Coachen met lef is de weergave van een gewaagd experiment
waarin de psychologische ontwikkelingstheorie van Transactionele
Analyse wordt gekoppeld aan de energetische methode van Voice
Dialogue. In deze synergie ontstaat er een manier van coachen die
resultaatgericht is en die op een speelse manier de kern raakt.
Dit boek is een inspiratieboek voor coaches die kennis willen maken met
een geheel nieuwe manier van coachen. Het biedt ideeën voor het coachen
buiten de kaders: niet hoe het hoort, maar hoe het kan. Speels en met lef. De
diverse werkvormen op de lagen van zijn, denken en doen helpen de coachee
werkelijk verder in zijn ontwikkeling. De voorbeelden uit de jarenlange coachen opleidingspraktijk van de auteurs brengen de stof tot leven.
Anita Bakker en Jacqui Halmans werken al
jaren samen als opleiders en delen graag
hun enthousiasme, kennis en kunde op
het gebied van coachen en opleiden van
coaches. Daarnaast zijn ze actief als coach
en teamcoach.

‘Lezers, ga lezen, dit boek. Je zult er hopelijk net zo veel plezier mee beleven
als wij en het zal je zeker helpen om met meer lef te gaan coachen.’
Lex Mulder en Berry Collewijn, opleiders, trainers en coaches in Voice Dialogue
en Psychodrama

‘Dit boek is een rijke bron van effectieve werkvormen voor elk niveau
van coachen. De auteurs inspireren met dit boek zeker om te genieten
van het coachen van mensen en om te coachen vanuit lef en liefde!’
Bea Verzaal, internationaal erkend opleider en supervisor Transactionele Analyse
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2	Coachen met lef

Stel je het volgende tafereel eens voor in een opleiding voor coaches. Vijf koppels op een
rij. De ene helft van het koppel probeert duidelijk iets gedaan te krijgen van de andere
helft. Er worden vragen gesteld waarop alleen gereageerd wordt met hoofdbewegingen.
De ene helft van het koppel is coachee, de andere helft is coach. De coaches hebben informatie gekregen over de coachvraag van de coachees. Zij willen naar de overkant en hebben daarbij hulp nodig van hun coach. Meer informatie krijgen zij niet. De coachees hebben echter een beperking ingefluisterd gekregen waar de coaches niet van op de hoogte
zijn. De coachees kunnen niet praten en kunnen alleen lopen volgens een vast patroon.
Als ze een stap vooruit zetten, doen ze direct ook twee stappen terug. Wat ze wel kunnen,
is een halve slag draaien. Kom daar maar eens achter als coach!
Er zijn coaches die hun coachee naar de overkant verleiden: ‘Kom maar, je kunt het best.
Geloof er maar in, vertrouw me maar.’ En met hun meest verleidelijke blik nemen ze hun
coachee liefdevol bij de hand. Andere coaches gaan er met veel geduld en toewijding
over praten. In dit geval pakken coach en coachee er vaak een stoel bij. ‘Hoe is het zo
gekomen? Ben je ergens bang voor? Wil je erover praten?’ Lastig als je coachee niet kan
praten. Geweld hebben we ook gezien. ‘Kom op, we gaan nu lopen!’ Met ferme hand, duwend of trekkend, bereikt de coachee de overkant. En stomverbaasd kijken ze soms naar
een collega die een coachee wel in beweging krijgt. Alleen die coaches die aansluiten bij
de mogelijkheden van de coachee, namelijk een slag draaien, zien we achteruitlopend de
overkant bereiken.

Begeleiden van het leerproces
Waar gaat het nu om bij coachen? Gaat het simpelweg over de ander van A naar
B te krijgen? In de B-situatie, de overkant, is het gewenste resultaat bereikt. Maar
is dat nu het belangrijkste in coachen? Uiteraard belangrijk, zeker voor de coa-
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chee, maar is het proces, de manier waarop de coachee het resultaat bereikt, niet
net zo belangrijk? Wat ons betreft gaat coachen in essentie over het begeleiden
van het leerproces. Een leerproces dat zich ontwikkelt van niet weten naar bewust handelen. Of het resultaat behaald wordt, is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de coachee. Hij is en blijft verantwoordelijk voor zijn keuzes
en beslissingen. In deze visie word je als coach onmiddellijk ontslagen van een
grote verantwoordelijkheid, namelijk dat de klus moet slagen.
In het begeleiden van het leerproces ontmoet je de coachee en leer je hem kennen. Minstens zo belangrijk daarbij is dat de coachee zichzelf leert kennen. Wat
zorgt ervoor dat hij de gewenste situatie niet bereikt? Hoe houdt hij zijn ongewenste situatie in stand? Hoe zet hij zichzelf steeds weer vast? Coach en coachee
verkennen en onderzoeken steeds terugkerende gedragspatronen, gevoelens
en blokkades, manieren van kijken, denken en voelen. Niet vanuit een oordeel,
maar vanuit nieuwsgierigheid en acceptatie.

Visie op coachen
Coaches hebben een visie nodig. Onze visie op coachen is gebaseerd op de gedeelde mensvisie van TA en VD, namelijk dat mensen ok zijn, over hun eigen
potentieel kunnen beschikken en dat ze toegang hebben tot hun eigen regisseursfunctie. Vanuit deze visie is het mogelijk om te coachen met lef. Lef betekent voor ons: durven spelen. Dus niet samen met de coachee alleen het probleem analyseren en erover praten, maar met de coachee aan de slag gaan met
zijn ervaring en beleving. Wij geloven erin dat als je dat op een speelse manier
doet, het veilig blijft en de kern raakt.
Wat ons helpt om te coachen met lef zijn vier uitgangspunten. Coaches met lef …
1. … geloven oprecht dat iedereen kan leren en zich kan ontwikkelen. Ieder
mens heeft het vermogen om te denken en om eigen beslissingen te nemen
en keuzes te maken.3 Dat is niet altijd gemakkelijk, zeker niet bij hardnekkige
patronen, maar het is mogelijk.
3

Uiteraard zijn er mensen die niet per definitie voor coaching in aanmerking komen en meer
gebaat zijn bij een specialistische vorm van begeleiding. Denk aan mensen met een psychiatrische stoornis of een complexe problematiek.

We kunnen zeggen dat het begeleiden van het hele leerproces en werken vanuit
lef goed uit te drukken is in vier essentiële werkwoorden:
• Begrijpen
• Beleven
• Bewegen
• Beklijven

Figuur 2.1 Vier B’s
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2. … geloven in de veerkracht van mensen. Mensen kunnen tegen een stootje.
Het mag ingewikkeld, pijnlijk en verwarrend zijn. Dit uitgangspunt helpt ons
om te spelen, te prikkelen en uit te dagen vanuit oprecht contact, mildheid
en humor.
3. … geloven dat coachen niet zwaar hoeft te zijn om effectief te zijn. Er mag
gehuild worden, maar ook gelachen.
4. … geloven dat werkelijke en blijvende gedragsverandering van binnenuit gaat.
Dat de coachee zichzelf leert kennen, is daarbij een belangrijke stap. Wie ben
ik? Wat geloof ik over mezelf, de ander en het leven? Wat doe ik? En wat levert
me dat dan steeds weer op?
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Het is belangrijk dat de coachee begrijpt waarom hij doet wat hij doet en denkt
wat hij denkt. Dit is een essentiële stap van inzicht en bewustwording. De modellen uit Transactionele Analyse zijn hierbij erg bruikbaar, zoals we in hoofdstuk 3 zullen zien. De verdieping die we vervolgens aanbrengen met behulp van
Voice Dialogue is de beleving. Het meegeven van een ervaring, het voelen, voegt
werkelijk iets toe aan het cognitieve begrijpen. Met het begrip en de ervaring kan
de coachee vlieguren gaan maken in zijn eigen praktijk. Net zo lang totdat de
verandering beklijft.
In figuur 2.1 zie je de coach en de coachee samen de verantwoordelijkheid nemen om de vier B’s (ballen) in de lucht te houden. De coach faciliteert het begrijpen en beleven. De coachee is zelf verantwoordelijk voor het bewegen en
beklijven van het geleerde in de praktijk.

Basishouding van de coach
Een basiscoachhouding die helpt bij het onderzoeken en verkennen, is de houding van de OEN:
• Oprechte nieuwsgierigheid
• Eerlijkheid
• Niet weten
Oprechte nieuwsgierigheid betekent dat je echt geïnteresseerd bent in de ander.
Je wilt de ander leren kennen, zonder oordeel. Je aandacht is bij de ander en je
sluit aan bij zijn verhaal. De ander is ok, hij is geen case of geval.
Eerlijkheid betekent dat je de ander ziet als een volwassen en veerkrachtig mens
met het vermogen om zelf te denken en te beslissen. Je hoeft de ander niet te
sparen, je hoeft niet voor hem te zorgen. Dat wat je opvalt of wat er gebeurt in de
interactie koppel je terug.
Niet weten houdt in dat jij niet de oplossing hoeft te geven, ook al denk je dat je
weet hoe het zit. De coachee is expert van zijn eigen situatie. Hij weet het beste
wat gaat helpen en passen. Dat hij daar nu nog geen gebruik van kan, wil of
durft te maken, is onderdeel van het leerproces.

Figuur 2.2 OEN

Verleiden van de coachee
Het energetisch werken zoals wij dit voorstaan met VD en TA vraagt van coaches,
behalve de basishouding van de OEN, nog een andere vaardigheid. Namelijk het
vermogen om de coachee te verleiden en uit te nodigen voor een oefening en
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Deze basishouding is geen trucje. Er is best wel wat lef voor nodig, en wellicht
ook wel wat liefde. Omdat je als coach onderdeel bent van de ontmoeting, is het
best spannend om eerlijk en oprecht te zijn. Wat als de ander je dan niet meer
aardig vindt, als de ander geëmotioneerd raakt of misschien wel boos wordt? Er
is lef voor nodig om buiten je eigen comfortzone te treden en de ander uit te
nodigen om dat ook te doen. En er is zeker lef voor nodig om het niet te weten.
Hoeveel coaches zoeken hun houvast niet in het antwoord, de oplossing? Maar
ja, die is vaak nog niet aanwezig. Twijfel, onzekerheid en verwarring zijn onderdeel van het leerproces. Er is lef voor nodig dat je als coach in dat proces durft te
blijven en er niet voor wegloopt. En liefde dan? Het helpt als je een beetje gaat
houden van je coachee. Dat je met mildheid en met een glimlach kunt kijken
naar het denken en doen van de ander.
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misschien even uit zijn comfortzone te stappen. Voor de coachee is dit nieuw
en wellicht spannend. Hij weet niet wat hij kan verwachten en dit kan angst en
weerstand oproepen.
Regelmatig horen we coachees zeggen bij een Voice Dialogue-sessie dat ze eigenlijk niet goed zijn in toneelspelen of dat ze niet gemakkelijk in de huid van
de ander kunnen stappen. Het is dan ook aan de coach om een oefening zodanig
aan te bieden dat het veilig voor de coachee blijft.

Introductie van een werkvorm of oefening
Hoe introduceer je een oefening of werkvorm? Moet je vooraf al iets zeggen over
de theoretische kaders van waaruit je de oefening doet? In de hoofdstukken 7, 8
en 9, waarin we onze werkvormen beschrijven, zie je dat we dit per werkvorm
heel verschillend doen, toegesneden op de coachee en zijn vraag. De richtlijn die
wij als coaches hanteren, is dat we voldoende vertellen over de theorie om ermee
te kunnen werken en niet meer vertellen dan nodig is. Als de coachee in de ervaring van de oefening kennismaakt met een denkkader uit de theorie, is dat altijd
te verkiezen boven een theoretische verhandeling vooraf. Soms ontkom je er niet
aan om een model, zoals het OVK-model of de scriptcirkel, even op de flip-over
kort weer te geven voor je ermee aan de slag kunt. Dit biedt de coachee veelal
een helder kader dat hem inzicht en bewustzijn verschaft. Maar het is goed om
je te realiseren dat als iemand in de cognitieve stand van begrijpen zit, dat dan
de overstap naar een energetische oefening moeilijker wordt. Even opwarmen is
dan belangrijk. Hierover zo meteen meer.
Verder is het van belang om een werkvorm niet te zwaar of te beladen aan te
bieden. We geven een voorbeeld van een te beladen introductie.
‘Ik ga je vragen of je een oefening wilt doen die vraagt om een energetische benadering. Ik snap heel goed dat het misschien wel spannend voor
je is. Als je je daarbij niet comfortabel voelt, moet je het maar gewoon aangeven. Het is misschien heel anders dan wat je gewend bent, maar neem
de tijd om eraan te wennen. Zou je het aandurven?’
Het is duidelijk dat je op deze manier bij de intro al een heleboel onnodige
drempels opwerpt. Laten we kijken naar een voorbeeld van een vage introductie.

Deze aanpak is een stuk minder beladen, maar dit gaat wel heel snel voor de coachee. Voordat hij het weet, zit hij in een situatie waarin hij niet weet wat hij moet
doen en wat het hem gaat opleveren. Het is veiliger om de coachee geleidelijk
mee te nemen.
‘Het lijkt wel of er steeds een stem in jou zegt dat je alles heel goed moet
doen. Zullen we die stem eens wat uitvoeriger aan het woord laten? Stel je
voor dat deze stem in jou een eigen plek in deze ruimte zou krijgen, waar
zou die dan zijn? Zullen we er eens naartoe gaan?’
Deze introductie geeft een helder beeld van wat de coachee herkent en geeft een
kijkje op wat er gaat gebeuren. Ook uitnodigende zinnen werken drempelverlagend: ‘Zullen we eens iets uitproberen?’, of ‘Het lijkt me interessant om met dit
gegeven eens een experimentje te doen.’ Zelfs simpelweg je hand uitsteken ter
introductie kan al werken: ‘Kom eens staan.’

Rust en ruimte
In een oefening moet je als coach rust en ruimte nemen om de verschillende
stappen uit te leggen. Als je merkt dat de coachee nog erg in zijn hoofd blijft
zitten, is het goed om even op te warmen. Je kunt bijvoorbeeld met de coachee
gaan bewegen in de ruimte en al lopend de coachvraag verder verkennen. De
stap naar een oefening wordt dan al kleiner. Om met lef en plezier energetisch
met Voice Dialogue en Transactionele Analyse te kunnen coachen, geven we een
paar aandachtspunten om voor jezelf rust en ruimte te creëren.
Maak ruimte in je hoofd
Om te werken met Voice Dialogue of Transactionele Analyse is het goed om zelf
als coach ruimte te maken in je hoofd. Stap niet direct na een intensieve vergadering een coachgesprek in. Neem even rustig de tijd om je voor te bereiden. Je
weet zelf wel wat het best voor je werkt. Misschien moet je zelf even bewegen
of juist even stilzitten in de coachruimte voordat je met een coachsessie begint.
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‘We gaan iets doen met stoelen. In deze stoel ben je in je ontspannen gevoel. Waar wil je deze stoel neerzetten en waar staat hij ten opzichte van
jou?’
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Houd het licht
Benader de werkvormen die je inzet niet als iets zwaars. Natuurlijk komen er
emoties los, die mogen er zijn, maar er mag ook echt wel gelachen worden. Probeer geen emoties op te wekken en werk met wat er is. In onze oefeningen zie
je vaak een speelse benadering van serieuze zaken. Deze combinatie maakt een
oefening voor de coachee toegankelijk.
Wees authentiek
Doe alleen een werkvorm als je je er comfortabel bij voelt. Coaches zijn ook
mensen. Soms ben je moe of ben je zelf niet in de stemming om een uitvoerige
oefening te doen. Houd het klein en doe jezelf geen geweld aan.
Vertrouw op je intuïtie
Wees niet bang om iets uit te proberen. Als je op zoek bent naar de perfecte
interventie, blokkeer je jezelf. Als je goed bent afgestemd op je coachee, mag
je erop vertrouwen dat jouw ingeving er niet voor niets is. Bedenk dat vele wegen naar Rome leiden. Als je merkt dat de oefening de coachee volstrekt niet
aanspreekt, is er nog geen man overboord. Sterker nog, dit leidt vaak naar een
nieuwe insteek of op zijn minst naar een goed gesprek.
Je bent inmiddels vast nieuwsgierig geworden wat TA en VD inhouden. In de
volgende hoofdstukken nemen we je mee in het gedachtegoed van beide stromingen.
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