en roepen daarmee 
betekenisvolle ervaringen uit het eigen leven 
op, waarmee die figuren en metaforen ver-
volgens ook weer gevuld worden. Met be-
hulp van de eigen verhalen vormt zich de 
diepte van het vertelde verhaal. Andersom 
helpt het vertelde verhaal om het eigen ver-
haal weer te herschrijven en van nieuwe be-
tekenissen te voorzien (Bohlmeijer, 2007). 
Die heen-en-weergaande beweging tussen 
het aangereikte verhaal en het vertelde ver-
haal wordt versterkt door het feit dat de ge-
sprekspartners hun verhalen onderling uit-
wisselen. Het is een wederkerig gesprek. De 
betekenisgeving wordt ook bepaald door het 
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de (innerlijke) kudde van de cliënt weer 
compleet wil zijn.

DOOR DE OGEN VAN HET PAARD Paarden 
bestaan al 65 miljoen jaar. De verblijfstijd 
van de mens is op de tijdlijn van het paard 
niet eens zichtbaar. Toen een etholoog mij 
dit voor de eerst keer vertelde, realiseerde 
ik me pas waarom ik altijd zo’n diep bewust-
zijn van ordening ervaar, wanneer ik een 
paard in de ogen kijk. Zo’n oog bestrijkt een 
visueel veld van circa 350 graden en is in 
staat de kleinste bewegingen op grote af-
stand waar te nemen. Een oog met twee 
brandpunten, waardoor het dier zich tijdens 
het grazen verbonden weet met de rest van 
de kudde. 
Een paard scant zijn directe omgeving vijf-
tig tot honderd keer per minuut, om te regis-
treren wat de rest van de kudde doet en om 
te weten dat het onderdeel van de groep is. 
Een paard kan alleen maar overleven, als de 
kudde overleeft.

PAARDEN EN SYSTEMISCH WERK Als paar-
den zich om wat voor reden niet kunnen ver-
binden, geeft dat stress. Het is extreem be-
langrijk voor hen om binding met een groep 
aan te gaan en te weten wat hun exacte plek 
is in de groep. In interactie met een mens wil 
een paard instinctief ook een soort minikud-
de vormen. Het dier zal reageren op de mate 
waarin iemand authentiek is, dat wil zeggen, 
in contact met zijn bronnen dan wel bestem-
ming en de mate waarin de innerlijke kudde 
compleet is. Het instinct waarmee paarden 
65 miljoen jaar overleefd hebben, is een ui-
terst verfijnd precisie-instrument dat regis-
treert of het geheel van de kudde in de knel 
komt. Het heeft een signaalfunctie.
Het paard fungeert als indicator voor het 
welzijn van het gehele systeem. Het gedrag 

om oplossingsgericht te kunnen werken’ 
(Hellinger, 2004). Ik deelde dit inzicht met 
een collega en die vroeg verbaasd hoe ik dan 
aan werk kwam. Ik antwoordde oprecht: ‘Als 
je me deze vraag stelt, welke kans heeft een 
potentiële cliënt van jou dan om van zijn pro-
bleem én van jou af te komen? Wat is helpen 
dan eigenlijk? Wie helpt wie? Waarom wil ik 
zelf überhaupt helpen, als coach?’ Voor mij 
kwam het antwoord op die vragen uit onver-
wachte hoek: de wereld van de paarden. 
Helpen is eigenlijk een liefdevolle manier 
van niet-meewerken met een patroon. Het 
patroon heeft namelijk de neiging om zich-
zelf in leven te houden en herhalen, en hel-
pers in dienst te nemen die de oorzaak van 
het patroon buiten beeld houden. Vaak is de 
oorzaak van het patroon te pijnlijk om naar 
te kijken of dit had binnen het geweten van 
een familie of organisatiesysteem geen plek 
meer. Precies daar wordt een paard alert. 
Paarden zijn interessante coaches, omdat ze 
zich zelden voor de kar van de probleemfor-
mulering laten spannen. Ze reageren niet op 
analytische probleemdefinities. Ze reageren 
gewoon instinctief en fysiek op wat er is, in 
het hier en nu. Je zou kunnen zeggen dat, 
wanneer de innerlijke kudde van de cliënt 
niet meer compleet is of de ordening ver-
stoord is, het paard instinctief gaat reageren 
op het systeem van de cliënt. Het paard ver-
toont dan bepaald gedrag (zoals onrust, 
overspronggedrag of extreem terugtrekken).
De instinctieve reacties van paarden op ons, 
komen daar ook vandaan. Paarden zien de 
wereld als een geheel, ook als wij dat geheel 
gefragmenteerd ervaren. Juist dit vermogen 
om de wereld om ons heen, onszelf en het 
cliëntsysteem als geheel te ervaren, biedt 
ruimte voor een andere manier van helpen 
of coachen. Wij kijken als coach dan mee 
door de ogen van het paard, om te zien waar 

ter ook de groep of het systeem waar we toe 
behoren ofwel de buitenwereld. 
Wanneer we ons echt verbinden met de paar-
den en de kudde, ervaren wij dat we zowel 
iets op te geven hebben, als een diepe ver-
binding kunnen vinden met onze innerlijke 
delen. Door de sensitiviteit van paarden voor 
heelheid en ordening in de groep, laten ze 
met subtiele responsen weten hoe onze in-
nerlijke kudde present is, en bovendien of 
wij ‘in tune’ zijn met het systeem waartoe wij 
behoren. 

HELPEN EN PAARDEN Mensen zoeken hulp 
bij een begeleider. De begeleider bestaat bij 
de gratie van problemen of, beter gezegd, 
symptomen: ‘Je hebt geen probleem nodig 

INLEIDING Het inzetten van paarden bij the-
rapie en coaching wordt wereldwijd als me-
thode gehanteerd bij diverse doelgroepen en 
voor diverse thema’s; van individuele the-
ma’s tot loopbaanvraagstukken en teamont-
wikkeling. In het bedrijfsleven is paarden-
coachen tegenwoordig ook gemeengoed. 
Wat kunnen wij als begeleiders leren van 
paarden? In dit artikel deel ik graag inzich-
ten uit het systemisch werk met de paarden. 

DE (INNERLIJKE) KUDDE Als je goed kijkt 
naar een kudde paarden, dan zie je een col-
lectief dat voortdurend in beweging is en 
zichzelf (her)ordent, rond bronnen als voed-
sel, ruimte en veiligheid. Hierbij weet elk lid 
exact zijn plek in de groep. Zo’n kudde kun 
je zien als een afspiegeling van onze buiten- 
en binnenwereld. De binnenwereld is onze 
‘innerlijke kudde’ ofwel de ‘holding space’ 
van al onze innerlijke delen. De kudde is ech-
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lend op reageren. Het gaat in het kader van 
dit artikel te ver om daar uitgebreid in te 
gaan op deze verschillen. 
Zoals gezegd, reageren paarden volgtijdig op 
systeemdruk en het is belangrijk daar als be-
geleider in mee te kunnen gaan. Het waarne-
mingsvermogen van het paard is zo verfijnd 
en de reacties van het paard gaan soms zo 
snel, dat de begeleider alleen maar kan vol-
gen. Het begeleiden is dan een nauwkeurig 
samenspel van een diep begrip van dit 
krachtenveld en de moed je te laten grijpen 
door wat zich vanuit het veld ‘door’ het 
paard heen aandient. 
Dat lijkt pas mogelijk wanneer de begeleider 
iedere intentie om te helpen opgeeft, even-
als zijn innerlijke beelden over wat helpend 
zou kunnen zijn. De interventies komen eer-
der uit het veld dan vanuit de persoonlijke 
kennis en ervaring van de begeleider. Om 
deze in essentie fenomenologische houding 
als begeleider voelbaar te maken, beschrijf 
ik hier een casus vanuit het perspectief van 
de begeleider. 

Ik begeleid een workshop in Sao Paulo 
(Brazilië) en zit met mijn rug naar de bak. 
Achter mij het paard en voor mij de groep 
deelnemers. Ik heb het dier zojuist opge-
haald uit de wei. Samen zijn we naar de 
overdekte ‘picadeiro’ gelopen, voor een eer-
ste sessie. Voor mij als begeleider is zo’n 
wandeling, essentieel omdat ik dan gele-
genheid heb om me bij het paard aan te 
sluiten. Ik kom dus niet de sessie in met het 
paard; we komen samen binnen. Vanaf dat 
moment blijft die verbinding constant, als 
een directe lijn met het veld. Zelfs nu, ter-
wijl ik met mijn rug naar de bak zit. Ach-
ter mij is rust, voor mij concentratie en in 
mij de bereidheid te verwelkomen wat zich 
wil tonen. 

didaat naast me. Tegen beter weten in 
nodig ik de cliënt naast me uit om toch de 
bak in te gaan. Het paard lijkt zich echter 
alleen nog maar meer te focussen op de an-
dere vrouw.
Ik kijk opzij en zie dat er tussen hen in-
middels een soort uitwisseling op gang is 
gekomen. Zodanig, dat andere groepsleden 
hun stoel verplaatsten, om werkruimte te 
creëren voor dit proces. 
Voor de cliënt in de bak is het inmiddels 
ook duidelijk dat het paard op dit moment 
niet beschikbaar is voor haar vraag. Ik 
vraag de cliënt de bak te verlaten en stel 
voor het later weer op te pakken.
De vrouw langs de kant lijkt zich inmid-
dels steeds meer open te stellen voor wat er 
gebeurt tussen haar en het paard. Het is een 
indrukwekkend gezicht: het paard op an-
derhalve meter afstand, achter het touw, 
doodstil zonder ook maar een haar te bewe-
gen en volledig op de vrouw gericht. Zij op 
haar stoel, haar handen in haar schoot ge-
vouwen en het hoofd iets voorover gebogen. 
De volgende zin komt bij me op: ‘Als het 
mijn tijd is, kom ik ook, lief kind.’ Ik heb 
de zin in mijn hoofd nog niet gehoord, of 
de vrouw mompelt zacht: ‘Ik heb het gezien. 
Ik zie het nu.’ Ze kijkt mij even aan en 
knikt, ten teken dat we verder kunnen gaan.
Na afloop vertelt ze me dankbaar te zijn dat 
de sessie toch spontaan plaatsvond en dat 
ze haar overleden zoon een plek heeft kun-
nen geven.

WERKEN MET SYSTEEMDRUK Hoe werk je nu 
als begeleider met paarden en systeemdruk? 
De drie genoemde principes vormen met el-
kaar een dynamisch krachtenveld, waar het 
paard op reageert. Verstoring ervan levert 
drie verschillende manieren van systeem-
druk op, waar paarden ook weer verschil-

Deze principes zijn voor het paard door de 
eeuwen heen van levensbelang geweest. 
Wanneer deze principes verstoord worden, 
door welke oorzaak ook, wordt voor het 
paard het gedrag van het systeem onvoor-
spelbaar en onveilig. Dat geeft onmiddellijk 
stress en het paard zal dat proberen te redu-
ceren. De reacties van het paard in relatie 
tot het cliëntsysteem geven directe aankno-
pingspunten voor de paardencoach om in-
terventies te doen met betrekking tot (een 
van) deze drie principes.
Interessant aan deze manier van werken is 
dat bewegingen van het paard sequentieel 
zijn. Het paard reageert het eerst (en het 
sterkst) daar waar de systeemdruk en dus 
de urgentie het hoogst is. Omdat het paard 
waarneemt over de grenzen van wat wij kun-
nen zien, is het belangrijk om als paarden-
coach de moed te hebben het paard te vol-
gen. Niet zelden beland je dan, samen met 
de cliënt, in een totaal andere sessie dan ver-
wacht.

Ze heeft me voor de sessie apart genomen 
en gezegd dat ze geen sessie wil. Er is wel 
een thema, maar daar wil ze vandaag niet 
naar kijken; niet waar haar collega’s bij 
zijn. Ik geef aan dat dit wat mij betreft in 
orde is. Ergens halverwege de dag, we heb-
ben dan drie mensen in de bak gehad, 
vraag ik aan de groep wie de volgende wil 
zijn. Een cliënt meldt zich en komt naast 
me zitten. Zo beginnen we meestal een ses-
sie: met een inleidend interview, over waar 
de cliënt naar wil kijken. 
Het paard is intussen aan de rand van het 
touw gaan staan, recht tegenover de vrouw 
die heeft gemeld vandaag niet aan de slag 
te willen. Ik zie het vanuit mijn ooghoek ge-
beuren, maar besluit - om haar wens te res-
pecteren - toch verder te werken met de kan-

van het paard is een indicator voor waar en 
wanneer in het systeem van de cliënt de sys-
teemdruk verandert, in relatie tot de drie ba-
sisbehoeften die hierna beschreven worden. 
Dit is een meer fenomenologische benade-
ring die we ook zien binnen het werken met 
opstellingen.

PAARDEN EN SYSTEEMDRUK In het syste-
misch en fenomenologisch werk fungeert 
het paard als indicator voor systeemdruk. Er 
is dan sprake van een potentiële beweging 
in het systeem van de cliënt, die onderbro-
ken of vastgelopen is. Systeemdruk ontstaat 
doordat één of meer van de drie principes 
van de kudde aangetast worden. Deze prin-
cipes kun je ook zien als behoeften van de 
kudde of het systeem. 

 − Binding. De innerlijke kudde van de cli-
ent of zijn systeem is niet compleet. Dit 
is bijvoorbeeld het geval als bij een fami-
lie familieleden of pijnlijke gebeurtenis-
sen zijn uitgesloten. Bij een organisatie 
kunnen de oprichters, oorspronkelijke 
leidende principes of delen van het 
klantsysteem uit beeld zijn geraakt.

 − Ordening. De ordening is verstoord in het 
systeem van de cliënt en/of de cliënt is be-
land op een plek in het systeem die niet 
de zijne is. Bijvoorbeeld: een kind dat ou-
der van de ouders is geworden, een me-
dewerker die onbewust ingezogen wordt 
in een conflict dat niet tot zijn opgave be-
hoort.

 − ‘In service of life’. De cliënt en/of het sys-
teem is niet meer in resonantie met zijn 
bestemming, niet meer ‘in service of life’. 
Dit is bijvoorbeeld het geval als we ge-
preoccupeerd zijn met gebeurtenissen uit 
het verleden of met een opgave die niet 
de onze is.
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verleden onopgelost te laten, dan in het vin-
den van oplossingen. 
Het is daarom belangrijk om als cliënt dat wat 
onaf is onder ogen te zien en het werkelijk te 
laten. Juist in de erkenning van het verleden, 
soms onaf en precies zoals het doorgegeven 
is, zit potentieel voor een nieuwe beweging. 
Daarmee is de client onmiddellijk op een an-
dere manier verbonden met zijn achtergrond 
en kan de cliënt zich omdraaien en zich over-
geven aan wat zich wil ontvouwen in de toe-
komst - ‘in service of life’. 

het leven in, toch een goede oplossing voor 
de cliënt willen vinden. Vaak zie je in een 
dergelijke situatie de vitaliteit in een sessie 
afnemen; de sessie wordt stroperig en zwaar. 
Paarden reageren daar in de regel liefdevol 
genadeloos op: ze trekken zich terug uit de 
sessie en gaan verder met grazen. Eigenlijk 
is het een uitnodiging, zowel aan de cliënt en 
als de begeleider, om dezelfde beweging te 
maken. De paarden laten zien dat er mis-
schien meer vitaliteit voor transformatie zit 
in het bewuste besluit (om delen) van het 

len?’ Hij knikt. Er komt een zin bij me op. 
Een zin die helderheid zou kunnen brengen 
in de verwarring die de dader-/slachtoffer-
dynamiek oproept. Die soms genetraties 
lang wordt doorgegeven en waarin slacht-
offers en daders steeds van positie wisse-
len. Ik vraag hem de zin innerlijk uit te 
spreken: ‘Pap ... pappa ... ik ook, net als jij.’ 
Het lijkt nu of het paard zich in een steeds 
kleiner veld beweegt, dichter bij ons - alsof 
de spanning wegvloeit. Het is een inslui-
tende beweging. Naast me is een proces 
gaande dat zijn beslag krijgt. Na enige tijd 
vraag ik hem de zin uit te spreken: ‘Geweld 
zal altijd deel uitmaken van de geschiede-
nis van onze familie.’ Dan heerst stilte en 
rust. Ik vraag hem of het in orde is nu te 
stoppen. Twee heldere ogen kijken me aan; 
zijn gezicht is veranderd. Ik zeg: ‘Mis-
schien moet jij hem terugbrengen naar de 
kudde.’ Hij knikt. 

IN SERVICE OF LIFE Kijkend naar de reacties 
van de paarden in sessies dringt zich nog een 
belangrijke vraag op, die vooral samen lijkt 
te hangen met het derde principe van de 
kudde: ‘in tune’ zijn met de bestemming of 
‘in service of life’ zijn. Waar stop ik als cliënt 
en begeleider met het repareren van de fou-
ten van vorige generaties? Natuurlijk is er-
kenning van wat zich afgespeeld heeft in het 
verleden van de cliënt belangrijk. Voorbij 
goed en kwaad en in het volle bewustzijn 
van de prijs die dat heeft gehad. Dit verlaagt 
de systeemdruk onmiddellijk. Tegelijkertijd 
lijkt er in het derde principe een boodschap 
besloten te liggen die iets zegt over de orde-
ning tussen het verleden, dat wat ons gege-
ven is en dat wat roept vanuit de toekomst. 
Paarden staan niet toe dat we te lang ‘omge-
keerd’ staan. Bijvoorbeeld omdat we, in de 
rol van begeleider, bijna tegen de stroom van 

Het paard staat nog in complete rust, wan-
neer ik mij tot de deelnemers richt en hen 
vraag zich innerlijk te verbinden met hun 
thema. Op dat moment gaat het paard, als 
door een wesp gestoken, helemaal ‘los’. Het 
rent wild van de ene naar de andere kant 
van de bak, loopt stampend heen en weer, 
met het hoofd hoog. ‘Geweld’, is het eerste 
dat bij mij opkomt. Ik kijk naar de groep 
en vraag wie toegang heeft tot het thema ge-
weld. Niemand is verbaasd en alle handen 
gaan direct omhoog, op één na. 
Achter mij gaat het geweld ondertussen on-
verminderd door. Hierdoor krijg ik het ver-
moeden dat er wellicht nog iemand met dit 
thema aanwezig is. Iets in mij vertelt mij 
nog niet te werken met de mensen die nu 
met hun hand omhoog zitten. Ik wacht 
weer. Dan gaat langzaam de laatste hand 
omhoog. Vanaf dat moment verandert het 
veld achter mij onmiddellijk. De systeem-
druk neemt af en er is onmiddellijk min-
der lawaai en beweging achter mij. Voor 
mij is dat het signaal om te zeggen: ‘Ik 
werk met jou’, en: ‘Is dat in orde voor je?’ 
De man knikt en komt naast me zitten, in 
iets gebogen houding. We nemen allebei de 
tijd om af te stemmen. Het paard is nu 
dichter achter ons en is in al zijn onrust 
ook volledig verbonden met het thema en de 
hele groep. Ik vraag de deelnemer zich in-
nerlijk te verbinden met hetgeen achter ons 
is, zonder het verder te benoemen of iets te 
vragen. Ik kijk opzij en zie dat de man zijn 
ogen sluit. Ik zie hem langzaam, innerlijk, 
de beweging maken richting het thema. 
Zijn gezicht verandert, hij worstelt. Pijn, 
verlangen en angst lijken lijken om voor-
rang te vechten. 
Achter ons wordt het steeds rustiger. Ik stel 
voor ons langzaam om te draaien. Ik vraag 
hem: ‘Zijn er veel slachtoffers, doden geval-
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 − Bovengedrag roept ondergedrag op;  
zo roept streng en bazig gedrag terugge-
trokkenheid op.

 − Ondergedrag roept bovengedrag op: men 
reageert met passiviteit en onderdanig-
heid op dominant gedrag.

 − Samengedrag roept samengedrag op; 
vriendelijk gedrag roept bijvoorbeeld 
meewerkende reacties op.

 − Tegengedrag roept tegengedrag op; agres-
sief gedrag zorgt bijvoorbeeld voor krach-
tig verzet. 

De vier kwadranten zijn onderverdeeld in to-
taal acht segmenten (zie figuur 1). Het mo-
del is waardevrij en verklaart niets, maar 
geeft schematisch gedragsposities aan. De 
ene positie is niet beter of slechter dan de 
andere, maar het model helpt bij het stellen 
van een diagnose. 

Figuur 1 Roos van Leary.

gen. Het was uiteindelijk door de Roos van 
Leary (Remmerswaal, 1965), dat ik het the-
ma macht en samenwerking beter ging be-
grijpen. 
Enkele jaren later raakte ik bekend met de 
verhalen van oude indianenculturen en hoe 
daarin dieren als bron van kracht en wijs-
heid werden gebruikt. Het was ook in die pe-
riode dat ik het boek Stad van Axen van Fer-
dinand Cuvelier (1976) in handen kreeg. Ik 
zag hoe het assenstelsel van de Roos kon 
worden ingezet met elementen uit de natuur 
en een focus op dierenmetaforen. Dieren 
blijken als metafoor plaatsbaar in de Roos 
van Leary. 
In dit artikel belicht ik de toegevoegde waar-
de van deze werkwijze, aan de hand van en-
kele praktijkvoorbeelden.

ROOS VAN LEARY Voor supervisie is de Roos 
van Leary (1957) bruikbaar als hulpmiddel 
om casuïstiek op het gebied van communi-
catie te visualiseren en te bespreken. Met  
behulp van de Roos kan bij de werkinbreng 
gefocust worden op zowel het verbale, als 
het non-verbale gedrag van de supervisant. 
Onderwerpen kunnen gethematiseerd, ver-
diepend bevraagd en op betrekkingsniveau 
onderzocht worden.
De Roos heeft, met zijn horizontale en verti-
cale as, de vorm van een windroos die de 
windrichtingen oost, west, noord en zuid 
aanduidt. Communicatie verloopt via wet-
matige patronen binnen de Roos. Deze laten 
zich plaatsen binnen de vier velden van de 
Roos en zijn complementair en symmetrisch. 
Daardoor kan een van de gesprekspartners 
de interactiepatronen en dus de posities van 
zichzelf en de ander in het communicatie-
proces veranderen.

Carson (1996) in hun boek Medicijnkaarten. 
Dat mensen veel van de natuur en de dieren 
die hierin leven kunnen leren, wisten de in-
dianen eeuwen geleden al. 
In 1995 werkte ik in het beroepsonderwijs 
en als beginnend supervisor kreeg ik vooral 
vrouwelijke supervisanten uit verschillende 
typen onderwijsinstellingen. Deze docenten 
kampten met een grote werkdruk en botsten 
met collega’s; vooral met leidinggevenden. 
Het boekje Macht van de onmacht. Hoe 
vrouwen met macht omgaan van Anja van 
Servellen (1983) hielp mij de casuïstiek van 
supervisanten te begrijpen, maar toch kon 
ik communicatie in relaties moeilijk bevra-

INLEIDING Het wonen in het buitengebied 
van de Bommelerwaard maakt dat de natuur 
dicht bij me is. Ik kan genieten van de wind 
om het huis. Ganzen en zwanen vliegen laag 
over en de bonte specht komt bij mijn raam 
zijn voedsel halen. Elk jaar toont de boom-
gaard achter ons huis de natuurlijke kring-
loop: in de lente met de bloesembomen, de 
zomer met het fruit, de herfst met de oogst 
en de winter met de rust (Knoope, 1998). 
En dan zijn er mijn terriërs, mijn grote lief-
de. Zij voelen mijn stemming aan en bij on-
duidelijke instructies (verbaal of non-ver-
baal) reageren ze averechts. Van oudsher 
waarschuwen honden als er gevaar dreigt en 
zij helpen bij de jacht. Zij bezitten grote aan-
geboren trouw en worden beschouwd als 
dienaar van de mensheid. Tot de kracht van 
de hond behoort de liefhebbende zachtheid 
van de beste vriend, zo vertellen Sams en 
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in de ‘uiteenzone’, ligt de wijk van het ‘vast-
houden’ van de uil. Onderin de stad bevindt 
zich de wijk van de schilpad, de wijk van het 
loslaten.
Hoewel Cuvelier zich als psychotherapeut 
met zijn boek oorspronkelijk richtte op kin-
deren, wordt zijn dierenvariant van de Roos 
ook voor volwassenen gebruikt. 

SUPERVISANT EN DIERENROOS Bij de oplei-
ding maatschappelijk werk en dienstverle-
ning van de Hogeschool Utrecht krijgen stu-
denten in het derde leerjaar groepssupervisie. 
Het zijn doeners en sommigen zijn wat ‘re-
flectiemoe’ geraakt. Het vraagt van de super-
visor creativiteit om hen uit te dagen en te 
laten focussen. Om tot verdiepende reflec-
ties te komen, kan een beeldende werkvorm 
helpen. 
In een van mijn groepjes is er een super-
visant, we zullen haar hier ‘Suze’ noemen, 
die tijdens haar stage in de psychiatrie een 
moeilijke samenwerkingsrelatie heeft met 
haar begeleidster (‘Margot’). Zij beschrijft in 
haar werkinbreng hoe ze bij herhaling de 
strijd aangaat met Margot. Suze blijkt een 
onzekere en autoriteitsgevoelige studente, 
en de feedback die ze van Margot krijgt, kan 
ze moeilijk aanhoren. Ze schiet regelmatig 
in de verdediging en er ontstaat een sfeer 
waarbij ze zich steeds onzekerder gaat voe-
len. 
Dit lijkt mij een passend moment om de die-
renroos in te zetten. Ik leg de Roos met de 
acht segmenten op A3-formaat op tafel. 
Daarnaast liggen dierenfiguurtjes in allerlei 
soort en maten, plus mijn collectie dieren- 
ansichtkaarten. 
Suze licht haar casus nogmaals toe en met 
haar medesupervisanten worden de verschil-
lende posities bekeken die zowel Suze als 

ren niet kunnen zien. De uil laat zich door 
niemand misleiden, hoe hard men ook pro-
beert iets te maskeren of verbergen. 
Een ‘medicijnkaart’ kan worden geplaatst in 
de Roos, bijvoorbeeld: de uil in de bovenpo-
sitie, de lynx in de tegenpositie, de eland of 
vlinder in de samenpositie en de muis in de 
onderpositie.

DIEREN ALS METAFOOR IN DE ROOS Cuve-
lier (1976) gebruikt dieren als metafoor voor 
de mens met zijn verschillende gedragingen 
en is meer relatie- en attitudegericht, dan  
het oorspronkelijke model van de Roos.  
Gedragskenmerken van dieren worden uit-
vergroot en maken zichtbaar hoe communi-
catieproblemen ontstaan en hoe ze op te los-
sen zijn. Cuvelier laat dieren met elkaar 
communiceren, waarbij hij elk dier herken-
bare menselijke kwaliteiten en vervormin-
gen geeft. 
Hij heeft de Roos van Leary omgezet naar 
een hulpmiddel voor communicatie bij jon-
ge kinderen, door een reisverslag te schrij-
ven. Zijn hoofdpersonage maakt een denk-
beeldige rondreis van zeven dagen door de 
Stad der Axen. De stichter van de stad heeft 
de wijken zo aangelegd, dat ze elk een eigen 
beleving oproepen. De leef- en omgangscul-
tuur van de stadsbewoners wordt groten-
deels bepaald vanuit de assen. 
De stad, gebouwd op een klein eiland, heeft 
verschillende wijken en elke wijk heeft een 
of meer zogenoemde totemdieren als sym-
bool, met ieder zijn eigen kracht en zwakte. 
In de ‘tegenwerkingszone’ liggen de aanvals-
wijk van de havik en de wijk van het weer-
staan van de steenbok. Aan de andere kant 
van de stad is de samenwerkingszone, met 
de ontvangstwijk van de hond en de aanbie-
dingswijk van de leeuw. Boven in de stad,  

Als B zich van deze positie bewust is maar 
deze niet wil innemen, kan B kiezen voor sa-
men- of ondergedrag. B zet diagonaal tegen-
overliggend gedrag in. Wanneer dit tegenge-
stelde gedrag verbaal en non-verbaal 
overtuigend ingezet wordt, raakt het gedrag 
van de ander ontregeld. In dit geval zal A, 
volgens de wetmatigheden van de Roos, bo-
ven- of samengedrag gaan vertonen; vaak ge-
beurt dit onbewust. Vervolgens gaat de ge-
sprekspartner een andere positie in de Roos 
innemen, in dit geval naar samen. Samenge-
drag kan soms ongewenst gedrag zijn, waar-
bij ook dan tegengestelde interventies hel-
pend zijn, om gewenst gedrag te activeren.

OUDE INDIANENCULTUREN EN DIEREN Die-
ren namen een belangrijke plaats in binnen 
oude indianenculturen. Indianen ontleenden 
symbolische betekenissen aan het gedrag 
van dieren en hun leefomgeving. Zij verbon-
den kwaliteiten en gedragingen van de die-
renwereld aan de leden van hun stam. Vol-
gens de oude wijsheid van de indianen 
kunnen mensen een beroep doen op de 
kracht van dieren, als iemand specifieke ta-
lenten nodig heeft (Sams & Carson, 1996).
Het boek Medicijnkaarten (met bijhorende 
speelkaarten) is gebaseerd op de wijsheden 
van de oude indianencultuur. Aan elk van de 
44 dieren wordt symbolische betekenis ge-
geven. Zo staat over de uil geschreven dat 
zijn kracht wordt geassocieerd met helder-
ziendheid en magie; de nacht is de vriend 
van de uil, die ’s nachts jaagt op zijn prooi: 
‘Hij vliegt geluidloos, maar zijn prooi weet 
precies dat hij met de uil te maken heeft, 
wanneer deze toeslaat met zijn vlijmscher-
pe snavel en klauwen’ (Sams & Carson, 1996, 
p. 121). De uil wordt beschouwd als symbool 
van wijsheid; hij kan immers zien wat ande-

De Roos is populair, niet alleen bij superviso-
ren, maar ook bij coaches en trainers. Het 
instrument wordt vaak gebruikt bij agressie-
trainingen rondom thema’s als klant- en  
patiëntvriendelijkheid. Bij testbureaus kan 
een digitale vragenlijst ingevuld worden, 
waarmee in kaart wordt gebracht welke ge-
dragingen wel en niet bij de geteste persoon 
passen.

OMGEKEERD INTERVENIËREN De Roos biedt 
meer dan alleen een analyse van een com-
municatierelatie. De Roos biedt hulp bij het 
inzetten van ander gedrag, zogenaamde 
complementaire interacties. Remmerswaal 
heeft de Roos en hiervan afgeleide interven-
ties beschreven in zijn Handboek groepsdy-
namica (1965). Nathans (1996) heeft, hier-
bij aansluitend, de wetmatigheden van de 
Roos verder uitgewerkt. Zij legt uit hoe de 
Roos als hulpmiddel te gebruiken is om op 
gedragsniveau met weerstand om te gaan, 
door middel van zogenoemd omgekeerd  
interveniëren: ‘In plaats van de natuurlijke 
reflexen te volgen, kiest de adviseur het di-
agonaal daar tegenover liggend gedrag’ 
(Nathans, 1996, p. 120). Natuurlijke wetma-
tigheden in het communicatiegedrag wor-
den onderkend, maar vervolgens wordt er 
bewust voor een omgekeerde (tegengestel-
de) reactie gekozen. 
Dat kan door in de Roos - vanuit de natuurlij-
ke, wetmatige positie waarin de ander jou po-
sitioneert - diagonaal daartegenover liggend 
gedrag in te zetten, ofwel ‘schuin oversteken 
in de Roos vanuit de positie waarin je je be-
vindt’. Persoon A gedraagt zich opstandig en 
teruggetrokken met tegen- of ondergedrag. 
Volgens de wetmatigheden van de Roos rea-
geert persoon B hierop concurrent en aanval-
lend; dit is tegen- of bovengedrag. 
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roept, dan een steenbokhouding. Met dit 
inzicht gaat Suze in haar stage aan de slag, 
met uiteindelijk een goede afronding van de 
stage.
In de supervisiebijeenkomsten hierna wordt 
nog vaak gerefereerd aan de bijeenkomst 
met de dieren. Soms met humor, maar ook 
met ernst: ‘Dit is wel typisch leeuwengedrag 
van mij.’ Of: ‘Ik gedraag me tegenover mijn 
cliënt wel erg als een belerende uil. Geen 
wonder dat hij zich terugtrekt.’

dan vanuit “samen” reageren, als je je zo 
open opstelt?’ 
Ik vraag Suze vervolgens een dier te kiezen 
dat nog buiten de Roos ligt en dat voor haar 
voor samen of onder staat. Ze kiest een klei-
ne pluchen poes. Ik laat haar vertellen wat 
deze keuze bij haar oproept. Er komen tra-
nen. Daarna oefenen we nog een paar keer 
met samen- of ondergedrag en met samen- 
of bovengedrag. Ze ervaart dat zacht en rus-
tig ‘poezengedrag’ totaal ander gedrag op-

Supervisor: ‘Je voelt je dus niet prettig in 
deze posities, zo aan de linkerkant van  
de Roos?’ 
Suze (op wat bozige toon): ‘Nee, natuurlijk 
niet!’
Supervisor: ‘Kun je daar wat meer over ver-
tellen?’

Uiteindelijk krijgt Suze inzicht in haar op-
standige havik- en steenbokgedrag, en hoe 
ze hiermee bij haar begeleidster versterkt  
tegengedrag oproept. Suze realiseert zich 
gaande het gesprek dat onder- of samenge-
drag haar kan helpen. Dit betekent dat zij 
zich kwetsbaar moet gaan opstellen. Vervol-
gens doet Suze (die zichzelf speelt) een rol-
lenspel met een medesupervisante (die Mar-
got speelt).

Suze: ‘Margot, kunnen we samen even rus-
tig om de tafel gaan zitten? Ik weet dat ik 
me af en toe nogal boos gedraag. Dat wil ik 
niet, maar het gebeurt. Ik gedraag me vaak 
erg opstandig, als je me feedback geeft. Ik 
wil gewoon slagen in deze stage, het goed 
doen. Maar ik snap wel dat ik met mijn 
dwarsigheid onze samenwerking en het 
feedback geven bemoeilijk.’
Medesupervisante: ‘Ja, dat klopt. Jammer, 
hè? Want je wilt zo graag leren.’

Hier breekt Suze de dialoog af en vertelt hoe 
moeilijk ze het vindt om vanuit de onder- of 
samenpositie te spreken. Ze is makkelijker 
een dwarse steenbok, dan een nieuwsgieri-
ge poes of een luisterende kameel. Tegelij-
kertijd is ze verrast door de reactie van haar 
medesupervisant in de rol van Margot. ‘Is dat 
echt je reactie op mij? Je deed niet alsof?’, 
vraagt Suze. Haar medesupervisante ant-
woordt: ‘Nee, hoor. Ik kan toch niet anders 

haar begeleidster innemen en de effecten 
daarvan op Suze. Een deel van de dialoog in 
de supervisie verloopt als volgt.
Supervisor: ‘Suze, je hebt twee dierenfigu-
ren gekozen en in deze Roos geplaatst. Ik 
zie een steenbok en je hebt ook een tijger ge-
kozen. Kun je ons iets vertellen over deze 
dieren en de plaats waar je ze hebt neerge-
zet?’ 
Suze, wijzend naar een steenbok die links-
onder in de Roos staat: ‘Deze staat voor 
mijn boosheid en ook machteloosheid. Ik 
wil het zo graag goed doen! Maar Margot, 
mijn begeleidster, begrijpt me niet. Daar 
baal ik van. Margot zie ik als een boze tij-
ger: ze kan heel aanvallend naar me zijn.’ 
(Suze heeft de tijger linksboven in de Roos 
geplaatst.)
Supervisor: ‘Hoe uit deze steenbok zijn 
machteloosheid?’
Suze: ‘Mijn angst het niet goed te doen uit 
zich in mopperen tegen iedereen en vooral 
tegen mijn begeleidster - die niet goed naar 
me luistert. En dan laat ik het vervolgens 
maar zitten en loop weg. Maar soms zeg ik 
echt waar het op staat, dan geef ik weer-
woord.’ (Suze schuift de steenbok meer 
naar boven in de Roos, op gelijke hoogte 
met de tijger.)
Supervisor: ‘Wat gebeurt er dan tussen de 
tijger en de steenbok?’
Suze valt stil en kijkt naar de beide dieren. 
Een medesupervisant zegt: ‘Spannend hoor, 
die twee zo tegenover elkaar. Die tijger is 
toch echt een groot en machtig roofdier, en 
jij ...’
Suze: ‘Zo voelt het ook. Ik geef wel weer-
woord, als ik nare feedback krijg, maar ei-
genlijk ben ik bang voor Margot. Zij beoor-
deelt mij immers en ik weet zelf wel wat  
ik niet goed doe.’
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Figuur 2 De deelnemers kiezen dieren uit en zetten ze in de Roos.



ken waarmee de supervisor bekend is (zoals 
dramaspel, opstellingenwerk, kernkwadran-
ten of het enneagram). Dieren kunnen gete-
kend, geschilderd of gekleid worden, om 
beeldend expressie te geven aan een (meest-
al) onbewuste laag van weten. Het gebruik 
van metaforen stimuleert speelsheid en cre-
ativiteit en het activeert de belevingswereld. 
Niet alleen het handelen en de ratio worden 
aangesproken, maar juist ook het ervaren. 
Het spelen met dieren waartoe de dierenroos 
uitnodigt, ervaren supervisanten echter niet 
altijd als goed of plezierig. Spel creëert de 
ruimte om emoties te onderzoeken en som-
mige supervisanten kunnen dit ervaren als 
onveilig. Zij kunnen angst hebben de contro-
le over de situatie te verliezen. Oordelen of 
de rationalisatie dat spelen kinderachtig is, 
kunnen weerstand oproepen.
Het gebruik van beeldende werkvormen laat 
een ander, nieuw verhaal ontstaan bij de su-
pervisant en zorgt voor andere vragen bij de 
supervisor. Er kunnen ook gevoelens ont-
staan die juist afleiden van dat waarmee de 
supervisant in contact dient te komen. Het 
kan gebeuren dat de onthullingen die het 
hulpmiddel teweegbrengt, verder gaan dan 
wat de supervisant beoogde (Van Hulst, 
2008, p. 184 e.v.). 
Het is belangrijk om een bewuste keuze te 

Trudy plaatst twee vrijwilligers in de Roos. 
De een zet zij linksonder neer, de ander 
rechtsboven. Zelf neemt zij haar favoriete 
plaats in: middenrechts. De posities worden 
door het drietal verkend door heen en weer 
te lopen en te experimenteren met de wet-
matigheden van de Roos. Andere deelne-
mers nemen de rol van Trudy over, door in 
andere segmenten van de Roos te gaan staan 
en te ervaren wat hierop de reactie van de 
havik en schildpad is. 
De schilpad ontpopt zich als een steenbok; 
zijn jaknikken is ogenschijnlijk meewer-
kend, maar blijkt een vorm van verzet. Tru-
dy realiseert zich hoe zij verstard is geraakt 
en dat andere interventies nodig zijn om bei-
de collega’s in beweging te krijgen. Bij de ha-
vikcollega is leeuwen- of bovengedrag nodig 
en bij de steenbokcollega is vooral luiste-
rend en bevragend kamelen- of samengedrag  
en poezen- of samengedrag gewenst.
Met enkele aanpassingen is de werkwijze 
van deze workshop goed uit te voeren in een 
groepssupervisie, zo reageren de deelnemers 
aan het einde van de avond. Er zijn bij 
groepssupervisie minder toeschouwers aan-
wezig, maar elke supervisant kan een actie-
ve (dieren)rol krijgen. 

VOOR- EN NADELEN Elementen van de na-
tuur bieden een supervisor uiteenlopende 
mogelijkheden om creatief aan de slag te 
gaan. Alle diersoorten met hun specifieke  
eigenschappen en gedragingen zijn te plaat-
sen in de Roos van Leary. Om de dieren als 
metafoor in de Roos goed te kunnen inzet-
ten, is het belangrijk dat de begeleider vaar-
dig is met het gebruik van de Roos en het 
omgekeerd interveniëren. 
Dieren als metafoor kunnen samen gebruikt 
worden met andere begeleidingsmethodie-

WORKSHOP DIERENMETAFOREN VOOR  
SUPERVISOREN In 2014 verzorg ik een work-
shop voor de LVSC (regio Brabant), met als 
thema ‘De Roos van Leary en spelen met die-
rensymbolen’. Ik heb de Roos met tape op 
de grond aangeduid en stal dierenfiguurtjes 
uit die ik in de loop der jaren heb verzameld 
(zie figuur 2).
De deelnemers kunnen dieren uitkiezen, om 
zichzelf voor te stellen. Vervolgens kan men 
‘in de Roos lopen’ en een positie kiezen die 
het beste past: samen, tegen, onder of boven. 
Er ontstaan spontaan kennismakingsge-
sprekken, waarbij de deelnemers elkaars 
dier bekijken en de positionering ervan in de 
Roos. ‘Kunnen jij en ik makkelijk maatjes 
zijn?’, vraagt de ‘vogel’ aan de ‘kat’. Er wa-
ren aardig wat deelnemers die een leeuw of 
uil gekozen hebben, om die bovenin de Roos 
te zetten. Misschien niet toevallig, gezien de 
beroepsachtergrond van deze groep, zo 
wordt gezegd. Immers, in hun begeleiders-
rol zijn velen gewend een bovenpositie in te 
nemen.
Deelnemer Trudy brengt een casus in vanuit 
haar werk als docent. Zij is een op harmonie 
ingesteld persoon, die zich ook bij moeilijke 
opdrachten constructief wil inzetten. Maar 
als voorzitter van de vaksectie merkt zij dat 
ze met haar poezen- en wasberengedrag niet 
de beoogde veranderingen kan doorvoeren. 
Zij ervaart veel tegenwerking, vooral van 
twee mannelijke collega’s. De ene collega 
knikt steeds bevestigend tijdens vergaderin-
gen en zegt weinig. Typisch het ondergedrag 
van een schildpad zo lijkt het: wegkruipend, 
zwijgend. De andere collega uit zich met 
krachtig verzet, in en buiten vergaderingen. 
Hij vertoonde dominant boven- en tegenge-
drag, met havikuitingen: aanvallend, aan-
schoppend tegen, kritisch en betweterig.

maken voor het gebruik van hulpmiddelen 
in supervisie. Wordt deze ingegeven door het 
enthousiasme van de supervisor? Neemt  
de supervisor bij het kiezen voor een werk-
vorm en bij het stellen van vragen voldoen-
de de samenpositie in, van vragend en mee-
werkend? Is het wellicht passend als de 
supervisor zich opstelt als een nieuwsgieri-
ge poes? Of als een kameel (het dier dat vra-
gen aanneemt, zelf vragen stelt)? Welke die-
renmetaforen zijn op welk moment voor de 
supervisor het meest passend binnen de con-
text van supervisie?

TOT BESLUIT Elementen uit de natuur zijn 
voor mij dagelijks een bron van wijsheid en 
inspiratie, zowel persoonlijk als in mijn werk 
als supervisor. Tijdens het schrijven van dit 
artikel heb ik (metaforisch gezien) alle wij-
ken van de Stad der Axen bezocht en kon ik 
mij per schrijffase identificeren met de ge-
dragingen van de dieren die daar wonen. 
In dat creatieve proces werd ik getroffen 
door een gezegde dat de titel werd van dit 
artikel: ‘Elk meent zijn uil een valk te zijn’, 
met de betekenis dat ieder het beste denkt 
over de eigen prestatie. Ik zocht naar een ba-
lans tussen mijn weten en het niet-weten, 
een proces dat volgens mij zo kenmerkend 
is voor het werk van de supervisor.
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De impact van veranderen

JAARCONGRES 
MENS & ORGANISATIE

Donderdag 23 juni 2016, NBC Nieuwegein 

Crisis, we kunnen het woord niet meer horen. Maar in de 
oorspronkelijke betekenis biedt een crisis kansen. Het is een 
moment waarop bestaande kaders gaan schuiven en bestaande 
oplossingen niet meer werken. Het is een moment om van te 
leren, om te veranderen en jezelf en anderen te ontwikkelen. 

Welke impact hebben grote en kleinere veranderingen de 
afgelopen jaren op u gehad? Hebben bezuinigingen bij 
opdrachtgevers u de tijd gegeven om uw rol als manager, 
organisatieadviseur, coach of supervisor opnieuw uit te vinden? 
Onderzoek uw eigen innovatieve vermogen op 23 juni: leer van 
elkaar, wees creatief, vorm nieuwe allianties en benut uw kansen.

Dit kunt u verwachten
•  De impact van ingrijpende veranderingen en wat u

hiervan kunt leren
•  Benut uw creativiteit als bestaande strategieën niet

blijken te werken
•  Werk samen met uw opdrachtgever aan de organisatie

van de toekomst
•  Ga aan de slag met een kansgerichte, innovatieve mindset 

bij verandering
•  Kijk vanuit ecologisch perspectief naar organisaties

waarin de dagelijkse praktijk centraal staat

ORGANISATIE PARTNERS
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Edward DE BOER BESPROKEN
Wibe Veenbaas & Joke 

Goudswaard (2012). 
Het helende verhaal. 

Utrecht: Phoenix  
Opleidingen. ISBN  

978 90 819 8920 6

Deel I (‘De metaforische ruimte: spinnen en 
gesponnen zijn’) beschrijft het verhaal als 
metaforisch kader. Met een vertelling schep 
je als begeleider een symbolische plek, een 
ruimte waar de toehoorder (cliënt) figuurlijk 
in kan stappen. Dit deel laat zien hoe je met 
een verhaal de cliënt kunt meenemen langs 
thema’s en polariteiten. De auteurs beschrij-
ven hoe je kunt aansluiten bij de cliënt en 
zijn stemming (grondtoon). Ook komen an-
dere aspecten van de metaforische ruimte 
aan bod, zoals werken met perspectieven, 
omgaan met vragen in een verhaal en wer-
ken met beelden en symbolen. Het therapeu-
tische element komt sterk naar voren bij het 
verhaal als vorm van heling: een verhaal kan 
de pijn of wond openleggen, maar ook he-
len. Tevens wordt mooi beschreven hoe je 
een systemische opstelling kunt doen in een 
narratieve, verhalende vorm.
In deel II (‘De reis van de held(in): de meta-
forische leerlijn’) staat de reis van de 
held(in) centraal. Dit thema komt in alle fa-
cetten aan bod: de reis, de roep om op pad 
te gaan en de verkenning van het onbeken-
de. Daarbij horen ook zaken als de ‘val’ en 
de klassieke moedproef door het wagen van 
een sprong. Tevens komt het metaforische 

In de moderne traditie sluit Het helende verhaal aan bij het werk van Jo-
seph Campbell, zoals De held met de duizend gezichten. Zich baserend 
op de archetypen van Jung werkt Campbell een universele weg uit, die ie-
dere mens als ‘held’ gaat. In vrijwel elk verhaal zijn principes van deze uni-
versele reis van de held terug te vinden. Een andere inspiratiebron is het 
werk van Milton Ericson. Deze grondlegger van de hypnotherapie was een 
meester in het werken met metaforen en verhalen. Door middel van ver-
halen wist Ericson zijn cliënten bewust of juist onbewust in beweging te 
brengen. Zijn treffende beelden en vertellingen hielpen de cliënt innerlijk 
een nieuwe stap te maken in zijn ontwikkeling.
Het helende verhaal past ook tussen de vele, meer recente boeken over 
‘storytelling’, maar heeft daarin een eigen signatuur. Wat het boek bijzon-
der maakt, is dat het naast de jungiaanse psychologie en elementen uit 
neurolinguïstisch programmeren (Bandler, Grinder, Ericson) gebruik 
maakt van de uitgangspunten van systemisch werken (Hellinger). Juist 
dit systemische perspectief geeft het werken met verhalen nog een ande-
re, diepere dimensie. Werken met opstellingen laat zich goed integreren 
met werken met verhalen, en andersom. Veel opstellingen (zoals familie-
opstellingen en organisatieopstellingen) beginnen met het verhaal van de 
cliënt of organisatie. Veenbaas en Goudswaard kijken vanuit een syste-
misch perspectief naar het werken met verhalen. Dit maakt het boek ze-
ker uitdagend voor degene die minder ervaring heeft met deze werkvorm; 
voor de ervaren therapeut of begeleider is het een gedegen en doorleefde 
aanvulling op bestaande vakliteratuur. 

Opbouw van het boek
Het boek bestaat uit drie delen waarin theoretische uitleg wordt afgewis-
seld met lange en korte verhalen. Soms zijn de verhalen afkomstig uit 
workshops of de therapeutische begeleiding. De langere verhalen zijn 
soms bewerkingen van mythen of vertellingen uit bijvoorbeeld de chassi-
dische traditie. Soms wordt zelfs een film opnieuw verteld in de vorm van 
een verhaal, juist omdat het een aspect van het vak treffend weet te illus-
treren.
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BOEKBESPREKING

Verhalen smeden  
als ambacht

Met Het helende verhaal. De metaforische ruimte als ingang bij therapie, 
coaching en training is de wereld van begeleidingskunde een handboek rij-
ker. Het boek verdiept, vanuit vakmanschap en de praktijk, de wereld van 
verhalen vertellen als instrument voor begeleiding. Het is in zekere zin een 
vervolg op en verdieping van het werk van Veenbaas in Op verhaal komen. 
Hoewel het boek al enige tijd op de markt is, is het een bijzonder boek met 
een eigen signatuur. Vandaar dat het de moeite waard is er aandacht aan te 
schenken.Veenbaas en Goudswaard zijn beiden verbonden aan Phoenix  
Opleidingen. Het boek weerspiegelt ook een belangrijk uitgangspunt van het 
werk van dit instituut: het verhaal als bron voor ontwikkeling en groei in het 
begeleidingswerk. 

Verhalen vertellen en begeleidingskunde
Het helende verhaal staat in een rijke traditie van het verhalen vertellen. Al 
in de oudheid werden verhalen van generatie op generatie doorgegeven. Wijs-
heid, kunde en kennis werden verpakt in de vorm van liederen, gedichten, 
balladen en verhalen. Naast het feitelijke verhaal ging het ook over de hoofd-
persoon die een ervaring doormaakte. In het verhaal als metafoor lag vaak 
een diepere wijsheid verborgen, een levensles of inzicht, waar de toehoorder 
iets van kon leren. In de vele legenden, sagen, mythen en sprookjes zijn die-
pe wijsheden verpakt; de toehoorder wordt uitgenodigd de betekenis eruit te 
halen die voor hem van belang is. Net als andere kunstvormen is het mooie 
van verhalen dat ze vaak een eigen en unieke weerspiegeling hebben in de 
ziel en beleving van de ander.

E. de Boer is werkzaam als consultant, trainer en coach. 
Hij doet momenteel onderzoek naar het thema toegepas-
te intuïtie. E-mail: e.deboer@converseconsulting.eu.
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ten die zich werkelijk met het vertellen als 
ambacht willen verbinden; het is geen inlei-
dend boek voor starters. Ervaren begelei-
ders die vanuit inhoud en praktijk het gebied 
van verhalen vertellen willen verdiepen, kun-
nen er veel aan hebben. In die zin is het niet 
alleen een praktisch, maar ook een inhoude-
lijk sterk boek. Het gaat vooral over de bin-
nenkant van het verhalen vertellen, over de 
kunst en de kunde. De inhoud is van hoge 
kwaliteit: doorleefd en duurzaam. Het is een 
boek dat je, jaren nadat je het gelezen hebt, 
nog eens ter inspiratie uit de kast kunt pak-
ken. 
In mij kwam het beeld op van een smidse: in 
een gloeiend vuur worden losse elementen 
van een verhaal samengesmeed tot een be-
tekenisvol geheel. De metaforische ruimte 
is daarbij de plek waar het vuur van de ont-
moeting tussen cliënt en begeleider gloeit. 
Als vakman smeedt de verteller de verhalen 
in het vuur van het narratieve klimaat. Het 
ambacht van verhalen vertellen bestaat uit 
warmte, bevlogenheid en voor je kunnen 
zien wat je wilt bereiken, om vervolgens de 
toehoorder met een vakkundige tik op de 
juist plek te raken.

Ik kan Het helende verhaal van harte aanbe-
velen, zowel voor wie als begeleider of 
coach interesse heeft in ‘storytelling’, als 
voor een systeemtherapeut die met verhalen 
en opstellingen wil gaan werken.

kerpunt in hun gesprekken. Het is voldoende om te delen wat er speelt 
en om standvastig te blijven.

Als begeleider roept het bij mij onmiddellijk op om zelf meer en vooral 
bewuster met beelden en symbolen te gaan werken. Nu zijn het vaak nog 
onverwachte en speelse invallen. Door de vele voorbeelden in het boek 
besef ik hoezeer verhalen vertellen zowel een kunst als een kunde is, die 
- mits zorgvuldig ingezet - een waardevolle toevoeging vormen op het be-
geleidingswerk. Mooi is hoe het boek mij uitnodigt om het weidse veld te 
betreden van verhalen en beeldende intuïtie, dat zich voordoet in het di-
recte contact tussen verteller en luisteraar. Dit is een intieme en kostba-
re ruimte, waar het verhaal de begeleider met de cliënt verbindt. Hoewel 
het duidelijk ontstaan is vanuit de praktijk, is het zeker geen toegankelijk 
‘how to’-boekje. De opzet dwingt je om je echt met de inhoud te verbin-
den en vanuit deze innerlijke verbinding gevoel te krijgen voor ontwikke-
ling en transformatie in verhalen.
Het taalgebruik in het boek is rijk en beeldend. Het nodigt uit tot reflec-
tie, even stil worden, en een van de vele verhalen tot je door te laten drin-
gen. Soms heeft de taal een heel specifieke cadans in de meedelende, ver-
halende vorm. Diepgaande en omvattende inhouden worden dicht op 
elkaar gebracht. De taal zelf is kleurrijk en beeldend, en soms bijna zwe-
verig; dat kan de tekst voor sommige lezers wat ongrijpbaar maken. Het 
is een echt tekstboek, met letterlijk veel woorden. Als lezer moet ik voor-
al bij die teksten mijn verbeeldingskracht gebruiken. 
Behalve een model met de metaforische leerlijn en een aantal gedichten 
in kleur, is er per hoofdstuk een samenvatting van de essentie. Ik had als 
lezer graag nog meer schema’s gezien; dat zou de rijke inhoud overzich-
telijker en meer praktisch toepasbaar maken. Handig daarentegen vind ik 
de bergrippenlijst achterin het boek, met specifiek technische begrippen 
als transderivationeel zoeken en imprint. 

Verhalen vertellen als ambacht
Het helende verhaal is een boek voor begeleiders, trainers en therapeu-

Verhalen als inspiratiebron
Bij het lezen van Het helende verhaal valt mij onmiddellijk op: dit is geen 
boek voor beginners. Het is, met 408 pagina’s, een stevige pil die toewij-
ding vraagt. Werken met verhalen is geen ‘quick fix’; ik moet er soms echt 
even voor gaan zitten, om bewust in te stappen in de reis door het boek. 
Wat mij direct raakt zijn de gebruikte verhalen. De langere zijn mooi be-
schreven en raken mij direct, zoals ‘De jongen die zijn naam moest ver-
dienen’. Deze vertelling gaat over een indianenjongen die vol spanning 
een beproeving tegemoet gaat, om zijn ware naam te ontvangen. Hij ver-
zaakt en ervaart dit intens als een mislukking. Echter, het verzaken heeft 
een ander aspect: hij redt daarmee het leven van een bizonkalf. Uiteinde-
lijk krijgt hij toch een naam.
Het verhaal gaat over het tegenovergestelde perspectief, in dit geval de 
mislukking naast het succes. Oppervlakkig beschouwd heeft de held zijn 
doel niet bereikt, maar op een andere laag heeft hij iets moois weten te 
realiseren en juist dit andere wordt beloond. Een ander, meer verborgen 
aspect van de hoofdpersoon wordt door het verhaal ingesloten. Daarmee 
heeft het verhaal een integrerende functie: het is een helend verhaal.
Verhalen openen de ogen van je ziel. Als ik wordt geraakt door een ver-
haal, ga ik soms werkelijk anders kijken. Tijdens het lezen merk ik hoe 
veelzijdig de vertelling en de metaforische ruimte kan worden toegepast. 
Een verhaal hoeft niet alleen een lange vertelling te zijn, maar kan ook be-
staan uit een enkele zin; achter die zin ligt een innerlijke diepte verscho-
len. Zonder te doceren kun je een principe of inzicht door een verhaal in 
één keer duidelijk maken, zoals met ‘Gemis als bron’:

In de opleiding vertelt de trainer: ‘Vroeger, als ik thuis voor de deur 
stond, wist ik al of mijn ouders weer een conflict hadden waar ze niet 
uit kwamen. Mijn vermogen om aan te voelen wat er mis is, komt voort 
uit mijn verwonding en is nu mijn potentieel.’ De opdracht aan de cur-
sisten is: ‘Vertel elkaar een persoonlijke ervaring van gemis, die de bo-
dem is van jouw kwaliteit in het werken met mensen.’ 

Een ander verhaal, ‘De mast’, gaat over het werken met een beeld of me-
tafoor bij de begeleiding:

In de tijd dat hij vastloopt in zijn relatie, vraagt hij zich af hoe hij trouw 
kan blijven aan zichzelf. Kan hij de verleiding weerstaan zich snel in 
een nieuwe liefde te storten? Het stormt van binnen. Dit verdriet en ver-
raad herinneren aan vroeger en nodigen uit hetzelfde te doen: zich te 
onthechten en hard te worden. Een goede vriend vertelt hem van Odys-
seus en de mast. Het zinnetje: ‘Sta je nog aan de mast?’, wordt een an-

thema van de drempel aan bod: wat gaat er 
verscholen achter de poort? Wie kom je te-
gen op de drempel naar het nieuwe? Wat is 
er nodig om deze poort door te gaan? Wat 
houdt je juist tegen? Hierbij speelt de syste-
mische dimensie een belangrijke rol: het 
gaat om het omzetten van de magische taak 
in de eigenlijke (helende) taak. 
Deel III (‘Meesterschap en vakmanschap: 
werken vanuit een narrarief klimaat’) be-
schrijft het ambacht dat nodig is om te wer-
ken met verhalen. Hoe schep je een vertel-
lend, narratief klimaat? Bij ieder contact met 
de cliënt, zowel in de persoonlijke begelei-
ding als in het werken met groepen, kunnen 
verhalen betekenisvolle dragers zijn van het 
leerproces. Hoe ontwikkel je als begeleider 
een gevoel of een soort zintuig voor deze 
verhalende dimensie van begeleidingswerk? 
In dit deel komt het vak van het verhalen 
vertellen aan bod, bijvoorbeeld aan de hand 
van persoonlijke maskers (karakterstructu-
ren), waarachter de essentie van de cliënt 
verborgen gaat. Het verhaal vormt ook een 
belangrijke bedding voor leerprocessen op 
identiteitsniveau. Verhalen ondersteunen de 
cliënt in zijn proces van leren en transforma-
tie.
Het derde deel eindigt met de betekenis van 
verhalen van familiesystemen die van gene-
ratie op generatie worden doorgegeven, zo-
als verwoord door Pablo Neruda:

Daarom moet ik steeds terug naar al die 
plekken in de toekomst
Om mijzelf te ontmoeten en te blijven on-
derzoeken
Met de maan als enige getuige
En dan fluitend van vreugde over stenen en 
aardkluiten lopen,
Met bestaan als enige opdracht
Met de weg als enige familie
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veelal praktisch en pragmatisch. Daarin ver-
schilt het van wat Glaudemans beoogt, na-
melijk om de trage vraag hoe we ruimte kun-
nen vinden, fundamenteel te beschouwen, 
te doordenken en te doorleven. 

Veelkleurige en prikkelende notities
Een tweede reden waarom het boek het le-
zen waard is, zijn de notities die de auteur 
wijdt aan allerlei vormen van systeemver-
strikkingen. Het gaat in Is er ruimte in de 
gevestigde orde? even gemakkelijk over ons 
verlangen naar controle, onze afhankelijk-
heid en behoefte aan goedkeuring, over men-
tale ruimte (of het gebrek daaraan) als over 
ons geldsysteem. De notities kennen een 
haast associatieve verteltrant die afwisse-
lend handelt over concrete gebeurtenissen, 
dan overgaat in een korte filosofische uitwei-
ding of verwijst naar een afbeelding, foto of 
kunstobject. 

enig ongemak met zich meebrengt - raad ik aan het werk (en deze recen-
sie) links te laten liggen. Voor de nieuwsgierigen onder u zal ik het hier 
op enigszins onorthodoxe wijze bespreken. Ik doe dat in de vorm van een 
vijftal korte notities die beogen te beargumenteren waarom dit boek juist 
wél de moeite waard is voor een begeleider van individuele of collectie-
ve leerprocessen. 

Prachtige trage vraag als bron van het onderzoek
De titel van het boek vormt de hoofdvraag waar alles om draait: is er ruim-
te in de gevestigde orde? Een prachtige trage vraag, waar je eindeloos op 
kunt kauwen, die je van verschillende kanten kunt bezien en waar geen 
definitief antwoord op mogelijk is. De gevestigde orde, stelt de auteur, zijn 
alle regels, afspraken, overtuigingen en normen die samen het systeem 
vormen waarin we leven. Een gevestigde orde vormt zich door taal, ge-
schreven en ongeschreven regels en wat we daarover met elkaar commu-
niceren. Zij is dus geen vaststaand gegeven, geen establishment, maar een 
georganiseerd systeem dat we zelf creëren en waar we even gemakkelijk 
zelf in verstrikt raken. En hier nu richt Glaudemans haar onderzoek op: 
in hoeverre vormen wij zelf de wortels van onze gevangenschap? En waar 
ligt dan de ruimte voor ons als individu om uit de verstrikking te stappen, 
ons erover te verwonderen en een ander perspectief te vinden?
Voor begeleiders is dit uiteraard een zeer interessante en ook belangwek-
kende vraag. U en ik, wij streven er in principe naar de ander of anderen 
te helpen zichzelf beter te leren kennen in lastige organisatiecontexten, 
nieuwe mogelijkheden te vinden en een andere kijk op de zaak te ontwik-
kelen. We willen de ander helpen zich te verhouden tot de wonderlijke 
verstrikkingen waar we in vastraken in organisaties. Het streven anderen 
hun weg te helpen vinden in de dagelijkse (organisatie)werkelijkheid is 

BOEKBESPREKING

Is er ruimte in de
gevestigde orde?

Eigenlijk lijken alle boeken die zijn geschreven in het vakgebied dat handelt 
over management en organisatie op elkaar. Allereerst zijn ze bijna zonder uit-
zondering geschreven vanuit de rotsvaste overtuiging dat de lezer een hoge 
mate van praktische toepasbaarheid verlangt - er moet immers iets nuttigs 
gedaan kunnen worden met het gebodene. De opbouw voltrekt zich door-
gaans langs vaste en herkenbare lijnen: er is een centrale probleemstelling, 
waarvan de auteurs laten zien dat het een buitengemeen en zeer ernstig pro-
bleem is, waardoor in de praktijk veel energie verloren gaat en onnodig ge-
doe ontstaat. Daarna presenteren zij hun oplossing: een model, concept en 
liefst ook een stappenplan, met fraaie casuïstiek die krachtig illustreert waar-
om hun unieke oplossing werkt en veel succes zal brengen. 
Is er ruimte in de gevestigde orde? van kunstenaar en adviseur Marjorieke 
Glaudemans onttrekt zich geheel en al aan bovenstaande (toegegeven, licht 
karikaturale) typering. Eerlijk gezegd maakt dit het tot een ongemakkelijk 
boek. Ongemakkelijk om te bespreken en ongemakkelijk ook om te lezen. De 
dertig notities die tezamen het boek vormen - waarover zo dadelijk meer - zijn 
beslist origineel en prikkelend, maar laten zich niet lezen als een doorlopend 
verhaal en bevatten nauwelijks concrete antwoorden; tijdens het lezen zeur-
de veelvuldig een vervelend stemmetje in mijn hoofd: wat kan ik hiermee? 
Het boek maakt dus zeker geen deel uit van de gevestigde orde van manage-
mentboeken en vraagt het een ander van de lezer. Wie geen trek heeft in zo’n 
boek - een boek dat je niet zomaar van kaft tot kaft doorleest en dat daarom 
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zaam vanuit zijn eigen bedrijf Brenninkmeijer Organisa-
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die dit boek ademt. Het leeft daarmee een grondhouding voor van de  
‘reflective practioner’ en het is die open, reflecterende en onderzoekende 
opstelling die mij zeer bevalt. 
In bijna alles is dit merkwaardige en originele boek een witte raaf in de 
wereld van het managementboek, die zo’n getrouwe afspiegeling vormt 
van het georganiseerde leven, met haar overwaardering voor nuttige en 
praktische actie. Wie Is er ruimte in de gevestigde orde? leest wordt er 
voor even aan herinnerd dat het ook anders kan.

er blijk van dat ze ervan houdt te zoeken naar woorden die de kern raken. 
Een vondst is het onderscheid dat zij aanbrengt tussen ‘je verhouden tot’ 
en ‘je verhouden met’. Met een verhouding tot iets zoeken maak je het 
analytisch en creëer je afstand, terwijl je verhouden met uitdrukt dat je 
onderdeel bent van en telkens opnieuw dient te zoeken naar een omgang 
met wat zich voordoet. Taligheid spreekt ook uit een verkenning van woor-
den, zoals ‘doorwerken’ of ‘redderen’ of uit de formulering van vragen, zo-
als de titel van notitie 6: ‘Waar meten we ons aan af?’ En als haar iets niet 
bevalt, bedenkt ze er een lelijk woord voor, zoals ‘competentiseren’ (over 
onze neiging om te denken en spreken over compententies) of ‘manage-
mentaliteit’. 

Mild verwonderde cultuurkritiek
Tussen alle observaties, terzijdes en reflecties houdt het boek en passant 
een spiegel voor van de tijd waarin wij leven. ‘Een radeloos bewust tijds-
bestek’ noemt Glaudemans het, met ‘zijn globalisering, kapitalisering, in-
formatisering, technologisering, digitalisering, psychologisering, incorpo-
rering, ego branding en vercommercialisering van sociale contacten’. Ze 
beschrijft kritisch hoe we in onze samenleving omgaan met emoties, hoe 
we er enerzijds vervreemd van raken en anderzijds hoe we ons heel sterk 
kunnen identificeren met onze gevoelens. En hoe we daarin ook kunnen 
doorschieten, ons overidentificeren en daarmee ook kunnen klemzetten, 
want ‘zo voel ik dat nu eenmaal’. 
Daarna spiegelt ze deze houding aan de manier waarop mensen in Nepal 
taal hebben om uitdrukking te geven aan emotie. Daar spreekt men niet 
van: ‘Ik heb verdriet’, maar zegt: ‘Aan mij voelt het verdrietig.’ Een ver-
schil tussen een emotie ‘hebben’ of een emotie ervaren, waarbij je wezen 
los blijft van de gewaarwording. Bij dit alles valt op dat de cultuurkritiek 
nergens cynisch wordt, maar steeds mild en verwonderd van toon blijft. 
Zeker heeft Glaudemans een opvatting, maar ze slaagt er goed in om open 
te blijven in de vragen die ze stelt. Het blijft gaan om een verhouding te 
zoeken met (en niet tot) deze radeloos bewuste tijd. 

Appel om te (blijven) reflecteren
‘Honderden malen heb ik mijn lantaarn genomen om te zoeken midden 
overdag’, zo citeert Glaudemans de Belgische schrijver Henri Michaux. 
Eigenlijk is Is er ruimte in de gevestigde orde? een doorlopend onder-
zoek, een conversatie en een pleidooi om te blijven nadenken en de ruim-
te open te houden. Blijf reflecteren, blijf onderzoeken en neem niet zo-
maar genoegen met de eerste gedachte die zich aandient - dat is de geest 

In de tekst staan noten die in de kantlijn 
worden uitgewerkt. Regelmatig brengt de 
auteur eigen ervaringen in, die opvallen door 
een grote openhartigheid en gespeend zijn 
van enige neiging zichzelf in een positief dag-
licht te stellen. Integendeel: het zijn vaak 
pijnlijke, kwetsbare voorvallen, waarin Glau-
demans laat zien hoe zij zelf in een verstrik-
king belandde. In de beschrijving van haar 
lotgevallen bij managementcentrum De Baak 
verhult ze niet dat ze zelf in een mum van tijd 
werd meegezogen in de dynamiek, het jach-
tige tempo en de eisen van haar werkomge-
ving. 
Nietsverhullend is ook haar notitie met de 
titel ‘Keep our cool’ die als volgt begint: ‘Gis-
ter ontmoette ik een indrukwekkend ie-
mand. Ik bedoel, ik werd weggeblazen en in 
luttele seconden stond daar een concullega, 
zo een waar niet aan te tippen valt. Alles was 
beter: de manier waarop ze haar visie onder 
woorden bracht, de lippenstift, de noncha-
lance, de opdrachten die ze doet, kortom 
haar hele acte de présence.’ Vervolgens volgt 
een betoog over de menselijke neiging om 
ons naar elkaar als geslaagd en succesvol te 
presenteren, over het behaagzieke van 
‘keeping up appearances’ en ten slotte: wel-
ke (levens)houding past als we hierin niet 
willen meedoen? 

Speelse taligheid
Een onderzoek naar vrije ruimte in ons ge-
organiseerde leven kan niet zonder een spel 
met taal. Immers: taal is de gevestigde orde 
en we kunnen onszelf ermee vastzetten, 
maar ook bevrijden. Soms zit het verschil in 
een klein woord, een uitdrukking of een ele-
gante formulering. Glaudemans blijkt hierin 
zeer bedreven: ze formuleert mooi en geeft 
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elkaar voortbouwen om tot bewustzijn te ko-
men. Systemen die ons samen door het le-
ven ‘dirigeren’ en een heel natuurlijk biolo-
gisch proces vormen dat we bewustzijn 
noemen. Ze richten zich op de regulering van 
ons leven, op het bereiken van een homeo-
stase ofwel de handhaving van een balans 
door zelfregulering.
‘Ik’ begint met het gewaarworden van jezelf 
in de ruimte, ook wel het protozelf genoemd. 
Het ik wordt onderscheiden van de buiten-
wereld. Deze waarneming vindt zijn oor-
sprong in de diepste en oudste lagen van het 
brein, de hersenstam. Elk wezen houdt zich, 
hoe klein of groot ook, bezig met het zich-
zelf in stand houden, zelfs op celniveau; dit 
zit in onze genen ingebakken. Het protozelf 
produceert de zogenoemde primordiale ge-
voelens, die zich spontaan en aanhoudend 
voordoen wanneer we wakker zijn. De hui-
dige staat van het lichaam wordt bijvoor-
beeld telkens weerspiegeld op de schaal van 
genot naar pijn. Doordat wij ons kunnen ver-
plaatsen en we steeds in andere situaties te-
rechtkomen, verschillen we van planten. 

al is er een klein beetje licht op gevallen’. De auteur gaat verder in zijn 
zoektocht naar de verklaring van de oorsprong en de aard van emoties en 
gevoelens, omdat deze de basis voor ons bewustzijn vormen. Het is ook 
een boek waarin de auteur inzichten over de verschillende lagen van het 
bewustzijn integreert ofwel, zoals hij het zelf zegt: ‘Het persoon-zijn in ver-
band brengen met biologie is een onuitputtelijke bron van ontzag en eer-
bied voor alles wat menselijk is.’ 

Over Damasio
Damasio, hoogleraar neurowetenschappen, neurologie en psychologie, 
kent een enorme wetenschappelijke staat van dienst, getuige onder meer 
de vele prestigieuze prijzen die op zijn naam staan. Eerder verschenen 
toonaangevende titels als Het gelijk van Spinoza, De vergissing van  
Descartes en Ik voel dus ik ben. Damasio lijkt de taak op zich genomen 
te hebben om filosofische en psychologische stromingen te voorzien van 
een (neuro)wetenschappelijke onderbouwing. Een zoektocht waarin hij 
telkens bakens verzet en oude overtuigingen verlaat die niet houdbaar 
blijken. 
Een van Damasio’s bekendste studies is een onderzoek naar Phineas Cage 
(zie Wikipedia). Deze spoorwegarbeider uit Amerika kreeg op een dag een 
metalen staaf door zijn hoofd geboord door een explosie. Hij overleefde 
dit ongeluk, maar zijn gedrag en persoonlijkheid bleken aangetast. Door 
te bestuderen welke gebieden beschadigd waren, lokaliseerde Damasio 
een deel waar de persoonlijkheid zetelt. Hiermee verkreeg hij de eerste 
bewijsvoering voor het belang van de frontale delen van het brein bij de 
beheersing van emoties. 

Me, myself and I
Wie ben ik? Damasio maakt onderscheid tussen drie verschillende ikken: 
protozelf, kernzelf en autobiografisch zelf. Het zijn drie systemen die op 

Jacquelien WILLEMSE
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Bewustzijn:
een hersenkraker

Als lezer van deze boekbespreking bevind je je op een plek. Een plek waar-
van je je pas bewust wordt, als je erop wordt geattendeerd. En je weet ook 
dat jij jij bent. Niet iets waar je bij stilstaat, tot je het erover hebt. Daarnaast 
ben je in staat om terug te denken aan wat je gedaan hebt vóór het lezen van 
deze recensie. Misschien heb je zelfs al een plan over wat je hierna gaat doen: 
iets te drinken pakken of de rest van dit tijdschrift lezen. Of je dit boek ook 
zelf gaat aanschaffen, daar kun je je wellicht nog geen voorstelling van ma-
ken. Je wilt je misschien een beeld vormen, zodat de aanschaf een bewuste 
keuze wordt. 
De voorgaande regels illustreren het centrale thema van Het zelf wordt zich 
bewust: de verschillende verschijningsvormen van ons bewustzijn. Een the-
ma dat de kern van ons vak als begeleiders raakt; leren gaat immers vaak via 
de weg van bewustwording. Het boek bevat een neurologische en soms ook 
filosofische beschrijving van de oorsprong van ons bewustzijn. Een thema dat 
onlangs door auteurs als Dick Swaab en Viktor Lamme in Nederland op de 
kaart is gezet. 
De discussie over de al dan niet vrije wil en de achterliggende vraag in hoe-
verre wij verantwoordelijk zijn voor onze daden, wordt met aanslagen als die 
in Parijs verder gevoed. Hoe kun je bij volle bewustzijn in staat zijn tot zulke 
extreme daden?
Het boek neemt je mee naar de biologische kant van het zelf, waarbij de au-
teur opmerkt dat ‘het mysterie van het bewustzijn nog altijd een mysterie is, 
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ons blikveld naar ons kernzelf en is reflectie 
moeilijk, terwijl juist verbreding van het ge-
zichtsveld nodig is om tot andere handelings-
mogelijkheden te komen. 
Daar ligt de link met begeleidingskundige 
vraagstukken en de maatschappelijke actu-
aliteit. Het hebben van een bewustzijn is niet 
alleen helpend, het schept ook verwachtin-
gen en geeft de verantwoordelijkheid hier 
bewust mee om te gaan. 

Wat neem ik mee?
Ik werk als ‘breinarchitect’ aan het deelbaar 
maken van expertise over de werking van 
het brein. Daarnaast begeleid ik organisatie-
ontwikkeltrajecten ‘with the brain in mind’. 
Daarbij staat voor mij de vraag centraal hoe 
wij bij leer-, ontwikkel- en veranderproces-
sen gebruik kunnen maken van de expertise 
die aanwezig is en wordt opgebouwd in de 
neurowetenschappen. Dit boek heeft me be-
wust gemaakt van een aantal vooronderstel-
lingen die ik als vanzelfsprekend beleef, ter-
wijl ze enorm wonderlijk zijn als je er eens 
goed naar kijkt. Over de volgende punten 
heb ik me het meest verwonderd en mij af-
gevraagd wat zij kunnen betekenen voor 
mijn vak.
De driedeling van ikken geeft mij te denken 
over de vraag op welk niveau van bewustzijn 
ik als begeleider intervenieer. Het protozelf 
beschouw ik voor mijzelf als het terrein van 
klinisch psychologen. Van zaken rond bij-
voorbeeld verstoring in het zelfbeeld heb ik 
onvoldoende expertise in huis. Pas op de 
laag van het kernzelf zie ik mijzelf (vanuit 
mijn achtergrond als arbeids- en organisatie-
psycholoog) opereren. Hieruit filter ik ook 
mijn rol als begeleider in het verbreden van 
het blikveld ten behoeve van de begeleide 
persoon. Begeleiding in de analyse (bewust 
maken) van zowel de feiten als de sociale 

gedirigeerde maar wel gestructureerde kamermuziek, om tot slot tot die 
hersensymfonie te komen. Als de omgeving complexer wordt, is er zo’n 
groot beroep gedaan op het brein dat er tijdens de uitvoering als het ware 
vanzelf een zelf verschijnt die de afzonderlijke musici als totaal tot grote 
hoogte kan brengen. 
Het deed me denken aan de TED-talk van Benjamin Zander, dirigent van 
het Boston Philharmonic Orchestra (zie bit.ly/tvb1601-ted). Hierin demon-
streert hij de ‘One buttock play’, een concept waarin je als het ware wordt 
meegevoerd in de muziek en mee gaat voorspellen hoe de muziek verder 
zal lopen. Hij laat je ervaren hoe muziek je in vervoering kan brengen, 
waarbij de rol van ons bewustzijn, met name het autobiografische zelf en 
subjectiviteit, een cruciale rol speelt. 
Ook vanuit het perspectief van de begeleider is het interessant om dit film-
pje te zien. Daar waar vanuit het protozelf de eerste primitieve klanken 
ontstaan, wordt er door het kernzelf verdieping in de kaarten geboden. 
Tot slot maakt het autobiografische zelf het tot een vloeiend en doorlo-
pend geheel. Als begeleider ondersteun je het proces om telkens een ver-
diepender inzicht te verkrijgen, om tot prachtige muziek te komen. Kort-
om: het zelf is een resultaat van vele en dynamische breinprocessen en 
heeft geen vaste plek in de regiekamer van onze hersenen. Er zit dus geen 
mannetje in je hoofd.

Het ultieme geschenk 
Zoals Damasio stelt: het bewustzijn is een toestand van de geest waarin 
kennis van het eigen bestaan en kennis van de omgeving aanwezig is. Zo-
als gezegd, bewuste geestestoestanden zijn niet alleen rationeel, maar be-
vatten ook een onontbeerlijk gevoelsaspect: we voelen ze aan. ‘Evolutio-
nair gezien heeft bewustzijn het vermogen tot aanpassing verbeterd en de 
begunstigden de ruimte geboden nieuwe oplossingen te creëren voor de 
problemen van leven en overleven in vrijwel elke denkbare omgeving.’ 
Die regulering is gericht op zowel het behoud van het individu als op het 
niveau van de samenleving. 
Damasio sluit zijn boek af met wat hij ziet als het ultieme geschenk dat 
we als mens door ons bewustzijn hebben gekregen. Hij spreekt over ‘het 
vermogen om ons naar de toekomst te loodsen op de zeeën van onze ver-
beeldingskracht, om het schip naar een veilige en productieve haven te 
leiden.’ En: ‘Het geheugen, vermengd met persoonlijke gevoelens, geeft 
mensen de mogelijkheid zich niet alleen individueel welzijn voor te stel-
len, maar ook het algemene welzijn van een hele samenleving en de mid-
delen om te bedenken om dat welzijn te bereiken en te versterken.’ Zeker 
in deze laatste zin maakt hij duidelijk hoe belangrijk reflectie is, zeker in 
roerige tijden zoals we die nu beleven. Juist in tijden van angst vernauwt 

de dimensie van de tijd te zien. We kunnen benoemen wat we voorafgaand 
aan het lezen van dit artikel deden en wat we in de toekomst zullen gaan 
doen. We zijn in staat om te bedenken wat het verjaardagscadeautje wordt 
voor die goede vriendin en op welk moment we dit gaan kopen. Dit deel 
maakt ons als mens zo bijzonder. Op basis van de primordiale gevoelens 
van het protozelf en de verschillende voorstellingen vanuit het kernzelf, 
kunnen wij met het autobiografische zelf de voorstellingen sturen en struc-
tureren. Deze vorm van bewustzijn is gecoördineerd, in tegenstelling tot 
het bewustzijn op de andere lagen. 
Evolutionair gezien zou dit autobiografische zelf ons de mogelijkheid heb-
ben gegeven om iets te doen wat wij alleen als mensen kunnen doen: het 
uitstellen van een reactie. Even nadenken heeft bijgedragen aan onze over-
leving in de oneindige variëteit aan omgevingen waar we ons in begeven. 
Het autobiografische zelf kan ons uit de ‘online modus’ halen, waarin we 
automatisch reageren op het hier en nu. We komen dan in een ‘offline mo-
dus’, waarbij we in staat zijn te reflecteren op beschikbare mogelijkheden 
en wat daarvan de waarde is in relatie tot overleving. Hierbij ontstaat een 
soort interne gestructureerde dialoog; het bewustzijn haalt ons uit een 
stand van vanzelfsprekendheid. 
Om in de complexiteit van alledag te kunnen handelen, heeft het autobio-
grafische zelf nog iets te bieden: subjectiviteit. Door de verschillende kaar-
ten die we in het verleden onbewust hebben gemaakt, kregen we allemaal 
een andere kijk op de wereld mee. Ons autobiografische zelf kan onze per-
ceptie laten omslaan, bijvoorbeeld van verlies en verdriet naar vreugde 
en feestelijkheid. Met andere woorden, we kunnen onze voorstellingen 
niet alleen natuurgetrouw maar ook gefilterd weergeven. Als mens heb-
ben we veel mogelijkheden ontwikkeld en zijn we in staat beter te over-
leven, door ons zowel bewust te zijn van onze interne waarneming (pro-
tozelf: wat gebeurt er lichamelijk?), onze externe waarneming (kernzelf: 
wat gebeurt er in de omgeving?) en als onze responsen op beide waarne-
mingen (autobiografisch zelf: hoe verhoud ik mij tot de omgeving?). Al 
deze lagen kennen eigen karakteristieken, oorsprong en effecten. Dama-
sio introduceert hierbij de metafoor rond het maken van muziek. 

Bewustzijn als hersensymfonie
Als het bewustzijn ter tafel komt, ontstaat er vaak een gesprek over de 
aansturing. Is er iets als een mannetje in je hoofd dat al deze processen 
aanstuurt? Of bestaat dit niet? Een metafoor ter verduidelijking. Het be-
wustzijn is een product vanuit vele verschillende locaties van het brein. 
Een ware hersensymfonie ontwikkelt zich, waarbij het geheel meer is dan 
de som der delen. Afhankelijk van de complexiteit van de situatie volstaat 
achtereenvolgens een duet (waarbij bewuste aansturing niet nodig is), on-

Daarmee komen we bij de volgende laag van 
ons bewustzijn.
Het kernzelf geeft ons informatie over ons 
handelen in relatie tot de buitenwereld. Dit 
bewustzijn heeft zich moeten vormen, om-
dat wij ons door de ruimte bewegen in diver-
se contexten. Het kernzelf maakt op basis 
van alle ervaringen een soort kaarten; dit 
kunnen zowel sociale kaarten zijn, als kaar-
ten van de werking van objecten. Een kaart 
is een speciaal stukje geheugen waarin alle 
zintuigelijke informatie en ervaring bij elkaar 
komt. Het brein onthoudt deze informatie, 
om het weer van stal te halen zodra zich een 
soortgelijke situatie voordoet. Op basis van 
deze kaarten is het brein in staat voorstellin-
gen te creëren. Er wordt in ons hoofd een 
soort film gemaakt, waarin we verschillende 
scenario’s de revue kunnen laten passeren, 
zonder dat we eerst de ervaring hoeven op 
te doen: visualiseren op basis van de reeds 
aangemaakte kaarten. 
Damasio benadrukt sterk dat ons bewustzijn 
niet alleen het cognitieve deel van ons brein 
betreft, maar dat het ook om gevoelens gaat 
(‘Bewuste toestanden van de geest worden 
gevoeld’). Je hebt dus niet alleen een cogni-
tief kennen, maar ook een gevoel van ken-
nen, er gevoelsmatig weet van hebben. Via 
onder andere het systeem van spiegelneuro-
nen wordt ons ‘als, dan’-systeem geactiveerd 
en zijn wij in staat ons in anderen in te leven 
en mee te voelen. Dit proces vindt groten-
deels onbewust plaats, tenzij er sprake is van 
incongruentie (zoals A zeggen, maar B 
doen). Het protozelf en het kernzelf zijn di-
rect gekoppeld aan de lichamelijke waarne-
ming, het materiële ik. 
Maar er is meer: het autobiografische zelf is 
de derde laag van bewustzijn en het deel 
waarmee we in staat zijn te denken over ons 
denken. Het is ons vermogen om onszelf in 
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ling te maken, passend in het eigen bewustzijn. Een advies gaat veelal uit 
van slechts één voorstelling als uitkomst. Bij het geven van een advies ga 
je voorbij aan de enorme capaciteiten van de ander om zelf handelend te 
worden. En dat is toch mede een van de meestbelonende zaken als bege-
leider: dat zij laten zien dat zij zelf succesvoller en/of prettiger kunnen le-
ven en werken. 
Emoties zijn van invloed op ons denkproces; verdriet vertraagt het den-
ken. Het ergens bij stil staan lijkt in ons brein zo georkestreerd te zijn. 
Veelal is het zo dat als ergens aan voorbijgegaan wordt, het lastiger is om 
de emoties uit het systeem te krijgen; het lijkt wel ondergronds door te 
sudderen. Weer een mooi moment van bewustwording voor mij om ook 
die processen op te zoeken, in plaats van ze te vermijden, zodat ze niet 
meer energie vragen dan nodig is. 
Vreugde daarentegen versnelt het denken. De aandacht wordt hierin tel-
kens geprikkeld en op andere dingen gericht. Wederom een onderbou-
wing van de steeds grotere plaats van de positieve psychologie in het psy-
chologische vakgebied. Willen we vooruitgang, dan fungeert vreugde 
daarbij als versneller. 

Tot besluit
Als lezer heb ik zelf de titel van het boek ervaren: je wordt jezelf bewust. 
Mooi, maar het is ook lastig leesbaar. Ik merkte dat ik, om Het zelf wordt 
zich bewust goed te lezen, mijn bewustzijn er wel heel goed bij moest heb-
ben; het heeft een enorme informatiedichtheid. Het was een hele kluif om 
het boek goed te lezen, te begrijpen en te vertalen naar mijn praktijk. Het 
is zeer geschikt voor meer filosofisch denkende begeleiders die hun her-
senen willen laten kraken over hoe het bewustzijn zich vormt en het ons 
leven beïnvloedt. Voor de mensen die een meer toepassingsgericht boek 
zoeken, is het minder geschikt. Hopelijk helpt het autobiografische zelf je 
bij het nemen van een bewuste keuze over de aanschaf van dit boek. 

context van de situatie vormt de basis voor 
het volgende bewustzijnsniveau. 
Daarbij realiseer ik me nu sterker dat het in-
brengen van verschillende gezichtspunten 
op een fundamenteel ander niveau ligt dan 
het geven van advies. In het autobiografische 
zelf ligt de sleutel tot bewust handelen. Het 
inbrengen van een ander gezichtspunt is 
daarbij als het toevoegen van een nieuwe 
voorstelling die in de toekomst is geprojec-
teerd. Het voorstellingsvermogen wordt 
daarmee een kritische succesfactor voor 
ontwikkeling. Zo lijkt het wel of zelfreflecte-
rend vermogen iets zegt over of je in staat 
bent een mentale tijdreis te maken met jou 
als handelend mens. 
Bij het toevoegen van gezichtspunten bied 
je iemand de gelegenheid zich een voorstel-
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Kees FABER

Deze waarderende rol van de begeleider zal 
ook tot uiting moeten komen in het contact 
met de opdrachtgever en/of andere onderde-
len van de organisatie. Hoe wordt hier om-
gegaan met de kwaliteiten en talenten van 
mensen? Je zou nog een stap verder kunnen 
gaan, door de organisatie aan te spreken op 
haar maatschappelijke verantwoordelijk-
heid. Welke rol speelt de organisatie als een 
werknemer een burn-out krijgt of bovental-
lig wordt verklaard? Mensen en organisaties 
hebben altijd ook een morele verantwoorde-
lijkheid; dat onderscheidt ons van de dieren, 
van de natuur. De natuur heeft geen moraal; 
het gaat zoals het gaat. Maar mensen zijn 
geen beukennootjes die overal neervallen, 
in de hoop dat er één uitgroeit tot een boom.
En andere gedachte die bij me bovenkomt 
is: wacht niet tot het te laat is. Coaches wor-
den nogal eens in een laat stadium ingescha-
keld en dan valt het lang niet altijd mee om 
iemand weer ‘on the road’ te krijgen. Hoe 
zou het zijn om veel eerder ‘goede gesprek-

De architect Thomas Rau (VPRO, 2015) introduceerde een totaal andere 
manier van denken: elk product heeft een paspoort, waarin precies staat 
welke grondstoffen het bevat, en is remontabel gemaakt. Een product is 
aldus een magazijn van bruikbare grondstoffen. Een rigoureuze, circulai-
re manier van kijken naar economie, waarin recycling als downcycling 
wordt neergezet. 
Kun je met deze ‘afvalloze bril’ naar mensen in organisaties kijken? Hoe 
gaan we bijvoorbeeld om met human resources? Hoe gaan we om met de 
kwaliteiten, drijfveren en talenten van de mensen in een organisatie? Ik 
heb de ervaring dat het organisaties - zeker in tijden van krimp, bezuini-
gingen en gedwongen samenwerking - vaak maar moeilijk lukt om goed 
te zorgen voor de menselijke ‘grondstoffen’. Mensen krijgen een burn-out, 
worden op een zijspoor gezet, hebben onvoldoende ruimte om tot hun 
recht te komen, gaan (te) hard gaan werken of lopen juist de kantjes eraf. 
Ze kunnen zichzelf als afval ervaren. Of is dat juist in overeenstemming 
met de harde natuurwetten: wie zich onvoldoende aanpast blijft achter en 
wordt ‘verteerd’?
Wat gebeurt er als we het circulaire denken toepassen op de omgang met 
mensen in organisaties? Ik denk dat wij als begeleiders altijd tot taak heb-
ben om de uniekheid van mensen naar voren te brengen en hun kwalitei-
ten te benoemen. Als mensen hun kwaliteiten zelf niet (meer) zien of al-
leen met een ‘bias’, dan dient een begeleider zijn uiterste best te doen om 
een meer waarderende blik bij deze mensen te ondersteunen. Door soci-
alisatie, professioneel leren ontstaan patronen waardoor mensen lang niet 
altijd een goed zicht hebben op wat ze te bieden hebben. 
Een supervisant van mij werkte in het onderwijs en het bleek dat ze haar 
kwaliteit ‘empathie’ letterlijk thuisliet, bij haar gezin, en daarmee een sterk 
functionele manier van samenwerken in haar werk praktiseerde. Het was 
een openbaring om haar te laten zien dat empathie ook binnen de werk-
context van groot belang kan zijn. 

BOEKBESPREKING

De natuur  
als leermeester

Tien perspectieven uit de natuur is een handzaam boekje1 over biomimicry 
(van ‘bios’ ofwel leven en ‘mimesis’ ofwel nabootsen), een relatief nieuwe dis-
cipline die nagaat wat we als mensen kunnen leren van de natuur als het gaat 
om werken, wonen en samenleven. De grondlegger is Janine Benyus, met 
haar boek Biomimicry. Innovation inspired by nature (eerste uitgave 1998). 
Duurzaamheid staat centraal in deze manier van denken; het is een pleidooi 
om onszelf als mensen terug te brengen in de natuurlijke kringloop die aan 
de basis staat van alle leven. De auteurs pleiten, na de industriële revolutie, 
voor een fase van ecologische civilisatie, die van groot belang kan zijn voor 
ons werk als professioneel begeleiders. 
Het boekje geeft volop doorkijkjes om de natuur als leermeester te gebrui-
ken en ik onderneem een eerste poging om enkele gedachten eruit door te 
denken richting begeleidingskunde. 

Afval bestaat niet
In overeenstemming met de natuur leven en werken behelst onder meer dat 
we streven naar een afvalloze samenleving. In de natuur is er nooit sprake 
van afval, want alles heeft nut binnen kleine en grotere kringlopen. Als men-
sen hebben we een maatschappij opgebouwd waarin dingen worden gepro-
duceerd die we gebruiken (zoals auto’s, koelkasten en huizen) en als die het 
niet meer doen, gooien we ze weg of breken ze af. 

Drs. C.J. Faber is intern adviseur, coach, (leer)supervi-
sor en docent supervisiekunde bij de Hanzehogeschool 
Groningen en redactielid van dit tijdschrift. E-mail:  
c.j.faber@pl.hanze.nl.

1 Te downloaden via
bit.ly/tvb1601-natuur. 
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een romantisering van de natuur. De natuur 
is namelijk ook hard: er is dan wel geen af-
val, maar er wordt wel veel gestorven. Daar 
hebben we het als mensen moeilijk mee, 
want onze intelligentie heeft maakbaarheid 
tot norm verheven. Maar ook: zonder deze 
ontwikkeling hadden we nooit in dit door 
dijken omgeven, leeggepompte land kunnen 
wonen. Een naïef ‘terug naar de natuur’ is 
dus niet alleen onmogelijk, maar ook onge-
wenst. Ons moreel kompas zal te allen tijde 
een richting moeten aangeven en is daarmee 
onderwerp van gesprek. Dat hoeft in de na-
tuur niet.

struiken en daarna bomen. Bij grote, plotselinge verstoringen verandert 
een systeem in een ander systeem.
Verandering en aanpassing zijn een krachtige, natuurlijke beweging. Van-
uit ecologisch perspectief is er dus veel voor te zeggen om als veranderaar 
aan te sluiten bij de bestaande veerkracht of, als er geen veerkracht meer 
is, deze weer te ontsluiten. In organisaties is er vaak ontwikkeling van bo-
venaf, door strategische beleid, verandertrajecten, bezuinigingen, fusies, 
nieuwe richtlijnen en procedures, en bedachte oplossingen. Het is zaak om 
die lijn te verbinden met de meer organische ontwikkeling van de organi-
satie. Een begeleider kan daar een rol in spelen, door te helpen een omge-
ving te creëren die innovatie en ondernemerschap van onderop versterkt. 
De natuur leert ons ook dat systemisch kijken naar organisaties noodza-
kelijk is. Alles hangt met alles samen, intern en extern; de organisatie als 
biotoop. Er zijn geen eenvoudige, duurzame oplossingen voor problemen. 
Er dient daarom door een begeleider altijd gekeken te worden naar de re-
laties tussen mensen en onderdelen. Als banken omvallen komt er staats-
steun, om te voorkomen dat ons hele financiële systeem instort. Hier is 
geen sprake van aanpassing van het systeem, maar van herstel. Ondanks 
alle goede bedoelingen zien we dezelfde patronen terugkomen. 
We vinden het blijkbaar moeilijk te accepteren dat alles zijn tijd heeft en dat 
verandering de norm is in elk levend systeem. Bij problemen zien we vaak 
dat mensen en organisaties harder gaan werken; meer doen van hetzelfde 
werkt echter vaak niet. Signalen van verzwakking opvangen en meebewe-
gen naar een nieuw systeem is het alternatief. Een pleidooi vanuit de eco-
logische hoek om de beperktheid van het eerste-ordeleren te benadrukken 
en het tweede-orde- en derde-ordeleren nadrukkelijk in beeld te brengen. 
Leren leren is daarmee een logisch onderdeel van elk begeleidingsgesprek.

Tot besluit
Ik ben zeer gecharmeerd van het meer natuurlijke en circulaire denken, 
ook voor ons werk als begeleiders. Tegelijkertijd wil ik waarschuwen voor 

als functionaris of productiefactor, maar ook als burger, gezinslid, vriend, 
enzovoort. Wie ben ik? En wie wil ik zijn in verschillende levensdomei-
nen? Wanneer we meer vanuit deze bildungsgedachte naar mensen kij-
ken, dan is coaching meer levensloopbegeleiding dan louter begeleiding 
van het functioneren binnen werk of loopbaan. 
Rudy Vandamme (2014) biedt hiertoe, ook vanuit een sterk ecologische 
denkwereld, volop handvatten met zijn vorkmodel. Diversiteit verwijst ook 
naar de kwaliteit van het gesprek tussen mensen in een organisatie. Ik heb 
de ervaring dat managers nogal eens het in de pas lopen stimuleren en men-
sen weinig ruimte bieden om zich te profileren. Die profilering gebeurt dan 
buiten het werk, of vindt ondergronds of in de wandelgangen plaats. 
Belangrijk is om de dialoog tussen mensen te stimuleren: welke bijdrage 
lever ik, welke bijdrage levert de ander? Iedereen levert een bijdrage aan 
de organisatie en het is zaak om daar in de basis open en zonder oordeel 
naar te kijken. Natuurlijk zijn er grenzen, organisatiedoelen en kaders, 
maar originele en creatieve stemmen zijn een noodzaak voor de duurzaam-
heid van een organisatie. Vanuit die gedachte is het goed dat een organi-
satie proeftuinen, experimenteerruimten en ateliers stimuleert, waarin 
mensen kunnen uitproberen, fouten mogen maken en de doelmatigheids-
vraag niet meteen gesteld wordt. In de ecologie is de diversiteit het grootst 
op de grens van verschillende ecosystemen, zoals de overgang van bos 
naar heide of van land naar water. Dit gegeven vraagt om veelvuldig con-
tact tussen ‘binnen’ en ‘buiten’.

Samenhang en aanpassing
In de natuur is permanent sprake van verandering. De natuur is een ver-
zameling van relaties en feedbackloops die door invloeden van binnenuit 
of buitenaf veranderen. Elke verandering zorgt voor aanpassing van het 
gehele systeem. En kleine veranderingen kunnen grote consequenties heb-
ben; een klein steentje kan een lawine veroorzaken. Als de temperatuur 
stijgt zijn er eerder rupsen, waardoor de koolmees zijn nestelgedrag moet 
aanpassen. De natuur is erg veerkrachtig, waarbij het streven naar een op-
timale situatie - in plaats van het maximale - vooropstaat. In de natuur 
gaat het altijd om een compromis tussen zo groot mogelijk worden en 
veerkracht behouden om klappen op te vangen. 
Een ecosysteem reageert dus voortdurend op veranderingen en zoekt naar 
een nieuw evenwicht. Dat is een ander paradigma dan dat van ‘groot, gro-
ter, grootst’, wat we nogal eens zien in het bedrijfsleven. Daardoor gaat 
de veerkracht verloren en kan een bank bijvoorbeeld omvallen. De natuur 
is niet bezig met het intakt houden (of herstellen) van wat al bestaat, maar 
is permanent op zoek naar een nieuw en passend systeem. Er is sprake 
van successie; een zandverstuiving wordt bedekt met mossen, plantjes, 

ken’ met mensen te voeren? Dat zijn andere 
gesprekken dan formele functioneringsge-
sprekken, waarin altijd belangen meespelen 
en de tijd beperkt is. Ik heb daar goede erva-
ringen mee als belangeloze gesprekspartner 
van hogeschoolmedewerkers. 

Diversiteit is vitaliteit
In natuurlijke systemen is altijd een ontwik-
keling gaande naar meer diversiteit. ‘Hoe 
meer verschillende soorten, hoe meer ver-
schillende interacties en relaties er in een 
ecosysteem zitten. Deze soorten en relaties 
maken het systeem sterker en beter bestand 
tegen onverwachte veranderingen. Het adap-
tief vermogen groeit dus bij een toename van 
diversiteit. Een ecosysteem met een hoge 
biodiversiteit heeft veerkracht en weerstand 
en zal sneller herstellen van ziekten of ande-
re plagen dan een monocultuur’, aldus de au-
teurs (p. 28). Een levend systeem heeft dus 
verschillende soorten nodig en dat kun je 
ook zeggen over organisaties waarin men-
sen leven en werken. 
Ook organisaties hebben baat bij diversiteit. 
In de financiële sector zijn bijvoorbeeld blan-
ke hoogopgeleide mannen oververtegen-
woordigd, terwijl de zorg vooral een vrou-
wenzaak is. Dat kan leiden tot eenzijdig 
gedrag en eenzijdige beslissingen. Managers 
willen nogal eens roepen dat ‘alle neuzen de-
zelfde kant op’ moeten, maar daarmee wordt 
de kwetsbaarheid van het systeem vergroot, 
zo leert ons de natuur. Hier speelt meer onze 
onhandigheid om met eigenzinnige dwars-
denkers om te gaan, dan dat dergelijke men-
sen schadelijk zouden zijn voor de vitaliteit 
van een organisatie.
Ik heb het idee dat de huidige roep om ‘bil-
dung’ (al dan niet met een kleine letter), ook 
in het beroepsonderwijs, aansluit bij deze di-
versiteitsgedachte. Zie mensen niet alleen 
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cliënt te ‘helpen’ en probeert hem zoveel mo-
gelijk bewust te laten worden van het grote-
re geheel en de ethische keuzes die men kan 
maken. 
Coaches willen vaak dat de client ‘uit zijn 
hoofd’ gaat, dat hij zijn gevoel moet leren 
volgen. Ik voeg daaraan toe: laten we nu ook 
van binnen naar buiten gaan, de natuur in, 
de wereld in, actie ondernemen. Het land-
schap mag weer tot leven komen, ons lijf 
mag weer de tempel van ons bestaan zijn. 
Juist door de weg te gaan en het landschap 
te verkennen, openen zich nieuwe mogelijk-
heden. 
Dat lees je ook in verhalen als Coelho’s  
Alchemist, Strayeds autobiografisch verhaal 
Wild, de Caminoverhalen of ons transitie-
verhaal Goddelijk wild. 
Er dient zich voor coaching een heel nieuwe 
fase aan: een fase waarin het gaan van de 
weg niet figuurlijk begrepen wordt, maar let-
terlijk. 

Het jaar daarop was ik klaar voor een nog grotere eenzame tocht: ik ging 
naar Nepal. De natuur - wat een vrijheid, wat een kracht. Niets heeft me 
beter geholpen om mijn wil te ontwikkelen dan de natuur, die zoveel ruim-
te biedt maar je ook confronteert met angsten, eenzaamheid en de nood-
zaak van daadkracht en beslissing.
In die tijd heb ik geleerd dat de basishouding van de ‘client-centered  
therapy’ - die in coaching veel voorkomt - op mij volstrekt onvolledig over-
komt. Als je niet zelf aanwezig bent als begeleider, als mens met een me-
ning en gevoel, dan geef je de ander geen kans om een relatie met je op te 
bouwen. Vandaar dat mijn vrouw ook zei: ‘Ik ben niet met een man ge-
trouwd, maar met een psycholoog.’ En vandaar dat mijn cliënten na de 
doorbraak maar al te blij waren dat ik, naast luisteren, ook NLP-oefenin-
gen deed (‘Kom, we gaan even staan en een oefening doen’). Zo vond ik 
een eigen stijl, door een diep warm contact op te bouwen met mensen en 
dan verder aan de slag te gaan; het structureren van voortgang.
Een tweede grote ontwikkelingssprong heb ik gemaakt rond 2009. In de 
periode 2002-2007 liepen we op wolken, de coachmarkt groeide en groei-
de. Iedereen wist dat die wel eens als een zeepbel uiteen zou kunnen spat-
ten. Ik naderde toen de vijftig en misschien speelt het symbolisch getal 
toch ook wel een rol. Een mens wordt ouder en begint het grotere plaat-
je te zien. 
Ik begon toen ook vooral te zien hoe veel coachgedoe een soort navelsta-
ren was. Het begon me te dagen dat er iets aan de hand is met de wereld. 
In de tijd van de film An unconvienent truth begon ik bewust te worden 
van het grotere geheel. Het was tijd om fundamentelere vragen te stellen: 
wat is zinvol om te doen in het licht van de eeuwigheid? Waar wil ik trots 
op zijn, als ik tachtig ben? Aan welk hoger doel wil ik meewerken? 
Vervolgens plande ik een half jaar sabbatical, net op het moment dat mijn 
kinderen het huis uit gingen. In het ecodorp in het Schotse Findhorn volg-
de ik een cursus van vijf weken rond ‘sustainability’ en ‘transition towns’. 
Dat was heel ingrijpend voor mij - ik wist niet dat het er met de natuur zo 
slecht voor stond. Ik werd geraakt in mijn diepste verhouding met het le-
ven en de wereld, en na thuiskomst herzag ik mijn levensstijl drastisch. 
Ik ging materieel veel soberder leven en trok vaker de natuur in. En ik 
ging gezonder eten, meer bewegen, zelf koken en dieper ademen, en nam 
tijd voor nietsdoen, luieren, genieten, staren en dromen. 
Sinds deze transitie zie ik begeleidingswerk als activisme. Je stopt met de 

Rudy VANDAMME

AFLEVERING 1

De Weg

Rond mijn 35e zat ik in mijn huwelijk muurvast in een patroon dat vaak terug 
te vinden is bij psychologen: ze zijn goed in begrijpen, geven anderen veel 
ruimte en hebben een hekel aan onvrede tussen mensen. Gevolg: ze doen hun 
best de ander gelukkig te maken, luisteren, begrijpen en ... vergeten zichzelf. 
Gevolg daarvan is weer dat hun relaties stranden. De ander wil niet alleen een 
liefdevolle partner, maar ook een sterke persoon; iemand met een eigen wil, 
die weerwerk geeft. Zo ook bij mijn huwelijk. 
In die tijd ontdekte ik een vergelijkbaar patroon in mijn werk als begeleidings-
kundige. Cliënten zijn aanvankelijk tevreden, omdat ze hun verhaal kunnen 
doen. Maar na enige tijd neemt de zin af om naar afspraken te komen; ze blij-
ven weg. Blijkbaar is de samenwerking niet boeiend genoeg om een heel tra-
ject geëngageerd samen te werken.
Neurolinguïstisch programmeren (NLP) gaf mij de taal om mezelf en de an-
der in termen van een patroon te beschrijven. Toen ik dit in het eerste jaar 
van de NLP-opleiding doorkreeg, besloot ik in de vakantie iets voor mezelf te 
doen, mijn eigen grond te zoeken. Ik rukte me los van vrouw, kinderen en 
werk en vertrok in mijn eentje naar de Pyreneeën. 
Die trektocht herinner ik me nu, twintig jaar later, als een ontdekkingstocht. 
Wie kwam ik daar tegen? Inderdaad, mezelf. Telkens opnieuw - bij elke bocht 
en elke stap - moest er een beslissing genomen worden en dat kon alleen van-
uit mijn eigen gevoel. Wat een oefening! 

Dr. R. Vandamme is coach bij en medeoprichter van 
het Ontwikkelingsinstituut te Mortsel (België). Website: 
www.ecologize.be. E-mail: rudy@hetontwikkelingsinsti-
tuut.be.

In dit onderdeel van Waarnemingen vertel-
len begeleidingskundigen over wat hen 
maakte tot wie zij zijn. Via welke weg kwa-
men ze in het vak terecht? Wat waren beslis-
sende kruispunten? Welke ontmoetingen, 
reisgenoten, films, beelden of boeken waren 
belangrijk? En waren er ook dwaalwegen?



62 Tijdschrift voor Begeleidingskunde www.tsvb.nl 63

Korting voor studenten
Speciaal voor studenten die een coach- of supervi-
sieopleiding volgen biedt LVSC het studentlidmaat-
schap. Studenten krijgen 50% korting op het lidmaat-
schapsgeld en profiteren direct van alle voordelen. 
Meer informatie: www.lvsc.eu/studentlidmaatschap.

Volg ons via:        en        (@LVSCeu).

resse? Neem dan contact op met Erica Windhorst 
(e-mail: e.windhorst@lvsc.eu). De tarieven zijn te 
vinden op www.lvsc.eu/tijdschriftvoorbegeleidings-
kunde.

Over LVSC
Passie voor professioneel begeleiden
De Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coa-
ching (LVSC) staat voor de kwaliteit van haar leden: 
zij zijn betrokken en deskundige begeleiders van 
mens en werk. LVSC stimuleert het leren en ontwik-
kelen van professionals, teams en organisaties. De 
vereniging (2.300 leden) is ervaren, proactief en am-
bitieus, en zet in op het toegankelijk maken van 
praktijkwetenschappelijke kennis en de professio-
nele ontwikkeling van vakgebied en professional. 
LVSC biedt beroepsregistratie voor professionals en 
erkenning van opleidingen in de begeleidingskun-
de. Website: www.lvsc.eu.
Professionals in de begeleidingskunde vinden bij 
LVSC onder meer:

 − netwerk van 2.300 vakgenoten en 30 opleidingen;
 − professionele gedragscode;
 − mogelijkheid tot beroepsregistratie;
 − deelname aan intervisiegroepen (ook internatio-

naal); 
 − kennisontwikkeling en workshops in veertien re-

gio’s;
 − gratis abonnement Tijdschrift voor Begelei-

dingskunde;
 − toegang tot digitale kennisbank; 
 − professioneel websiteprofiel (vindbaar voor op-

drachtgevers);
 − ledennet en nieuwsbrieven;
 − kortingen op beroepsverzekeringen, e-coachap-

plicaties en vakliteratuur;
 − tweejaarlijks LVSC-congres;
 − jaarlijkse algemene ledenvergadering (leden heb-

ben direct invloed op de koers van LVSC).

dingskunde, organisatieadviseurs, managers en 
consultants.
Als LVSC-lid ontvangt u een mooie korting. Tot  
15 maart a.s. ontvangt u een vroegboekkorting van 
50 euro en betaalt u 225 euro. Na die datum is het 
inschrijfgeld 275 euro. 
Tijdens het congres ontvangt u tevens gratis naar 
keuze het Handboek supervisiekunde meerperspec-
tivisch van Marjo Boer, Marcel Hoonhout en Jan 
Oosting of Hoe ik verander van Shirine Moerker-
ken. Aanmelden en informatie: zie www.jaarcon-
gresmeno.nl.

LVSC als uitgever
Sinds 1 januari 2016 geeft LVSC het Tijdschrift 
voor Begeleidingskunde uit in eigen beheer. Een 
abonnement kost dit jaar 67 euro (inclusief btw) 
voor vier uitgaven. LVSC-leden ontvangen het blad 
gratis. 
LVSC benadert actief collega-beroepsorganisaties 
om te onderzoeken of zij interesse hebben in het 
tijdschrift. Dit kan zich uiten in een korting voor hun 
leden of inhoudelijke samenwerking. Zo ontvangen 
NOLOC-leden inmiddels 25 procent korting op een 
individueel abonnement (50 euro, inclusief btw). 

Publicaties in het buitenland
Het Tijdschrift voor Begeleidingskunde wordt 
steeds vaker benaderd door buitenlandse instanties, 
met het verzoek een artikel uit het tijdschrift te mo-
gen overnemen. Twee artikelen zijn inmiddels ge-
publiceerd in het Handboek organisatieontwikke-
ling van het Belgische VVSG. De Oostenrijkse 
Vereniging voor Supervisie eveneens een artikel 
plaatsen, in verkorte en vertaalde vorm.

Adverteren in het tijdschrift 
Het is mogelijk om advertenties in het Tijdschrift 
voor Begeleidingskunde te plaatsen. Heeft u inte-

Het is alweer 2016, het jaar waarin ik in april afscheid zal nemen 
als bestuurslid van LVSC. Na de geslaagde jubileum-ALV in no-
vember, die voor mij ook voelde als een afscheidsfeestje, hoop ik 
dat de LVSC de ingeslagen koers zal voortzetten; daarin zijn we 
vernieuwend en krijgen de leden een prominentere rol en zullen 
zij regelmatig meedenken over het beleid. Met een nieuw bestuur 
weliswaar, want naast mij zullen drie bestuursleden (Pieter van 
Keulen, Mariëtte Pieper en Jan Blok) en de directeur van 
Amp&rsand (Willem Koekkoek) vertrekken. Gelukkig hebben we 
veel aanmeldingen gekregen van leden die deel willen uitmaken 
van het nieuwe bestuur en zijn er op de vacature voor Amp&rsand 
ook vele goede reacties binnengekomen. Dat betekent: een bijna 
geheel vernieuwd bestuur en een nieuwe verenigingsmanager die, 
vanzelfsprekend samen met de leden, de nieuwe koers zullen gaan 
inzetten.
Kom dus vooral naar de algemene ledenvergadering van 12 april 
a.s. Niet alleen om de nieuwe bestuursleden te ontmoeten en in-
stalleren, maar ook om het nieuwe beleidsplan van de vereniging 
met elkaar vast te stellen. Daarin zijn de missie, visie en strategie 
van de LVSC opgenomen, zodat de koers voor de komende jaren 
duidelijk wordt. En waarmee het nieuwe bestuur een flitsende start 
kan maken, met ‘commitment’ van de leden. 
Anna Riemersma (bestuurslid LVSC)

Jaarcongres Mens & Organisatie 
Op donderdag 23 juni a.s. vindt het jaarcongres Mens & Organi-
satie plaats, met als thema: ‘De impact van veranderen’. Het con-
gres wordt, net als in 2014, neergezet door samenwerking van 
LVSC, SiOO en organisator Vakmedianet. Een van de doelen van 
het congres is te leren van elkaar: professionals in de begelei-

AGENDA
VAN HET BESTUUR  12 APRIL 2016

Algemene ledenvergadering LVSC
Utrecht

 13 APRIL 2016

Coachen met het vorkmodel
Regio Zeeland
Middelburg

 18 MEI 2016

Congres ‘Supervisiekunde meerperspectivisch’
GITP PAO
Amsterdam 

 24 MEI 2016

Diner pensant (0,5 PE)
Regio Enschede
Almelo

 23 JUNI 2016

Congres Mens & Organisatie 
‘De impact van veranderen’
LVSC, SiOO en Vakmedianet
Nieuwegein

 22 SEPTEMBER 2016

Inleiding op e-coaching (0,5 PE)
Regio Enschede
Enschede

Voor het volledige activiteitenoverzicht  
zie www.lvsc.eu 
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LVSC Venster
In dit venster naar buiten bieden wij 
ruimte aan verwante organisaties om 
zich kort en inhoudelijk te presente-
ren. Dit keer is dat het Bert Hellinger 
Instituut Nederland te Groningen. 

Leren van de natuur 
In Australië, voor werk en plezier. Een week lang een intensive om mensen te 
leren over opstellingen en hoe patronen in levende systemen ontstaan. Het ple-
zier is paragliding, een sport waarbij je aan een lapje stof samenwerkt met de  
gigantische krachten in de natuur. Als je meegaat met die krachten en er sensi-
tief voor bent, kun je prachtige vluchten maken. Als je ertegen vecht is de sport 
levensgevaarlijk. Die immense krachten vinden we zowel in de natuur als in so-
ciale systemen.
Na zeventig kilometer vliegen hoor ik een hoog ‘schriek-schriek’. Ik kijk om me 
heen, zie niets, totdat een grote schaduw over mijn parapente valt en een wig-
staartarend z’n klauwen in het scherm zet. Verdorie, hoewel ik 1.500 meter bo-
ven de grond ben, ben ik kennelijk in hun territorium gekomen. De boodschap 
dringt tot me door: wegwezen! Later hoor ik dat, als ik me onderdanig gedraag 
(bijvoorbeeld door een handschoen te laten vallen), deze reusachtige roofvogel 
me met rust zal laten. Het patroon is: door iets te laten vallen geef ik mijn prooi 
op. Hij is de grote, ik ben de kleine, ook al is mijn spanwijdte meer dan tien me-
ter. Door me te voegen in dit patroon, overleven we samen. 
Bij ons dagelijkse werk in het Bert Hellinger Instituut Nederland draait het om 
familiesystemen, organisatiesystemen en grotere maatschappelijke systemen, 
en hoe we daarmee verstrengeld kunnen zijn, soms zonder het te weten of te wil-
len. De meeste patronen die ontstaan, vaak over meerdere generaties heen, hel-
pen om de familie of de organisatie als geheel te laten voortleven, soms ten kos-
te van het individu. De film De nieuwe wildernis (over natuurontwikkeling in 
de Oostvaardersplassen) leerde ons nog meer inzien dat er in sociale systemen 
allerlei voortlevingsmechanismen werkzaam zijn. Ook Bert Hellinger, de grond-
legger van opstellingen en systemisch fenomenologisch werk, heeft zich sterk 
laten inspireren door wat hij ervaren heeft tijdens zijn leven met de Zoeloes. 
Door zich bloot te stellen aan hun wereld, drong een aantal fundamentele prin-
cipes bij familiesystemen zich aan hem op.
En dat is zo fijn aan ons werk: door je bloot te stellen aan de vraagstukken die 
mensen en organisaties je toevertrouwen - zonder vooropgezet beeld, zelfs zon-
der bedoeling en ook zonder medelijden - begrijp je steeds beter hoe die syste-
men werken. En deze inzichten lijken verbonden te zijn met de diep gewortelde 
menselijke natuur. Bij het Bert Hellinger Instituut bekijken we elk mens, elk 
vraagstuk en elke deelnemer aan een workshop of opleiding met open verwon-
dering. Voor wat is dit vraagstuk een oplossing? Wat wil zich tonen over het sys-
teem waarmee de cliënt verbonden is? Wat zijn de (soms minimale) aanwijzin-
gen voor patronen onder de oppervlakte? Hoe kan het potentieel in een systeem 
weer gaan stromen, zelfs als dat het einde van iets betekent?

Jan Jacob Stam, oprichter en directeur


