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Inleiding

Welkom in de nieuwe stijl van het Coaching Magazine. Compacter en met een frequentie van vier keer per jaar.
Al hebben ook wij last van vermoeidheid als het gaat om nieuws en bespiegelingen omtrent Covid19, over de
dimensie van het coachen en de rol van de coach in dit tijdsgewricht hebben wij nog weinig kunnen lezen. En
juist de psychosociale aspecten in deze crisis zijn immens. Daarom in deze editie drie kanten beschreven van
dezelfde diamant. En met die diamant bedoel ik levensbehoeften als contact, nabijheid, omgaan met intimiteit en
aanraking. Kortom, wat kan er wel in deze tijd, wat is essentieel voor ons voortbestaan, als individu en als
samenleving.
Juist in de leergangen bij De Baak en Europees Instituut ervaren we ‘aan den lijve’ hoe waardevol een samen
komen is. Een trainingsmodule is meer dan ooit een ‘safe haven’, een ontmoetingsplek waar je even je
worstelingen kunt delen, en je overlevings-systeem mag loslaten. De ‘present witnesses,’ je naaste deelnemers,
en vaak even een nachtje weg en ruimte voor andere perspectieven en inzichten worden als waardevolle
diamanten beschouwd. Leergangen als de COL, LRO, Coach Practitioner en de in 2021 nieuwe leergang “De
zelfbewuste leider” zijn voorbeelden hiervan.
In deze editie stelt tevens onze nieuwe redactie zich aan je voor: een kernteam dat iedere editie inhoudelijk vorm
gaat geven middels eigen artikelen, interviews met anderen, colums, etcetera.
In deze eerste vernieuwde editie schrijven alle drie auteurs hun eigen visie en zienswijze op het thema, bij wijze
van kennismaking met de redactie; Godfried beschrijft op welke manier we in onze samenleving vervreemd zijn
van onszelf en de wereld. Hilde gaat in op de consequenties van fysieke afstand en het effect op ons innerlijk
systeem. Sander zoomt in op zijn eigen worsteling en herkenbare neiging tot rebellie. En steeds de blik op de
coach: wat kun je betekenen in je rol als coach of coachend leidinggevende? Daarnaast ontbreekt natuurlijk de
vertrouwde rubriek met tips voor literatuur, van Ron van Deth, niet in de nieuwe aanpak.
Veel leesplezier en contact toegewenst!
Ronald Becker, Directeur Europees Instituut De Baak.

Het nieuwe redactieteam
stelt zich voor
• Godfried IJsseling is psycholoog, trainer/coach en schrijver, werkzaam bij de Baak. Hij werkt met
leiders en professionals op de gebieden leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Hij schreef drie
boeken. De laatste, De zelfbewuste leider, richt zich op zelfbewustzijn als fundamenteel aspect
voor waarachtig leiderschap.
• Hilde Bolt (1970), psycholoog en psychotherapeut, gespecialiseerd in trauma, hechting, stress en
lichaamsgericht werken, is al vijftien jaar verbonden aan het Europees Instituut - de Baak. Zij is
hoofdopleider van de leergang Dynamisch Coachen bij stress & burn-out en Counseling en
docent Lichaamsgericht werken in de opleiding tot Master Coach. Ze is auteur van drie boeken,
waarvan de laatste “Guts in tijden van Corona – en erna” zich richt op de thema’s in deze editie.
• Sander van Hesteren is trainer/coach, supervisor en docent, met een achtergrond als bioloog
(drs.), tri-energetisch counsellor, systemisch adviseur en eerstegraads docent. Hij werkt als
trainer en examinator bij het Europees Instituut in de opleiding Master Coach. Daarnaast werkt hij
vanuit zijn eigen bureau in o.a. zorg, welzijn en onderwijs. Tevens leidt hij retraites in de woestijn
van Marokko, koud-zwem-reizen in Wales, en workshops voor persoonlijke groei.
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Vervreemd van onszelf en de
wereld - Wat kan je als coach
doen om het contact te
herstellen?
Godfried Ijsseling
Onder druk van de crisis
Langzaamaan beginnen wij steeds meer te voelen
wat de coronacrisis met ons doet. Die crisis gaat
veel verder dan IC bedden en besmettingen. We
worden geconfronteerd met psychologische
gevolgen van de anderhalvemetersamenleving.
Een groeiend aantal mensen heeft last van
spanningsklachten, vermoeidheid en depressie.
De oorzaak lijkt gelegen in social distancing, maar
ook in een gebrek aan perspectief. De toekomst
lijkt onzekerder dan ooit. We leven als het ware
van dag tot dag, niet wetend wat de volgende
week of maand ons zal brengen.
Hoe wij ons positieve zelfbeeld verloren
Toch, als we ons even losmaken van de
voortdurende stroom aan cijfers die ons moeten
informeren over het verloop van deze crisis, dan
wordt zichtbaar dat de coronacrisis slechts een
hoofdstuk is van een al veel langer durende
ontwikkeling. Die gaat niet alleen over gezondheid
maar vooral ook over existentiële vraagstukken over wie wij als mens zijn. Lang leefden wij in de
veronderstelling dat wij mensen de wereld beter
aan het maken waren. We waren een veilige
omgeving voor ons nageslacht aan het bouwen,
door technologische en sociale ontwikkelingen.
Door onze inspanningen zou armoede verdwijnen,
zou overal de democratie worden geadopteerd, en
zou vrede het nieuwe normaal worden. Dat
optimisme lijkt nu verdwenen. Velen leven met het
pijnlijke inzicht dat de mens op deze planeet
vooral
een
destructieve
kracht
is,
die
klimaatverandering veroorzaakt, en grootschalige
milieuproblemen die zorgen voor het massaal
uitsterven van dieren en planten, en die op termijn
ons eigen voortbestaan bedreigt. De Netflix
documentaire The Social Dilemma laat zien dat

sommige technische ontwikkelingen zoals
social media platforms als Facebook ons nu
bedreigen als een monster van Frankenstein een monster dat we zelf hebben gecreëerd.
Het democratische bestel en sociale harmonie
staan onder druk door nog een andere
menselijke creatie: die van ‘fake news’ en
verwarring over wat waar is en niet. We
verliezen daarmee grip op een fundamenteel
aspect van ons bestaan: waar(achtig)heid.
Onze eigen creaties blijken ons vaak niet te
helpen maar ons te manipuleren, uit te buiten,
en te vervreemden van de wereld en van
onszelf.
Depressie als symptoom
We leven dus in een tijd waarin ons lot zwaar
op ons drukt. Het vertaalt zich in de geestelijke
gezondheidscijfers. In de periode waarin de
coronacrisis mijn werk stillegde las ik onder
andere het boek ‘De schaduw van de zwarte
hond - Depressie als symptoom van onze tijd’
(2019), door Bert van den Bergh. In het boek
wordt uitgebreid omschreven hoe depressie
epidemische proporties aanneemt. Van den
Bergh vraagt onder andere aandacht voor het
culturele aspect van depressie. Dat culturele
aspect gaat om twee zaken: allereerst de
maatschappij zoals die zich ontwikkelt, waarin
vervreemding een hoofdrol lijkt te spelen,
daarover hierna meer, en ten tweede het
groeiende conflict tussen de werkelijkheid van
wie wij zijn en wat wij denken te moeten zijn
onder druk van allerlei beelden die ons door
media worden opgedrongen. We kunnen niet
voldoen aan onze eigen verwachtingen en
voelen ons daar steeds slechter onder.

Godfried IJsseling is psycholoog, trainer/coach en schrijver, werkzaam bij de Baak. Hij werkt met leiders
en professionals op de gebieden leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.
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De geschiedenis van de vervreemding
Het was Karl Marx die al in de 19e eeuw
voorspelde
dat
de
maatschappelijke
ontwikkelingen die in die eeuw echt vaart
begonnen te maken zouden leiden tot
vervreemding. Hij voorspelde dat wij door
razendsnelle technologische ontwikkelingen en
uitbuiting ons steeds verder zouden vervreemden
van ons werk, de anderen, de natuur, en van
onszelf. Al in het begin van de 20e eeuw groeide
de kritiek op de snelle technologische
ontwikkelingen. Zo hield Max Weber in 1919 een
vurig betoog in München waarin hij zich
beklaagde over de ‘onttovering’ van de wereld
door een te wetenschappelijke benadering. Het
was de tijd waarin Scientific Management werd
ontwikkeld, door Frederic Taylor, nu gezien als
het begin van de rationalisering
van
werkprocessen,
de
opkomst
van
het
efficiëntiedenken,
en
de
gelijktijdige
marginalisering van de mens ten behoeve van
kwaliteit en winst. Het vliegwiel van die
ontwikkeling is steeds sneller gaan draaien, en
kreeg een enorme boost sinds het begin van de
80er jaren, toen Ronald Reagan en Margaret
Thatcher een stevige push gaven aan het
neoliberalisme, een economische utopie die nu
steeds meer op een nachtmerrie gaat lijken.
In dienst van de machine
De recente cijfers van de geestelijke
gezondheidszorg, die leidden tot de term
‘depressie-epidemie’ (naar het gelijknamige boek
van Trudy Dehue uit 2010), waren al volop
aanwezig voordat de coronacrisis begon. Die
zorgwekkende cijfers lijken een gevolg van een
steeds snellere technologische ontwikkeling, die
ons tot slachtoffers daarvan maakt, zoals ook

psychiater Dirk de Wachter het omschreef in zijn
boek Borderline times (2012). Waar
oorspronkelijk het doel was technologie in te
zetten om ons mensen te ondersteunen, daar zijn
wij inmiddels als ‘voeding’ van de technologie
geworden. De wereld is geworden zoals de film
The Matrix verbeeldde: wij mensen zijn
‘batterijen’ geworden van een machine (de
economie, de techniek) die draaiende gehouden
moet worden. Het is een machine die niet alleen
ons mensen in de verdrukking brengt maar ook
onze natuurlijke omgeving.
De druppel
Het mag duidelijk zijn dat de sociale problemen
die zich voordoen onder druk van het coronavirus
niet alleen maar ontstaan doordat wij anderhalve
meter afstand van elkaar moeten houden. Eerder
lijkt het de druppel te zijn voor veel mensen, die
ons confronteert met de benarde positie waarin
wij al geruime tijd zitten ten aanzien van werk, ten
aanzien van de natuur, ten aanzien van anderen
en van onszelf. Het probleem is niet louter
technisch, maar menselijk. De techniek gaat het
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probleem niet oplossen, want lijkt er de
belangrijkste oorzaak van. Dit is een menselijk
vraagstuk, en vraagt een menselijke oplossing.
Die oplossing lijkt te gaan over contact - met
elkaar, met de natuur, met ons werk, en met
onszelf.
De rol van de coach
Als coach begeleiden wij mensen die tegen
dingen aanlopen in privé of werk. De populariteit
van coaching lijkt een symptoom van de
neoliberale
samenleving,
waarin
alles
geëconomiseerd is. We kunnen ons als coaches
dan storten op het oplossen van die
werkproblemen zodat de cliënt zo snel mogelijk
terug kan keren in een proces waarin hij zoveel
mogelijk uit zichzelf haalt ten behoeve van ‘de
zaak’ (een aanpak die de vervreemding voedt en
continueert), of we kunnen beginnen bij de mens
zelf - bij het herstellen van het contact. De coach
handelt in aandacht - een luisterend oor,
werkelijke betrokkenheid en interesse. Daar zie
ik veel goeds in. Hoe je het ook draait of keert,
het zal de mens zijn die de wereld die hij
gemaakt heeft weer op het juiste pad krijgt.
Daarvoor is het - lijkt mij - van het grootste
belang dat die mens allereerst zichzelf
terugvindt. Dat terugvinden van zichzelf gaat
over fundamentele vragen, over contact met het
eigen lichaam, het eigen gevoel, de eigen
geschiedenis, over hoe je geworden bent wie je
nu bent, en misschien over hoe je delen van
jezelf in dat proces bent kwijtgeraakt. Het
terugvinden van jezelf betekent het terugvinden
van wat je te doen staat, je purpose of
bestaansreden. In de leiderschapsprogramma’s
die ik daarover geef zie ik telkens weer dat
mensen vanuit hun hart het goede willen doen.
Het blijkt zo te werken, dat wanneer je een

waarachtige relatie aangaat met een ander,
jejezelf terugvindt.
In deze door efficiëntie en economisering
gedefinieerde wereld kun je je als coach zien als
een ‘island of sanity’ (Margaret Wheatly 2017).
Een als het ware beschermd gebied waarin
waarachtigheid een hoofdrol mag spelen, en
waar effectiviteit en efficiëntie even op de tweede
plaats komen te staan. Dat is geen luxe of
verspilling, maar een zaak van levensbelang in
deze barre tijden. Het betekent overigens niet,
lijkt mij, dat je je als coach kunt permitteren je af
te sluiten van de ‘grote maatschappelijke
ontwikkelingen’, hoe deprimerend die soms ook
zijn. Je afsluiten daarvan kan leiden tot een
individualistisch mensbeeld, alsof je zelf de
oorzaak van alles zou zijn (een van de
vergissingen
van
het
neoliberalistische
mensbeeld). We moeten de benarde situatie van
nu erkennen, zodat we weten wat onze werkelijke
opdracht is, of we nu coach zijn, of cliënt.

Literatuur
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normaliteit. Leuven.
Wheatly, M. (2017). Who do we choose to be? Facing
reality, claiming leadership, restoring sanity. USA.
IJsseling, G. (2019). De zelfbewuste leider - Naar het hart
van persoonlijk leiderschap. Schiedam.
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AGENDA

Vind een coach
bij de Baak!

NOVEMBER
17
Online informatiebijeenkomst Master Coach
21
Open dag Coach Practitioner / Master Coach
26
Online informatiebijeenkomst Coach Practitioner
20
Start opleiding Dynamisch Coachen bij stress en burn-out
28
Live bijeenkomst Master Coach
28
Online introductieworkshop Dynamisch Coachen bij stress en burn-out
DECEMBER
3
Online informatiebijeenkomst E-coaching
11
Introductieworkshop Winning Teams
12
Open dag Coach Practitioner / Master Coach
JANUARI
6
Start opleiding E-coaching, Basis
9
Online introductieworkshop Dynamisch Coachen bij stress en burn-out
10
Open dag Coach Practitioner / Master Coach
13
Start opleiding Coachend Leiderschap
29
Online introductieworkshop Winning Teams
30
Start opleiding Coach Practitioner
31
Start opleiding Dynamisch Coachen bij stress en burn-out
FEBRUARI
5
Start opleiding Master Coach
10
Start opleiding Coaching on the Job
16
Start opleiding De Zelfbewuste Leider
MAART
3
Start opleiding E-coaching Basismodule

Deze opleidingen worden ook
incompany of als
maatwerkprogramma verzorgd. Voor
alle trainingen van de Baak kun je je
inschrijven voor een online proeverij
gericht op 1 training.

Voor meer informatie neem contact op met de opleidingsadviseurs van de Baak
(0343 55 6369 of advies@debaak.nl) of het Europees Instituut (0343 556343
– info@europeesinstituut.nl)
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Verbonden blijven in tijden
van afstand
Hilde Bolt
Wat gebeurt er in deze gekke tijd met
mensen wanneer we de ander als een
‘potentiële besmettingshaard’ gaan zien?
Wat doet het wanneer je je eigen
(volwassen) kinderen niet kunt knuffelen?
Wat doet het met jonge kinderen wanneer ze
wennen aan een wereld waar mensen
gezichtskapjes dragen en het normaal is om
geen hand te geven?
Wat doet het als anderhalve meter afstand
‘het nieuwe normaal’ wordt?
Wat zijn de mogelijkheden die we als coach
hebben om de huidige omstandigheden
draaglijker te maken voor mensen?

Door het gedwongen afstand nemen komt
bloot te liggen hoe belangrijk aanraking, een
gevoel van verbondenheid en vastgehouden
worden, is. Ik zie dat het helemaal voor
alleenstaanden (in allerlei leeftijden) enorm
lastig is om zo lang geen fysiek contact te
ervaren. Als ouder ervaar ik zelf ook dat er
een aarzeling is voordat ik mijn volwassen
kinderen
knuffel.
Dit
voelt
heel
bevreemdend.
Aanraking en fysiek contact zijn essentiële
levensbehoeften van de mens. Dit zien we
ook in de dierenwereld terug. Soul
Schonberg zei: ‘We vergeten wel eens dat
de tast niet alleen wezenlijk is voor ons,
maar de sleutel vormt tot onze soort’(2).

In negentiende eeuw had Karl Marx het al over
het verschijnsel vervreemding; dat we als mens
vervreemd zijn geraakt van de natuur, van
anderen, van ons werk en van onszelf (1). Deze
huidige tijd met het Corona-virus, vergroot dit
gevoel van vervreemding nog meer, van:
•ons lichaam (ons eigen stukje natuur)
•werk (dit is veelal thuis en via het beeldscherm)
•anderen (door de afstand die er nu gehouden
moet worden, waardoor mensen een gevoel
van verbinding missen, de ander als mogelijke
besmettingsbron zien en de polarisatie wat
betreft opinies)
•onszelf (omdat de angst onze overlevingsdelen
activeert)

Aanraking en nabijheid zijn voor een baby
een
eerste
levensbehoefte.
Zonder
aanraking en nabijheid worden verbindingen
in de hersenen niet gelegd die nodig zijn
voor het gevoel van veiligheid, verbinding,
het creëren van een innerlijke bedding en
empathie. En het kind moet het gezicht van
de ouder kunnen lezen om zich te kunnen
oriënteren in de wereld. Geen of heel weinig
lichamelijk contact geeft stress en soms zelf
schadelijke stress. En te veel stress heeft
weer grote gevolgen voor de gezonde
ontwikkeling van de hersenen. (3).

Maatregelen zijn in zekere zin nodig, maar de
psychosociale consequenties hiervan worden
naar mijn idee onderschat en mogelijk te weinig
meegenomen in de genomen beslissingen.

Kinderpsychiater John Bowlby bracht in de
jaren dertig al naar voren hoe essentieel
aanraking en fysiek contact zijn voor de
hechting. Wanneer die veilige bedding er
niet was, dan leidde dat vaak tot emotioneel
teruggetrokken, afwijzend en soms crimineel
gedrag (4).
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gespecialiseerd in trauma, hechting, stress en lichaamsgericht werken.

Later heeft Frank van der Horst (onderzoeker uit
Leiden) een situatie in een ziekenhuis in New
York beschreven, waar de kindersterfte hoog
was, door de ogen van kinderarts Harry Bakwin
(5). Aanvankelijk werd gedacht dat deze het
gevolg was van ondervoeding en infecties. Om
infecties te voorkomen werd de grote zaal
vervangen door kleine slaaphokken waar de
kinderen
werden
verzorgd
door
verpleegkundigen en arts met mondkapjes voor
en een kap op, die omzichtig rondliepen om
geen bacteriën te verspreiden. Maar tot ieders
verrassing daalde het aantal kinderen dat in het
ziekenhuis overleed niet, en Bakwin merkte dat
ondanks het feit dat de kinderen in het
ziekenhuis eten met veel calorieën kregen, ze
niet in gewicht toenamen… Toen het ziekenhuis
radicaal werd gewijzigd, de verpleegsters
werden aangemoedigd de kinderen te knuffelen,
op te pakken en met hen te spelen en de ouders
waren uitgenodigd om op bezoek te komen,
waren de gevolgen dramatisch anders: het
sterftecijfer van kinderen onder de één jaar
daalde van meer dan dertig naar minder dan
tien procent (5).’

Dierenpsycholoog Harlow, een verwant van
Bowlby, deed baanbrekend onderzoek met
resusapen. Deze onderzoeken lieten zien hoe
belangrijk lichamelijk contact is; een parallel die
we ook naar mensen kunnen doortrekken.
Wanneer de aapjes met nieuwe, stressvolle
situaties geconfronteerd werden, klampten ze
zich aan de badstofmoeder vast. Hij toonde aan
dat voor het hanteren van stress lichamelijk
contact belangrijker is dan voeding (6).
De generatie van de ouderen, die voor en
tijdens de oorlog zijn geboren, zijn veelal in hun
jeugd te weinig aangeraakt. Bij mij rijst dan de

vraag: zijn de oudere mensen die overleden zijn
aan Corona alleen overleden aan Corona of
speelde hierin de afstand en eenzaamheid ook
een grote(r) rol, en daarmee de onbewust vanuit
vroeger getriggerde angsten?
Het wegvallen van het natuurlijke van aanraking
en lichamelijke nabijheid leidt nú tot blokkades
in onze samenleving. Wanneer je fijn fysiek
contact hebt, een fijne knuffel krijgt maakt je
lichaam oxytocine aan. Dit wordt ook wel het
‘liefdes- of knuffelhormoon’ genoemd en het
zorgt voor een gevoel van verbondenheid en
contact, veiligheid, vertrouwen en weerbaarheid
tegen stress. Precies wat we in dit soort barre
tijden nodig hebben. Wanneer aanraking
mogelijk ‘gevaar, ziekte of zelfs de dood’ kan
betekenen, is het logisch dat de verbinding
verdwijnt in onze samenleving en ook de
empathie. Het wordt ieder voor zich in plaats
van wij samen.
Door de collectief en persoonlijk getriggerde
angst, stress en wantrouwen, lijken mensen
veel heftiger en intens op elkaar te reageren. Er
zit een ketenreactie in het afstand dienen te
houden. Het is het gemis zelf in het hier en nu,
maar bovendien roept het bij veel mensen die in
hun jeugd te weinig aangeraakt zijn ook oude
gevoelens op, soms zonder dat ze zich hiervan
bewust zijn. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in
een hoge spiertonus, kleine verkrampingen en
een hogere ademhaling. Naar een masseur
gaan, een fysiotherapeut of andere hulpverlener
bezoeken is op het moment ook niet zonder
risico.
Deze
kan
immers
ook
een
besmettingsbron zijn. Ik merk bij mezelf ook dat
de onbevangenheid en spontaniteit van het
inplannen van een massage weg is. Er is altijd
een moment van ’ga ik dat doen, enzovoorts’. 9

Wat kunnen we nu als coach betekenen in
deze tijd waarin afstand normaal wordt?
Deze situatie zal nog wel even blijven bestaan. In
mijn trainingsgroepen bij het Europees Instituut
merk ik dat het alleen al delen van de pijn, het
doorvoelen van het gemis van contact in
meerdere opzichten en het woorden kunnen
geven aan de gevoelens van eenzaamheid,
stress en angst, alleen al veel kunnen doen. Zelfs
op anderhalve meter afstand is het voor mensen
al fijn dat er ogen zijn die naar hen kijken.
Recent gaf Irving Yalom een interview bij de
School of Life (7). Hij ziet de relatie als het
belangrijkst in de therapie waar gepaste
zelfonthulling een onderdeel van vormt. Deze
parallel kun je gelijk doortrekken naar coaching.
Los van het verschil in rol bij de coachingsrelatie,
leven we als mens allemaal in deze gekke wereld
op het moment. Zelf-disclosure kan dan voor de
coachees heel fijn zijn, dat je bijvoorbeeld
benoemt dat je de afstand zelf ook lastig vindt.
Ook het oog hebben en het aandacht hebben
voor de pijn kan onze coachees al helpen.

De door onze huidige leefwereld getriggerde
gevoelens en emoties, het verdriet, de angst, de
frustratie en machteloosheid die zich in de
eenzaamheid en stress opbouwen, hebben ook
kanalisering nodig. Uit veel onderzoek (8,9) blijkt
dat opgeslagen en niet geuite emoties en
gevoelens direct leiden tot een verzwakking van
het immuunsysteem en vatbaarder maken voor
de ontwikkeling van vele nare ziektes. Ik raad
mijn coachees vaak aan om actief deze emoties
en gevoelens op te zoeken, zodat het lichaam de
opgebouwde spanning kan loslaten en er weer
meer binnenruimte komt.

Dit kan iemand doen door:
•Het kijken van een film die raakt
•Mooie gevoelige muziek luisteren
•Een boksbal kopen en hierop slaan
•Hardlopen
•Schudden met het lichaam
•Schreeuwen, geluid maken of zingen (in de
auto)
•Erover te schrijven

Als lichaamsgericht therapeut geef ik mensen
vaak oefeningetjes mee die mensen zelf kunnen
doen om het lichaam te laten verzachten. Deze
oefen ik meestal eerst tijdens een sessie.
Bijvoorbeeld:
•Zittend een
dekentje strak
om je lichaam
heen wikkelen
en langzaam je
bovenlichaam
heen en weer wiegen op zachte muziek (het
lichaam kan dan uit de verkrampte stand komen)
•Armen om zichzelf heen slaan en bewust
ervaren hoe het is om jezelf vast te houden (en
eventueel zelf het lichaam zacht aanraken)
•In bed gaan liggen en je deken, dekbed
helemaal om jezelf heen wikkelen en half uurtje
alleen maar naar je buik ademen
•Bewust in en uit ademen. Op de inademing ‘een
woord inademen’ wat iemand nodig heeft.
Bijvoorbeeld: Ontspanning, aanraking
•Als iemand een partner heeft op de bank tussen
de benen zitten en tegen de ander aanleunen en
samen ademen
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Al met al is het een lastige tijd, die voorlopig nog
wel even kan duren, voor ons als coaches, maar
ook voor onze coachees. Het ‘in het midden
blijven’ is hierin belangrijk, waarmee ik bedoel:
je kunt als mens je eigen mening hebben, maar
als coach heb je ruimte te maken voor de positie
die coachee hierin kiest en open en
nieuwsgierig te blijven.
Voor mijn gevoel is het belangrijk dat we van
mens tot mens ook voelen dat we hierin niet
alleen staan en het mooie van ons vak is dat we
onze coachees ook kunnen helpen om deze
moeilijke periode wat draaglijker te maken.

Literatuur
Mate, G. (2019). How Culture make sus feel lost - Youtube
Hellema, H. (2014). Voelen, de magie van de tast – Booklight
Mate, G. (2020). Compassionate Inquiry - Short Course –
Online training.
Bowlby, J. (1944) Forty-four juvenile thieves: their characters
and home-life. The International Journal for Psycho-Analysis,
25, 107-128).
Horst, F.C.P van der & Veer, R. van der (2008). Loneliness in
infancy: Harry Harlow, John Bowlby and issues of separation.
Integrative Psychological & Behavioural Science, 42, nr. 4,
235 – 335.
Harlow, H.F. (1958). Love and infant monkeys. Scientific
American, 200, nr.6, 68-74.
Interview met Irving Yalom – School of Life 15 oktober 2020.
Capel, P. (2018). Het emotionele DNA, K. PI Education.
Mate, G. (2013). When the body says to, Turner Publishing
Company.
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Rebelleren? Of meebewegen?
Een innerlijke zoektocht
Sander van Hesteren
Hoe ga jij in deze tijd, collega coach? Waar voel
jij je toe uitgedaagd? Waar raakt corona jou?
Achter ons coach-zijn, schuilt ons mens-zijn. En
als coach is ons mens-zijn voor een belangrijk
deel ons instrument bij de begeleiding van
anderen. En dat is soms best een uitdaging
zoals je zelf zult weten. Zelf ervaar ik dat deze
tijd mij dicht op de huid kruipt. Wat betreft
Covid19 zou je mij een kritische denker kunnen
noemen, maar als ik niet oppas met hoe ik mij
uit, voel ik mij gedreven in de hoek van de
complotdenkers, antivaxxers, en wat voor
groepen al niet meer. Hoe ga ik daarmee om?
Wat betekent dat voor mij als coach?
Mijn vriend Phons, ook coach, maakte mij er
even geleden op attent dat we als coach altijd
de taak hebben de ander te begrijpen, hoe
onbegrijpelijk diens daden of gedachten ook
voor ons kunnen zijn. Dat is inherent aan ons
werk en ik ervaar het als een waardevol
uitgangspunt. Het gedrag van mijn coachee kan
te verwerpen zijn, zelfs strafbaar*, dan nog kan
ik trachten te snappen, zelfs in te voelen, welke
motieven de ander heeft, en wat een ander tot
diens gedrag heeft gedreven. Ik zal dat zelfs
móeten doen, als ik werkelijk iets wil betekenen.
Je kunt er veel van leren, weet ik inmiddels. Het
is dé basis voor een gezonde vorm van
compassie en streven naar verbinding. Dialoog
dus. Hadden we onze democratie dáár maar op
gebaseerd, denk ik vaak. Maar dat is een ander
verhaal.
In deze tijd van polarisatie – al of niet bevorderd
door sociale media** - is dit verdiepen in de
ander van toenemend belang. Ook bij de
huidige pandemie steekt polarisatie de kop op.
Waar we het tijdens de eerste golf nog allemaal
redelijk eens leken te zijn over de maatregelen,
zijn er nu steeds meer en sterker uiteenlopende

meningen..
Laat ik - met Phons’ advies als uitgangspunt
- de Covid19-pandemie eens onder de loep
nemen als het gaat om wat deze tijd met míj́
doet. En dat is veel; méér eigenlijk dan ik
gewend ben van mijzelf.
Soms ervaar ik een drang in mij om een
tegengeluid te laten horen. Ik ken dat deel
wel van mijzelf. Ik heb vooral áfgeleerd mijn
ideeën te laten horen, wanneer ik al weet
dat de ander het niet met mij eens zal zijn.
Maar juist door het inhouden neemt het de
vorm van verzet aan. In tijden van Covid
voel ik mij dan al snel een rebel, iemand die
immorele standpunten vertegenwoordigt,
iemand die anderen wegzet als ‘dor hout’,
niets over heeft voor anderen. Mijn andere
geluid roept een stevige tegenbeweging op.
Soms beangstigen die oordelen van
anderen mij ook. En als ik mij dan toch laat
verleiden tot een post op Facebook, een
mail aan collega’s over mijn moeite met
mondkapjes, dienen die gevoelens van
angst zich aan, en vraag ik mij af of ik mijn
bericht niet moet terugtrekken.
*Ik geloof niet in het belang van oordeelloosheid
van de coach. Ik geloof zeker wel dat het
belangrijk is bewust te zijn van oordelen, en een
ander niet te veroordelen. Want bij een
veroordeling verbreek je de verbinding, is geen
uitwisseling meer mogelijk en ontstaat fixatie.
**In de Netflix-documentaire ‘The Social
Dilemma’ wordt de oorzaak van de polarisatie in
de samenleving op aannemelijke wijze in
verband gebracht met de manier waarop Social
Media onze voorkeuren eerst lezen en
vervolgens besturen.

Sander van Hesteren is trainer/coach, supervisor en docent, met een achtergrond als bioloog (drs.),
tri-energetisch counsellor, systemisch adviseur en eerstegraads docent.
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Veel makkelijker is het dan dus om mee te
bewegen en mij te houden aan de
voorschriften en richtlijnen voor wat er van
ons als burger verwacht wordt. Dat is
maatschappelijk
verantwoord,
politiek
correct, ik word niet gecensureerd, ik ben
niet lastig, ik val niet op, en loop geen risico.
En doe ik toch ook het goede: ik poog
namelijk een overbelasting van het
zorgsysteem te voorkomen. En ook al weten
we niet zeker of een mondkapje werkt, baat
het niet, het schaadt toch ook niet. Hooguit
een klein beetje persoonlijk ongemak. Dat
heb je toch over voor je medemens? Wat
kan er zo moeilijk zijn? Dat lijkt makkelijk en
ik zie velen om mij heen hier op deze manier
mee omgaan. Ik geef hen geen ongelijk.

Ik werk voor een deel van mijn tijd op een
middelbare school. De school was leeg, maar wel
open. Ik kon er terecht voor klusjes, nakijkwerk,
online lesgeven. Ook hier genoot ik van rust en
stilte. Mijn gefluit galmde door de gangen en ik
had goede gesprekken met collega’s die zich ook
niet strikt thuis hadden opgesloten. Mondkapjes
hoefden niet. En de anderhalve meter, tja, de
WHO schijnt zelf in bijzinnen te hebben staan dat
afstand houden pas zin heeft bij 8 meter afstand.
Maar ik houd me aan wat de ander prettig vindt.
Twee dagen maakte ik gebruik van het openbaar
vervoer. Metro en trein. Zonder al te veel
medepassagiers doe je je mondkapje makkelijk
weer af. Ikzelf liefst zo snel mogelijk. Innerlijk foe-

Maar het lukt mij… slechts met moeite, en
ten koste van…. Ja van wat eigenlijk? Ik zal
à la Phons, mijn eigen gedachten en
gevoelens onder de loep nemen, en je
vertellen welke ongezouten delen ik in
mijzelf tegenkwam de afgelopen tijd. Tijdens
de intelligente lockdown gedurende de
eerste golf was de richtlijn om zo veel
mogelijk binnen te blijven. Veel werk was stil
komen te leggen en ik heb vele wandelingen
buiten in de natuur gemaakt. Ik genoot van
de rust en de stilte buiten. Het was een
geweldig voorjaar en ik heb mijn vrouw de
kunst van het vogelen doen waarderen. De
uitkijktoren bij het Fochtelooerveen was
afgezet wegens Corona. Er was niemand,
bijna was ik onder de linten door gekropen
en had ik toch de toren bestegen in de hoop
kraanvogels te spotten. Irritatie voelde ik.
Hoezo kan ik niet even naar boven? Er is
hier niemand! Uiteraard, met mijn verstand
kan ik het verhaal achter de afsluiting wel
compleet maken. Ik doe dat ook, maar
daarmee verdwijnt mijn verzet niet. Ik word
er boos van.

9
14

-ter ik dat dit toch een belachelijke maatregel is.
Ik doe hem wel weer op als er controle komt.
Een dergelijke rebellie is makkelijk vol te
houden. Onzichtbaar verzet.
Het wordt moeilijker nu tijdens deze tweede golf
mondkapjes op school een voorschrift zijn. De
wens van de schoolleiding is dat wij ons er allen
aan houden. Maar zij kunnen (en willen) het ons
niet verplichten. Velen doen hem op. Ik vind de
situatie onwerkelijk als ik in een bijna lege gang
sta te praten met een gewaardeerde collega die
haar mondkapje op heeft. Ik versta haar
moeilijk. Ik kan haar mondbewegingen niet
volgen. Ikzelf draag geen mondkapje. We
hebben het daar niet over, en mijn bewustzijn is
met vele dingen tegelijk bezig. We spreken over
het gesprek dat wij de dag ervoor met een
leerling hadden. Maar minstens de andere helft
van mijn gedachten is bezig met de vraag wat
zij wel zal vinden van het feit dat ik geen
mondkapje draag, en of ik nu dan niet toch een
moet dragen, en of ik niet erg dwars en
onredelijk ben nu. Ik voel wat deze gedachten
met mij doen. Ik ben niet meer helemaal in het
hier en nu.
En dan realiseer ik mij. Ik ben niet zozeer bang
voor corona, al weet ik mij dat het ook voor mij
slecht kan uitpakken. Ik ben eerder bang voor
extreme reacties van mijn medemens, door de
angst voor corona. Dus, dan toch maar gewoon
een mondkapje op doen? Ik schipper. Vaak niet,
soms wel. Mijn bril beslaat ervan. Ik voel mij
totaal onhandig. Ik zie dat anderen gestylede
nette mondkapjes dragen, die perfect sluiten.
Hoe ver gaat dit? Vraag ik mij af. Iedereen lijkt
te doen of dit de normaalste zaak van de wereld
is? Ik zie een toekomst voor mij waarin iedereen
standaard mondkapjes draagt, want corona is
niet zomaar weg. En juist dat

is iets waar ik niet aan bij wil dragen. Mijn
denken draagt argumenten aan om er tegen
te zijn. Met mondkapjes geven we het
signaal dat we bang moeten zijn voor elkaar,
dat de ander niet veilig is voor ons. De
mimiek van een ander niet zien, is bewezen
onveilig voor kinderen. Met een mondkapje
kun je zuurstoftekort oplopen. Het is slecht
voor je immuunsysteem, net als een tekort
aan aanraking. En het is nog maar de vraag
of dat kapje überhaupt werkt. En als ik mij
overgeef aan deze argumenten, - waar of
niet waar, dat mag ik zelf kiezen want voor
elke overtuiging is een bewijs - komt mijn
denken net zo goed met de andere
argumenten, zoals
ik
hierboven al
beschreef. Met andere woorden, zich te
bevinden in een staat van cognitieve
dissonantie is niet prettig. Ik ervaar het aan
den lijve.
En mijn verzet? Boosheid? Irritatie? Ik vind
het nou eenmaal lastig als mij iets wordt
voorgeschreven, als mij iets verplicht wordt.
Het voelt alsof mijn vrijheid wordt ontnomen.
En in feite ís dat ook zo. En dat vraagt van
mij dat ik er in geloof dat we dit doen voor de
goede zaak, met de beste bedoelingen.
Maar als je daaraan gaat twijfelen, ja, dan
snap ik dat je in de hoek van de
complotdenkers terecht komt. En als er
ergens in je verleden de overtuiging heeft
postgevat dat de ander niet te vertrouwen is,
dan stijger je bij een beslissing die jou je
vrijheid ontneemt. Ik geloof dat ik dat wel
kan snappen. Zo’n ervaring is mij ook niet
vreemd. Maar hoe dan ook heeft het
veroordelen van de complotdenkers weinig
zin, denk ik. Ik zie paniek bij hen. Die paniek
vraagt
compassie,
en
het
gedrag
begrenzing. Dat ook.
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Dus? Rebelleren of meebewegen? Dan toch
geen van beide denk ik. Trouw zijn aan wat ik
geloof, daarover de communiceren, zonder
rebellie. Met verbinding als doel. Altijd bereid
mijn opinies onder de loep te nemen, aan te
passen. David Bohm schrijft hier mooi over in
zijn boek “over dialoog” (2019). Hij schrijft dat
alle problemen die wij als mens hebben een
gebrek zijn aan proprioceptie in ons denken.
Proprioceptie kan uitgelegd worden als
‘zelfwaarneming’. Het is een van oorsprong
neurofysiologisch begrip, een woord voor het
feit dat ons lichaam zijn eigen bewegingen kan
waarnemen. En zo ook kan het zijn eigen
gedachten waarnemen. Kán, want in de praktijk
doet het dat meestal niet. En dat ziet Bohm als
de wortel van alle problemen. Hij schrijft: “het
voordeel van het opschorten van gedachten is
dat het proprioceptie mogelijk maakt. Het
creëert als het ware een spiegel waarin we de
resultaten van ons denken kunnen zien. Die
spiegel hebben we altijd bij ons, omdat ons
lichaam functioneert als een spiegel, waarin je
allerlei spanningen kunt waarnemen die bij je
opkomen. Ook andere mensen kunnen
functioneren als een spiegel, en vooral een
groep. Probeer te zien wat je intentie is. Je voelt
een impuls om iets te zeggen en je ziet het
resultaat vrijwel meteen verschijnen.”
Misschien is dit helpen opschorten van
gedachten wel een van de belangrijkste functies
die wij als coach hebben. Het kan beweging
brengen in schijnbaar ‘noodzakelijke
gedachten’, die zich presenteren als feiten. Aan
ons als coach dus een schone taak. En we
kunnen oefenen bij onszelf. Zolang we de
innerlijke dialoog blijven voeren, is er beweging
mogelijk. Zolang we durven ‘het niet te weten’,
houden we ruimte voor een plotseling inzicht,
een verrassend antwoord, beweging van het
leven zelf. Jezelf coachen is misschien nog wel

het moeilijkste van alles, en juist dat houdt
ons als coaches scherp. Bij loodgieters thuis
lekt menig kraan. Laat bij ons coaches thuis
vooral óók de spreekwoordelijke kraan
lekken, het houdt ons wakker en kweekt
compassie.

Literatuur
Bohm, D. (2019). Over dialoog. Helder denken en
communiceren. Uitgeverij Ten Have, Utrecht.
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Verhaeghe, P. (2020). Houd afstand, raak me aan. Amsterdam: de Bezige
Bij
Paul Verhaeghe staat bekend om zijn prikkelende standpunten. Dit keer
beschrijft hij hoe de ‘collectieve ellende’ van de covidcrisis het mooie in de
mens naar boven kan halen. Naast een ander gebruik van ruimte en tijd hoopt
hij dat deze crisis het startpunt wordt van een andere manier van produceren,
distribueren en consumeren, van een maatschappij die weer op de menselijke
maat is toegesneden en waar de economie ondergeschikt wordt aan
samenleven. Het mooiste effect volgens Verhaeghe zou zijn dat we elkaar weer
wat meer gaan steunen. Boeiend als altijd.

Meeuwissen, G. (2020). Inspirerend leiderschap op afstand. De 9
principes voor een sterk team. Utrecht: Bigbusinesspublishers.
Dit boek biedt ondersteuning voor leidinggevenden die in deze tijd van
thuiswerken hun teamleden nauwelijks in levenden lijve te zien krijgen. Volgens
de auteur hoeft afstand echter geen bezwaar te zijn. Het gaat er immers om
waarover je het hebt en niet waar je je bevindt… Leidinggevenden kunnen de
voordelen van werken op afstand ten volle benutten als ze negen principes te
volgen. Daartoe behoren: versterk je talent, versterk je valkuilen, zorg voor
psychologische veiligheid en zet de bedoeling voorop. Aan de hand hiervan kun
je een inspirerend leider op afstand worden.
Dirkse, S. e.a. (2020). Het groot online werkvormenboek (deel 3).
Amsterdam: Boom.
Nog meer dan fysieke bijeenkomsten vragen online ontmoetingen activerende
werkvormen. Dit boek biedt tal van mogelijkheden om deze bijeenkomsten
interactiever en succesvoller te maken. Eerst staan de auteurs stil bij de
uitdagingen van dit soort sessies, met name op het gebied van gedrag en
groepsdynamica. Daarna komen zestig werkvormen aan bod rond
onderwerpen als: reflecteren en intervisie, samenwerken, veerkracht stimuleren
en teamspirit op afstand. Bij elke werkvorm vind je op de rechterpagina het
waarom ervan en concrete aanwijzingen voor de begeleiding. Op de
linkerpagina staan tips, achtergrondtheorie, varianten en voorbeelden.

IJsseling, G. (2019). De Zelfbewuste leider – naar het hart van persoonlijk
leiderschap.
Wat is er misgegaan in ons leiderschap? Veel mensen zijn vooral bezig met
overleven in een razendsnelle en veeleisende wereld van deadlines,
marktwerking en een overdaad aan informatie. In die overweldigende en
verwarrende wereld, die al onze aandacht opslurpt, zijn velen het contact met
zichzelf kwijtgeraakt, het stuur verloren. Hoe kun je leiden als je jezelf kwijt
bent?
De zelfbewuste leider betoogt, dat je in deze verwarrende en onzekere wereld
je leiderschap herwint door zelfbewustzijn. Als de wereld in verwarring is, vind
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dan helderheid in jezelf, zodat je die verwarring effectief kunt hanteren. Maar
feit is dat onze binnenwereld vaak net zo rommelig en tegenstrijdig is als de
wereld om ons heen. Hoe vind je je weg in het doolhof van je eigen geest?
Daarover gaat dit boek.
Godfried IJsseling (1963) heeft als trainer bij de Baak ruim 20 jaar ervaring in
het begeleiden van leiders in hun persoonlijke en leiderschapsontwikkeling. De
vele gesprekken die hij met hen had vormen de basis van dit boek.

Slagter, B. (2020). Jezelf en anderen leiden en Terug naar jou:
authentiek en uniek
Tijdens een leiderschapsreis naar Bali tekende ze haar levensloop: daar
is bovengemiddeld veel in gebeurd, op allerlei vlakken. Ze zag hoeveel
lessen het leven haar geboden heeft en besloot ter plekke deze in
boekvorm uit te brengen, in combinatie met foto’s van haar hand. In
“Terug naar JOU: authentiek & uniek” deelt ze levenslessen op het vlak
van persoonlijke ontwikkeling, in combinatie met inspirerende foto’s. In
“Jezelf & anderen leiden” ligt de focus op leiderschap. Zowel met de
tekst als met de foto’s brengt ze je, mentaal en/of fysiek, graag in
beweging.
Brenda Slagter-Grifhorst is lid van de Raad van Advies van Europees
Instituut-De Baak.

Bolt, H. (2020). Waar gaat het nu écht over? Coachen bij Stress & burn-out met
het Dynamisch Fase-Model. Uitg. Kloosterhof
Dit praktische, heldere en handzame boek geeft een brede en realistische weergave
van alle facetten die ertoe bijdragen hoe mensen vastlopen met zichzelf in onze
huidige samenleving. ‘Waar gaat het nu écht over’ is de centrale vraag. Hierbij gaat
het over het durven raken van de kern en tot de essentie komen, waardoor er
wezenlijke veranderingen tot stand komen.
Je kunt de grote aantallen mensen met stress- en burn-outklachten zien als een
symptoom van een disfunctionerende samenleving waarin het lichaam
veronachtzaamd wordt. Bij alle vormen van disfunctionele stress en burn-out gaat
het over het vastlopen van een aangeleerd overlevingsmechanisme, ontstaan in
iemands persoonlijke geschiedenis in onze samenleving. Hierdoor raakt iemand de
connectie kwijt met de eigen oorsprong.
De eclectische en lichaamsgerichte aanpak van het Dynamisch Fasenmodel, is erop
gericht om de connectie met iemands eigen oorsprong te herstellen. Het
ontwikkelen van werkelijke zelfzorg is de kern.
Deze werkwijze geeft een realistisch beeld over waar je als coach/(psycho)therapeut mee te maken krijgt bij mensen met disfunctionele stressklachten,
overspannenheid en burn-out.
Daarnaast krijg je input, praktische tools en tips over hoe je mensen kunt begeleiden
naar een wezenlijke verandering én hoe je dit op een inspirerende en creatieve
manier kunt vormgeven. Geen protocollen, maar dynamische fasen die recht doen
aan de mens!
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Wat doen de Baak en het Europees
Instituut rondom Coaching?
We zijn er voor iedereen die een coach zoekt, die zijn eigen coachingsvaardigheden wil ontwikkelen en die voor zijn organisatie coaching wil
inzetten bij bijvoorbeeld een verandertraject of teamontwikkeling. Of voor
wie zijn interne coachnetwerk wil professionaliseren. Ons aanbod:

Stevige basis

Vervolg

Coaching on
the Job

Opleiding tot
Master Coach
(St!r en PHBO erkend)

Coachend
Leiderschap

Van Manager
naar Teamcoach

Coach Practitioner

Winning Teams

(PHBO en EQA-erkend)

Professionalisering
E-coaching

Coachen bij
stress/burn-out

&Co: coaching bij je opleiding

Maatwerk&
Incompany

Vind een
coach bij
de Baak

De Baak
www.debaak.nl/coaching

Europees Instituut de Baak
www.europeesinstituut.nl/
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