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Wat is coachend leiderschap? In dit nummer breekt An Goeminne een lans 
om coachend leiderschap te zien als een visie op leiderschap die meteen 
ook ingebed is in een visie op organisaties. In de rubriek concept leidt de 
essentie van coachend leiderschap tot een boeiende verbinding met alle 
betrokkenen in en om de organisatie.

Verbinden door te scheiden, kan dit wel? Op een beklijvende wijze schetst 
Els Seynaeve in de rubriek praktijk een beeld van deze paradox. Zij doet 
dit aan de hand van een casus uit de bijzondere jeugdzorg. Ze bekijkt deze 
situatie vanuit het contextueel denkkader.

Wat heeft stress met zelfsturing te maken? Het artikel van Philip Claes legt 
een logische verbinding tussen beide thema’s en reikt enkele methodische 
handgrepen aan.

In de rubriek competentie laat Marthe Lynen haar licht schijnen over 
erkenning, een begrip dat binnen de hulpverlening en therapie verschillende 
ladingen denkt. Zij belicht het begrip vanuit de contextuele benadering.

Hoofd in de wolken, voeten op de grond en dit tijdschrift in de hand: meer 
hoeft dit niet te zijn!
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■ CONCEPT ■ BERICHTEN

Wil je op de hoogte gehouden 
worden van ons opleidingsaanbod?

Geef je naam dan op, we sturen je vanaf mei 2007 
onze brochure toe.

Of surf alvast eens naar onze website: 

www.vspw.be/balans  

COACHEND LEIDERSCHAP

Inleiding

Wat is coachend leiderschap ? Wanneer we het over coachen 
hebben, komen we onmiddellijk terecht in een Babylonische 
spraakverwarring. Coachend leiderschap beschouw ik als veel 
meer dan een stijl van leidinggeven. Het is een visie op leider-
schap die meteen ook ingebed is in een visie op organisaties.
Mijn ideeën over coachend leiderschap heb ik vorm gegeven in 
een visueel beeld.  Ik heb gezocht naar een beeld dat tezelfdertijd 
eenvoud en complexiteit kan bevatten.  Ik wil het aanreiken als 
een baken en een houvast voor al die leidinggevenden die dag in, 
dag uit zoekend vorm geven aan hun leiderschap.

Coachend leiderschap situeert zich in een wereld en 
een organisatie vol verandering en complexiteit
 

Coachend leiderschap komt niet uit de lucht vallen. In deze snel 
veranderende tijden is ook het denken over organisaties en leider-
schap volop in beweging.
Organisaties situeren zich in een omgeving van grote turbulentie 
en snelle verandering en worden hierdoor ook mee bepaald. In het 
visueel beeld symboliseert de buitenste cirkel de verbinding van 
de organisatie met zijn veranderende omgeving. De cirkel is open 
om de voortdurende, wederzijdse en gelijktijdige beïnvloeding 
tot uitdrukking te brengen. De veelheid en snelheid van verande-
ring dwingt een organisatie om zich voortdurend af te stemmen 
op die in beweging zijnde omgeving. Wendbaarheid, flexibiliteit, 
veranderingsvermogen, creativiteit, diversiteit… zijn belangrijke 
kwaliteiten geworden voor organisaties. Organisaties van vandaag 
dienen op zoek te gaan naar organisatiestructuren, systemen, lei-
dinggevenden en medewerkers die het verwezenlijken van deze 
kwaliteiten ondersteunen.
Het oude concept van hiërarchisch gestructureerde organisaties 
met hun controlerende leidinggevenden heeft afgedaan. We zijn 
volop aan het experimenteren met nieuwe concepten. Lerende 
organisaties, vlakke organisatiestructuren, zelfsturende teams… 
doen volop hun intrede in de social profit ...  Deze concepten 
vragen om een eigen specifieke invulling van leiderschap: 
coachend leiderschap. Leiderschap dat het “empoweren” van 

medewerkers en van de organisatie centraal stelt. Ik sluit me 
dan ook aan bij Verhoeven (1995): 21) die zegt: “Wij verstaan
onder coaching dan ook iets meer dan het begeleiden van mede-
werkers.  De leidinggevende coacht niet alleen zijn medewerkers, 
maar ook zijn ’baas’ en zijn collega’s. En een belangrijke taak 
voor een coach is ook het creëren van een context voor coaching. 
Coaching raakt daarmee aan zaken als beloning en functiewaar-
dering, de structurering van de organisatie, systemen van beoor-
deling…  (…) Wanneer we zeggen dat verantwoordelijkheid van 
medewerkers belangrijk is, zullen we ook structuren en systemen 
moeten creëren die deze verantwoordelijkheid bevorderen”. Voor-
waar geen makkelijke opdracht. Het brengt heel wat uitdagingen 
en onzekerheden met zich mee.
Ik heb de indruk dat die toenemende snelle verandering en turbu-
lentie ons enerzijds uitnodigt tot het zoeken van nieuwe concep-
ten én ons anderzijds terzelfdertijd doet teruggrijpen naar oude 
controlemechanismen.
Het lijkt alsof we houvast en veiligheid zoeken door “de werke-
lijkheid van de organisatie meer voorspelbaar, nog efficiënter, nog 
beter calculeerbaar, en nog meer controleerbaar te maken.” (Pee-
ters J. – Wetzels (1997)) We creëren procedures, regels en afspra-
ken die ons perfect vertellen hoe te handelen, en erop gericht zijn 
het toeval en de spontaniteit uit te sluiten. Door alles vast te  zetten 
creëren we duidelijkheid en leren we onze medewerkers kiezen 
voor ‘handhaving, behoedzaamheid en afhankelijkheid’. (Block 
P. (1998 ): 12) Uiteraard is er dan bijzonder weinig te merken van 
autonomie, verantwoordelijkheidszin, creativiteit, leer- en veran-
deringsvermogen… 

Wat is de essentie van coachend leiderschap ?

Grasduin even mee in enkele definities:
 ■ ‘Een stijl van begeleiden die zich richt op het ontsluiten
  van potentieel van mensen om op die manier een 
  maximum aan prestaties te leveren.’ (Whitmore J., (2003))
 ■ ‘Coachen legt de nadruk op empowerment, sterktes en
  doelen. Coaches zijn geen experten, maar gidsen en 
  voorwaardenscheppers. Coachen is pro-actief en veron-
  derstelt continue ontwikkeling.’ (Coaching Institute 
  New York)
 ■ ‘Een wederzijds gesprek tussen leidinggevende en mede-
  werker dat een proces volgt, leidend tot superieure 
  performance en commitment aan voortdurende verbete-
  ringen en een goede onderlinge relatie.’ 
  (Kinlaw D. (1999))
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■ COMPETENTIE Vanuit deze definities komen twee belangrijke kernbegrippen bo-
vendrijven: het resultaatgerichte en het ontwikkelingsgerichte.  
In het visueel beeld wordt de verwevenheid van beide weergege-
ven door het blauw van het ontwikkelingsgerichte dat vervloeit 
met het bruin van het resultaatgerichte. Het gaat niet om twee van 
elkaar losstaande realiteiten, maar om een klimaat waarin beide in 
elkaar kunnen bestaan. Een klimaat waarin kan gewerkt worden 
met het hoofd in de wolken en de voeten op de grond.

Resultaatgerichtheid verwijst naar het realiseren van de missie 
van de organisatie, het verwerkelijken van de kernopdracht van de 
organisatie. Of nog anders gezegd: wat een organisatie wil 
verwezenlijken naar zijn klanten in ‘resultaten’ omzetten.

Ontwikkelingsgerichtheid verwijst naar de ontwikkeling van 
individuen, teams, afdelingen en organisaties. Het staat voor groei, 
leren leren, verantwoordelijkheid opnemen. Wanneer je echt 
ontwikkelingsgericht wil werken, zal je ook aandacht dienen te 
geven aan emoties. Groei is volgens mij immers verweven met 
onzekerheid, hoop, angst, pijn, verlangen, voldoening… Het 
vraagt dan ook van een coachende leidinggevende heel wat levens-
wijsheid en mensenkennis om hiermee om te gaan. Authentieke 
dialoog vind ik hierbij cruciaal. Een dialoog waarbij alle 
gevoelens bestaansrecht krijgen en het verlangen tot groei en 
ontwikkeling kan aangesproken worden.

Wanneer men het heeft over het bereiken van doelen, - de 
doelen kunnen zich dan zowel situeren op het resultaatgerichte 
en/of ontwikkelingsgerichte - vertrekt men vaak vanuit een 
‘wilsdynamiek’: ‘weten wat je wil en realiseren wat je wil’. Naast 
deze wilsdynamiek is er ook nood aan wat ik zou willen noemen 
een ‘ontvankelijkheidsdynamiek’. Aan een houding van open-
heid voor wat zich ongewild en ongevraagd aandient. Aan ruimte 
waarin de toekomst niet steeds op voorhand bedacht en gewild is, 
maar zich geleidelijk aan ontvouwt. Een toekomst die ongekende 
en ongewilde elementen met zich meebrengt, maar juist daardoor 
heel eigen kansen tot ontwikkeling in zich draagt.

Een eenvoudig veranderingsmodel, 
vormgegeven in een pentagram

Contact 
Uit het voorgaande blijkt dat ik ‘dialoog’ zeer wezenlijk vind.  
Boven aan het pentagram staat dan ook niet toevallig ‘contact’.  
Een van de meest wezenlijke behoeftes van een medewerker is 
volgens mij: ’terecht kunnen met wat je bezig houdt’.  

Hier aandacht en tijd voor creëren is dan ook bijzonder wezen-
lijk voor een coachende leidinggevende. Contact vraagt dat je de 
preoccupatie met jezelf (je eigen ideeën, idealen, doelen…) los- 
laat. Het betekent moeite doen om je in te leven in de leefwereld 
van de medewerker, zodat je als het ware van ’binnenuit’ mee kan 
voelen met hoe het voor de ander is en wat hij nodig heeft. Van 
hieruit kunnen leidinggevende en medewerkers samen nieuwe, 
bredere perspectieven ontwikkelen over wat gaande is en wat 
gewenst is. En dat brengt ons dan meteen bij het volgende aspect.

Spanningsveld van het huidige en het gewenste
Ik ga ervan uit dat medewerkers nood hebben aan een betekenis-
volle toekomst, aan een zinvol perspectief. Als coachende leiding-
gevende heb je de opdracht om samen met je medewerkers ‘hoop 
te creëren’. “Hoop richt het vizier op een wending ten goede. 
Hoop is maar één kant. Tegenover de hoop staat altijd het tegen-
overgestelde: de vrees. Hoop schept innerlijke standvastigheid, 
die ons leert onszelf en het leven zo te ervaren, dat we weten dat 
er altijd weer een opening komt, een mogelijkheid om de wending 
zich in positieve zin te laten voltrekken.” (Zwart C. (1995): 20) 
Het gaat dan wel om realistische hoop, niet de ijdele en valse hoop 
van de almacht waarin alles mogelijk en maakbaar is. Hoop is die 
kracht waarmee je op een actieve manier verbinding kan maken 
met de toekomst. Het doet appél op de verantwoordelijkheid van 
alle betrokkenen. Hoop betekent niet dat alles opgelost geraakt, 
wel dat de situatie werkbaar en leefbaar wordt, en dat alle betrok-
kenen trouw kunnen blijven aan zichzelf. Werken aan een zinvolle 
toekomst betekent voeling houden met de (on)uitgesproken veran-
deringswensen van alle betrokkenen en met hun (on)uitgesproken 
wensen tot behoud. Het heeft te maken met het vertrouwen dat 
niet alles hoeft te veranderen, en dat datgene wat kostbaar en goed 
is zal behouden blijven, zal gewaardeerd en gekoesterd worden.
Werken met het huidige en het gewenste is creatief blijven staan 
in het spanningsveld van wat is en wat worden kan. Uiteraard is 
het hierbij zinvol om te weten wat je wil en heldere doelen te for-
muleren. Graag wil ik hier toch een nuancering aan toevoegen. Er 
wordt heden ten dage nogal “neusoptrekkend” gedaan over ‘niet 
weten- geen doelen hebben’. Ik zou een pleidooi willen houden 
voor een herwaardering van dit ’niet-weten’.
Wanneer ik als extern procesbegeleider in organisaties kom, ben ik 
vaak getuige van dit niet-weten, van geen toekomst meer zien, de 
richting niet meer te kennen… Ik merk dat dit net uitnodigt om stil 
te vallen en stil te staan. Om doorheen de leegte op zoek te gaan 
naar datgene wat echt wezenlijk is. Ik beschouw het dan ook als 
een heel eigen specifieke stap (deel) in het proces van perspectief 
creëren… Ook in het niet-weten kan het nieuwe geboren worden. 
Ik hou hier uiteraard geen pleidooi voor volkomen doelloosheid 
en richtingloosheid, wel een pleidooi om het doelgerichte te krui-
den met een beetje ontvankelijkheid en niet-wetendheid.

Weerstanden en hulpbronnen
De dynamiek van behoud en verandering leeft tussen angst 
en verlangen. Veranderingen roepen steeds een mix op van 

hulpbronnen

contact

huidige
situatie

gewenste
situatie

weerstand

Erkenning

Erkenning is een woord dat binnen de hulpverlening en therapie 
veel in de mond genomen wordt, maar dat ook verschillende in-
houden, betekenissen en ladingen dekt. Hier belicht ik het begrip 
vooral vanuit een contextuele benadering.

Erkenning is een relationeel gebeuren, of beter, als relationele act 
is het vele malen krachtiger dan als intrapsychisch gebeuren. Ik 
kan wel voor mezelf zeggen dat ik besta met alles wat ik met me 
meedraag en wat ik beteken voor de ander, doch als ik door de 
ander gezien word in mijn bestaan en in alles wat ik daarin 
beteken voor en door de ander, dan wordt mij ook door die 
ander bestaansrecht gegeven. Dan wordt wat impliciet aanwezig is 
wezenlijk, mijn bestaan wordt werkelijk.
Dit impliceert dat erkenning het meest werkzaam is als de din-
gen genoemd worden, dat ze bij voorkeur taal krijgen. Ieder geeft 
zijn bestaan vorm, op een concrete manier.  Erkenning geven gaat 
daarom over meer dan “ik zie je graag” en “je mag er zijn”. Het 
gaat om het benoemen van die vele kleine en concrete dingen die 
iemand doet, of juist laat, om voor de ander van betekenis te zijn, 
om bij te dragen aan een evenwicht in balansen van geven en ne-
men en om hoe iemand probeert op constructieve wijze vorm te 
geven aan zijn eigen leven. Erkenning is ook het benoemen van 
en de ander zien in het onrecht dat hem is aangedaan of toebe-
deeld is door het lot en in de prijs die iemand betaald heeft voor 
de inspanningen die hij leverde om te proberen voor de ander van 
betekenis te zijn.

De contextuele hulpverlener gebruikt erkenning als hefboom voor 
beweging in de relaties van de cliënt. Daarom is het belangrijk om 
die erkenning uit te spreken naar onze cliënten. Erkenning geven 
is echter meer dan een techniekje. Opdat ze werkzaam zou zijn 
vereist het een grote authenticiteit en zorgvuldige formulering 
in relatie met de cliënt. Echter, voor contextuele hulpverleners is 
erkenning door de hulpverlener in principe slechts een opstapje 
voor een verder doel. Erkenning is het meest werkzaam als ze uit 
de eigen context van de cliënt kan komen. Dan kan er beweging 
komen in de balansen waar de cliënt zelf wezenlijk deel van uit-
maakt. Daarom geeft de hulpverlener zelf erkenning én gaat hij 
ook samen met zijn cliënt op zoek naar waar hij binnen zijn eigen 
context erkenning kan vragen, ontvangen, geven en zet hij hem 
op passende wijze en met een passende timing aan tot haalbare 
stappen in relaties. 

Voorbeeld: als ik een cliënt die moeder is erkenning geef voor de 
wijze waarop ze probeert een goede moeder te zijn en wat ik zie 
dat ze daarvoor doet of laat, dan zal dit wellicht mijn cliënt ster-
ken en zal dit bijdragen tot haar zelfwaardegevoel en zo aan haar 
bestaansrecht. Als hulpverlener kan ik nog meer doen: ik kan met 

haar op zoek gaan naar wie binnen haar eigen context beseft en 
ziet op welke wijze ze een goede moeder probeert te zijn en ik kan 
haar aanzetten om op passende wijze iemand in haar eigen context 
op te zoeken om te spreken over haar lasten en haar investeringen. 
Als bv. haar eigen moeder haar kan erkennen als goede moeder 
dan zal dit werkzamer, krachtiger en duurzamer zijn dan enkel de 
erkenning vanuit de hulpverlener. 

Door de moed die de cliënt opbrengt om op dit vlak passende 
stappen te ondernemen en de dialoog aan te gaan verwerft hij ver-
dienste en daardoor vrijheid in relatie, ook als hij de verhoopte 
erkenning niet of slechts gedeeltelijk kon geven of ontvangen.

 Marthe Lynen 

Literatuur:

- Boszormenyi-Nagy, I. en Krasner, B. (1994): Tussen geven en nemen. 
 Over contextuele therapie. Haarlem: De Toorts
- Michielsen, M. e.a. (1998): Leren over leven in loyaliteit. 
 Over contextuele hulpverlening. Leuven/Amersfoort: Acco
- Heyndrickx, P. (2005): Meervoudig gekwetsten. Contextuele hulp-
 verlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen. 
 Leuven: Lannoo-Campus
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stabiliserende en destabiliserende krachten. Wanneer we in het 
pentagram een persoontje zien, is er een been dat vooruit wil en 
een been dat tegen trekt.
Ik merk dat het voor leidinggevenden vaak een stuk werkbaarder 
wordt als weerstand kan gezien worden als een normaal gegeven 
eigen aan verandering, en niet als iets dat niet mag of dat geas-
socieerd wordt met falen. Weerstand ontstaat uit angst: angst om 
iets te verliezen wat dierbaar is of om iets te krijgen wat niet ge-
wild is. Constructief omgaan met weerstand betekent dat je gaat 
zoeken onder het gedrag waarin de weerstand tot uiting komt naar 
datgene wat voor de ander belangrijk is. Dit vraagt dat je afstand 
kan nemen van het ambetante, het lastige dat het weerstandsge-
drag van de ander bij jou teweegbrengt en dat je de beweging kunt 
maken naar de intentie van de ander. Dit kan door vragen te stellen 
als: “Wat wil je vermijden ? Waar vraag je aandacht voor ? Wat is 
belangrijk voor jou ? Wat wil je zeker niet verliezen ? Wat probeer 
je duidelijk te maken?“
Gelukkig bestaan er naast weerstanden ook hulpbronnen. Een 
hulpbron is alles wat ondersteunend kan zijn om het doel te 
bereiken. Het kan gaan om inzet, motivatie, beslisvaardigheid, 
aandacht, complimenten… maar evengoed tijd, geld, accommo-
datie, procedures, richtlijnen, afspraken… “Ook zaken die op het 
eerste zicht een nogal eerder negatief karakter hebben, kunnen op-
nieuw gedacht worden tot hulpmiddelen: crises worden uitdagin-
gen, tegenslagen schudden ons wakker, verloren klanten verhogen 
de aandacht voor de klant, klachten zijn aansporingen om meer 
klantgericht te zijn… “ (Cauffman L. (2003):39)

Het pentagram toont de opdracht van coachende leidinggevenden: 
in contact met alle betrokkenen (dus niet alleen met medewerkers) 
verbinding maken tussen het huidige en het gewenste met aan-
dacht voor weerstanden en hulpbronnen.

Coachende vaardigheden 
 

Om in een steeds veranderende omgeving resultaatgericht en 
ontwikkelingsgericht met veranderingen bezig te zijn dient een 
coachende leidinggevende heel wat vaardigheden te ontwikkelen.  
In het visuele beeld worden vijf wezenlijke vaardigheden voor-
opgesteld:
 ■ A: afstemmen
 ■ V: vragen stellen
 ■ Z: zelfwerkzaamheid stimuleren
 ■ F: feedback geven en ontvangen
 ■ A: adviezen geven

A V

A

Z

F

‘Coaching werkt vooral omdat het mensen aanzet tot actie. Het is 
de cyclus van actie en leren die na verloop van tijd leidt tot duur-
zame en effectieve veranderingen. Degene die gecoacht worden 
ondernemen actie en leren daarvan, het geleerde leidt tot nieuwe 
acties en van die acties leren ze weer dingen. (…) Alle coaching-
vaardigheden zijn bedoeld om de gecoachte tot actie te bewegen 
en hem daarvan te laten leren.’ (Withworth, L. (2004): 90)

Slotbeschouwing

In dit artikel heb ik geprobeerd om de essentie van coachend 
leiderschap weer te geven. Ik heb hiertoe een visueel beeld 
gebruikt waarin coachend leiderschap gesitueerd wordt in een 
wereld en een organisatie vol verandering. In de kern zit ontwik-
kelingsgerichtheid verweven met resultaatsgerichtheid. Daarin 
toont het pentagram een eenvoudig veranderingsmodel met 
hierrond een aantal wezenlijke vaardigheden.

hulpbronnen

contact

huidige
situatie

weerstand

A V

A

Z

F

(c) An Goeminne

gewenste
situatie

An Goeminne
Opgeleid in het leiden van groepen, 

systeembenadering, creatieve agogiek, 
NLP en psychogenese. 

Werkzaam als opleider en supervisor in Balans 
en als organisatieconsultant. 

Ben je geboeid geraakt door dit thema, dan kan je in Balans de keuzemo-
dule ‘coaching’ volgen. 
Je kan ook verder lezen in volgende bronnen:

- Block, P. (2000), Empowerment in organisaties. Schoonhoven.  
 Academic Service.
- Cauffman, L. (2003), Oplossingsgericht managment en coaching.  
 Utrecht. Uitgeverij Lemma. 
- Kinlaw D. (1999) Coaching for commitment. Jossey Bass.
- Peeters J. – Wetzels R. (1997), Niets nieuws onder de zon. 
 Amsterdam.  Uitgeverij Contact    
- Verhoeven, W. (1995), 25 tips voor coaching, Associatie voor 
 Coaching 
- Whitworth, L. (2004), Co-actief coachen. Zaltbommel. Thema  
- Whitmore J. (2003) Succesvol coachen. Nelissen.
- Zwart, C. (1995), De strategie van de hoop. Lemniscaat 

3.3. De rol in de organisatie versus werkvoorwaarden en 
-omstandigheden.

Czikzentmihalyi M. hanteert het begrip “Flow”. 
Flow ontstaat wanneer uw activiteiten en uw persoonlijke doelen 
congruent zijn. Dit betekent dus dat je in het kader van je func-
tiebeschrijving op zoek gaat naar jou doelen, en daar dan voor 
gaat. Concreet gebeurt dit bv. tijdens een functioneringsgesprek, 
waar samen kan bepaald worden welke doelen er vooropgesteld 
worden, of tijdens de bespreking van de jaardoelstellingen, een 
volgend beleidsplan, …

Flow ontstaat door het uitvoeren van activiteiten die uitdagend 
zijn, maar wel rekening houden met uw capaciteiten. Flow-activi-
teiten vragen en krijgen (“vanzelf”) onze aandacht. We vergeten 
alles om ons heen: we vergeten om een tas koffie tussendoor te 
drinken, we verliezen de tijd uit het oog, en voelen ons bij het naar 
huis rijden bijna schuldig dat we niet even gedacht hebben aan het 
moeilijke examen dat zoon- of dochterlief te doen had vandaag.

Flow betekent dat we geconcentreerd en gedreven aan een op-
dracht werken, en dat we bij het afsluiten van de dag zeggen:  
“Hé, ik ben precies moe ….!”.

Czikzentmihalyi stelt dat flow maakbaar is. We kunnen er als per-
soon zelf voor zorgen dat we voldoende uitdaging vinden in onze 
job, zonder dat dit tot onprettige emoties hoeft te leiden die stress 
tot gevolg hebben.

Een eerste stap is bewust te worden van de eigen doelen. Het is 
het vinden van een verbinding, tussen de eigen- en de organisa-
tiedoelen, die motiverend werkt. Deze verbinding is bijvoorbeeld 
erg duidelijk bij mensen die zich in hun vrije tijd als vrijwilliger 
inzetten.  Je innerlijke doelen bepalen immers hoe je iets ervaart. 
Bv:  - Iemand die even wil ontspannen en het aanbod van een 
  sigaretje krijgt.
 - Iemand die wil stoppen met roken en het aanbod van 
  een sigaretje krijgt.

Eens de doelen duidelijk zijn,  is het belangrijk om ze de aandacht 
te blijven geven zoals je dit voorzien had. De valkuil is nogal reëel 
dat ze overschaduwd gaan worden door bijkomende doelen. 
Deze aandacht concretiseer je in het uitvoeren van activiteiten die 
uitdagend zijn, en die je doel dichterbij brengt. Het stellen van 
hoge eisen (aan jezelf) is in deze context eerder stressreducerend 
dan stresserend. Een goede balans tussen uitdaging en competen-
tie is de basis voor de preventie van stress, en leidt tot jobvoldoe-
ning. Teveel uitdaging in verhouding met de competenties leidt tot 
angst, opwinding, bezorgdheid.
Teveel competenties in verhouding met de uitdaging leidt tot 
“automatische piloot, laisser faire, …;

	 	 Het kan zinvol zijn om met het team/dienst of je leiding-
 gevende te bekijken wanneer jij “in flow”, wat jou in flow
 brengt, welke competenties je dan inzet, wat voorwaar-
 den zijn om in flow te gaan, ….

4. Ter afronding

Het hertalen van een beladen woord als “stress” tot een prikkel 
die kansen biedt om zelfsturing meer kansen te geven, biedt een 
breed perspectief van actiemogelijkheden. Voorwaarde is wel dat 
de individuele medewerker “de kracht” heeft om zich kwetsbaar 
op te stellen, en dat de organisatie op zijn beurt de kwetsbaarheid 
erkent nooit aan “alle” voorwaarden te kunnen voldoen waar een 
medewerker recht op heeft.
 
Indien deze kwetsbaarheid er is, kan een medewerker en zijn lei-
dinggevende bij “een door te hete soep verbrandde tong” samen 
op zoek gaan naar mogelijkheden om hier mee om te gaan. 

Een tweesporenbeleid ten aanzien van stresshantering biedt de 
meerwaarde dat er  :
 ■ én gewerkt wordt vanuit een individuele begeleidingsmix;
 ■ én gewerkt wordt vanuit werkvoorwaarden en -omstan-
  digheden op organisatieniveau.

Het is zinvol om als organisatie te investeren in het creëren van 
inzicht, zowel op individueel-,  team- als op organisatieniveau. Dit 
inzicht helpt om te zien hoe het komt dat men zijn tong verbrandt, 
zonder de te hete soep direct te vervloeken. Investeren kan door 
vorming, maar gebeurt vooral door het toepassen tijdens functio-
nerings-, coachings – en samenwerkingsgesprekken.

Zoals een medewerkster zei tijdens een coachingsgesprek: “ Ik 
heb twee soorten van stressmomenten: de lege en de spannende”.  
Zij was er in geslaagd om haar gevoel van stress te hertalen naar 
de twee vragen die haar helpen om iets aan haar situatie te doen:
 - Hoe kan ik de competenties (her)verwerven die ik nodig
  heb om om te gaan met een moeilijke situatie die ik 
  ontmoet in mijn opdracht?
 - Welke competenties van mij worden nu tijdens de “stille”
  momenten niet ingezet, en hoe kan mijn opdracht bij-
  gestuurd worden zodat ik voldoende competenties van 
  mezelf kan inzetten en weer in flow geraak?

Deze toepassing van zelfsturing binnen stresshantering is diep-
gaand.  De achterliggende wijsheid is al meer dan 2600 jaar oud: 
“Je eigen onbewaakte gedachten kunnen je meer schade bezorgen 
dan je ergste vijand. Maar als je ze beheerst, kan niemand je zo 
behulpzaam zijn” (De Boeddha). 

Philip Claes

Philip Claes is coördinator in een voorziening voor personen 
met een handicap. Hij werkt actief mee aan een beleid dat 

zelfsturing stimu-leert. Hij volgde de balansopleiding ‘leiden 
van een organisatie’ en werkt mee als balanssupervisor voor 

‘leiden en begeleiden ‘ en ‘oriënteren op leidinggeven’.

Bronnen: 
- Mijn werk mijn leven (2003). Verslag van de task force “Quality of
 working life” aan de Koning Boudewijnstichting.
- Kouwenhoven K. (2005). De zeven bronnen van arbeidsvreugde -
 Methode voor werken met plezier en goed presteren. 
 Dialoog uitgevers.
- Makin P., Cooper C., Cox C (1997) - Het psychologisch contract 
 in organisaties.
- Czikszentmihalyi M. (2003), Flow in zaken, over leiderschap en 
 betekenisgeving, uitgeverij Boom.
- Syllabus vorming “Competentiemanagement” (2006) - Voca

MAXIMAAL

MINIMAAL MAXIMAAL

BEZORGDHEID

CONTROLE

OPWINDING

VERVELING

ANGST FLOW

APATHIE ONTSPANNING

COMPETENTIE

U
IT

D
A

G
IN

G



BALANS  tijdschrift voor agogisch werk

■ PRAKTIJK  58  METHODIEK ■

tijdschrift voor agogisch werk  BALANS

■ PRAKTIJK 

Verbinden door te scheiden, een casus uit de 
bijzondere jeugdzorg vanuit het contextueel 
denkkader 

Binnen het contextuele denken wordt grote nadruk gelegd op 
de onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen, die ontstaat 
door de dynamiek van wederzijds geven en ontvangen en vanuit 
een existentiële loyaliteit. Als kinderen geplaatst worden in een 
residentiële voorziening bijzondere jeugdzorg, vanuit een P.O.S. 
(problematische opvoedingssituatie), komt de relatie tussen 
ouders en kinderen centraal te staan. Deze cruciale verbinding 
waarborgen, beveiligen of herstellen vormt dan vaak een van de 
hoofddoelen in het handelingsplan. 
Veronderstellen dat er in alle gevallen naar gestreefd moet 
worden (en liefst op zo kort mogelijke termijn) dat de kinderen 
terug thuis kunnen gaan wonen, zodat ze herenigd worden met hun 
ouder(s), is echter een belangrijke misvatting, een te algemene in-
terpretatie van bovenstaand uitgangspunt. De ontwikkelingstaak  
van het kind en de levensfase waarin het gezin zich bevindt zullen 
immers mee bepalen hoe de doelstellingen concreet vorm krijgen. 
Bijvoorbeeld bij pubers en adolescenten, wiens ontwikkelingstaak 
er in bestaat te werken aan autonomie en aan de opbouw van 
een eigen identiteit (en zich dus op een andere manier te gaan 
verhouden tot hun ouders) kan het soms wenselijker zijn te werken 
aan de ouder-kindrelatie vanuit een grotere afstand. Dit kan even-
tueel zelfs uitmonden in een blijvend gescheiden woonsituatie. 

In het  hulpverleningsproces met het gezin van Mira 
wordt dit duidelijk: 

Mira wordt opgenomen in de leefgroep op verwijzing van het 
comité voor bijzondere jeugdzorg. Moeder “kan haar dochter 
niet meer aan en heeft hulp ingeroepen ”. Mira is bijna 14 jaar 
en wordt voorgesteld als een vrijgevochten tiener die niet luistert 
naar haar moeder. Vooral het gebrek aan orde en netheid en het 
uitgaansgedrag van Mira zijn aanleiding tot veelvuldige conflic-
ten en roepen veel bezorgdheid op bij moeder.

We krijgen volgende informatie over  de gezinscontext: 

Moeder maakt een zwakke en labiele indruk. Geregeld heeft ze 
paniekaanvallen en ze automutileert dan. 
Ze werd al verschillende keren opgenomen in de psychiatrie, o.a. 
na zelfmoordpogingen. Ze neemt medicatie. 
Moeder is een vrouw met een traumatische geschiedenis: haar 
kindertijd en adolescentie zijn gekenmerkt door verwaarlozing 
en mishandeling/misbruik en ze verbleef zelf in verschillende in-
stellingen. Op jonge leeftijd is ze getrouwd om uit de instelling 
weg te kunnen maar ze werd ook door haar partner mishandeld 
en misbruikt. Uiteindelijk is ze met Mira gevlucht en alleen gaan 
wonen. 
Toen Mira een jaar of 9 was, ontmoette moeder Eddy, waarmee 
ze een relatie begon. Ze kregen een dochter, Amanda. Toen Eddy 

overleed na een ziekte stond moeder er opnieuw alleen voor met 
haar twee dochters, de jongste nog een baby. Voor dit kind, nu 1 
jaar oud, is er thuisbegeleiding.

We merken tijdens de eerste weken na opname dat Mira zich 
moeilijk kan aanpassen, vaak weent en de wens uitspreekt om 
terug thuis te kunnen gaan wonen. Ze vindt de instelling een 
gevangenis. Ze rebelleert echter niet, ze toont enkel een zwak-
ke opstandigheid die vermoedelijk ontstaat vanuit haar verdriet 
omdat ze niet meer thuis kan wonen. 
De plaatsing is voor Mira traumatiserend.

Deze eerste gegevens kunnen we herkaderen vanuit de contextuele 
visie zodat een ruimere blik mogelijk wordt en de doelstellingen 
en interventies verfijnd kunnen worden. We werken met moeder, 
met Mira (individueel en in de leefgroep) en we ondersteunen de 
moeder-dochterrelatie.

Elk kind heeft nood aan de aanwezigheid van zijn ouders. We 
merken dit duidelijk bij Mira. De plaatsing doet haar veel verdriet 
omdat ze niet meer bij moeder kan wonen. Maar hier is meer aan 
de hand. Op momenten dat moeder niet meer functioneerde, nam 
Mira een ouderpositie in. Zij zorgde voor moeder, grensde haar 
af, riep hulp in… Nu Mira geplaatst is ontstaat er een massale 
ongerustheid over moeder want wie zal er, nu zij niet meer thuis 
woont, voor haar moeder zorgen? 
Haar weerstand tegen de plaatsing krijgt vanuit deze zorgende 
parentificatie wel een heel andere betekenis. 

Tegelijk zien we dat Mira zelf niet gewoon is van veel zorg te
ontvangen: ze is een overlever. Ze trekt haar plan, stelt geen 
vragen om hulp… Emotioneel functioneert ze echter nog op een 
heel kinderlijk niveau. Ze kan heel aanklampend zijn bij bege-
leiders van wie ze aandacht krijgt: achter hen aanlopen, praten, 
praten, praten, … Tot vervelens toe. 
Daarenboven reageert ze verschillend op conflicten: als het zich 
afspeelt met groepsgenoten reageert ze met: zich in zichzelf 
keren, wegvluchten (uit de situatie), (dreigen met) automutila-
tie. In de groep is ze door dit gedrag niet populair. Ze voelt dit 
aan en neemt dan een slachtofferrol in (wat zich uit in gedrag dat 
kinderlijk overkomt). Waardoor ze nog meer uitgesloten wordt. 
De cirkel is weer rond. 
Tav begeleiders neemt ze eerder de bovenpositie in en rebelleert 
tegen de regels. Het relatiepatroon met haar moeder herhaalt zich 
in de leefgroep.

Mira investeert veel in de relatie met moeder. Dit is niet onmiddel-
lijk zichtbaar want de relatie tussen moeder en dochter kenmerkt 
zich door conflicten. Mira pubert. Moeder is rigide en kan zich 
moeilijk inleven in haar dochters behoeftes (vanuit angst en door 
een ander waarden- en normenkader). Als moeder in de volwas-
sen of ouderpositie staat, kan het er hevig aan toe gaan. Mira geeft 
zich niet zomaar gewonnen. Ze kan behoorlijk druk zetten door 

3. Actoren binnen zelfsturing en binnen stresshante-
ring: verschillende namen voor hetzelfde thema?

Cooper en Marshal onderscheiden  in hun onderzoeksmodel voor 
stress 6 subgroepen van bronnen dit tot stress leiden: 
 ■ bronnen die inherent zijn aan het werk ;
 ■  de rol in de organisatie ;
 ■ de relaties op het werk ;
 ■ (carrière)ontwikkeling ;
 ■ organisatiestructuur en –klimaat ; 
 ■ raakvlakken van het privé-leven met het werk.

Deze bronnen die tot stress leiden,  kunnen “wonderwel” gelinkt 
worden met de context die tot zelfsturing leidt: 

Context voor zelfsturing (Pol Staut, Balans)

Binnen de toegemeten ruimte van dit artikel, bespreek ik slechts 
enkele in het oog springende verbindingen tussen het onderzoeks-
model voor stress en de context voor zelfsturing.

3.1. Stressbronnen die inherent zijn aan het werk versus zelfstu-
ring vanuit functieprofiel 

Bij indiensttreding sluiten werkgever en werknemer een formeel 
contract af. Strikt genomen wordt de transactie vastgelegd van 
“geleverde diensten” en van “geldelijke beloning”.
We kunnen een relatie werkgever-werknemer beschouwen als een 
ruilhandelrelatie: ik bewijs een aantal diensten, en daar krijg ik 
verdiensten voor terug.
De realiteit leert ons evenwel dat deze werkgever-werknemer 
relatie niet simpelweg te herleiden is tot een diensten-verdiensten 
-relatie.  En zeker in een social profit organisatie is deze beschou-
wing te onvolledig.   
Naast het economische diensten-verdiensten contract, sluiten 
werkgever en werknemer ook een “psychologisch contract” af.  
Dit contract omvat immateriële en psychologische wederzijdse 
verwachtingen en verplichtingen. Het gaat hier om verwachtingen 
over draagkracht en draaglast, over loyaliteit t.a.v. de organisatie, 
over de wil om  betrokken te worden bij veranderingen in een 
organisatie, …

In tegenstelling tot het feitelijk arbeidscontract, wordt het psycho-
logisch contract minder expliciet uitgesproken of op papier gezet 
(onderzoek wees uit dat slechts in 4 % van de organisaties een 
psychologisch contract op papier wordt gezet).
Verwachtingen en plichten werken twee kanten op. Het individu 
heeft verwachtingen ten aanzien van de organisatie, die verwach-
tingen over het individu heeft.  
Valkuil is dat iedere betrokken partij vertrekt vanuit een eigen 

subjectief standpunt. 
Het belang van een psychologisch contract wordt pas duidelijk 
als na indiensttreding impliciete onderdelen naar boven komen en 
zorgen voor conflict. “Contractbreuk” kan aanzienlijke gevolgen 
hebben voor het individu en voor de organisatie. Om deze reden 
is het  van groot belang het psychologisch contract open en con-
creet te maken. Gezien het constant veranderende karakter van dit 
contract, is dit in feite essentieel.   
Het expliciet maken van een psychologisch contract past binnen 
de voorwaarde van een heldere functiebeschrijving om tot zelf-
sturing te komen. Deze functiebeschrijving geeft niet alleen zicht 
op “de taken” die uitgevoerd dienen te worden. Om zelfsturing 
te bereiken – en stress te bannen – is de functiebeschrijving een 
belangrijk middel. Het geeft zicht op competenties die verwacht 
worden, op bevoegdheden binnen een functie, op de verantwoor-
delijkheid die hier aan gekoppeld zit en hoe men verwacht dat die 
opgenomen wordt.   

	 	 Hoe duidelijk is voor jou het psychologisch contract 
 tussen jezelf en de organisatie waarin je werkt? Dit thema-
 tiseren  op team- of dienstniveau, of tijdens een  individueel
 medewerkersgesprek, biedt een boeiende invalshoek om als
 leidinggevende samen met de medewerker(s) een helikopter-
 perspectief te kunnen innemen.

3.2. De honger naar ontwikkeling als stressfactor versus VTO 
als motivator

Een organisatie evolueert voortdurend.  De individuele medewer-
ker dient niet alleen mee te evolueren, maar wordt binnen een 
participatief management uitgenodigd om mee vorm te geven 
aan de evolutie van een organisatie. Een voorwaarde om tot deze 
vorm van zelfsturing te komen, is verbindingskansen creëren tus-
sen medewerkers om te kunnen leren van elkaar. 
Een VTO-beleid (vorming, training, opleiding) ontleent zijn ef-
ficiëntie aan de vertaling van deze voorwaarde: hoe kunnen we 
de kennis en de competenties die “in huis” zijn benutten en uit-
wisselen? Voorbeelden zijn de casusbesprekingen tijdens interne 
vormingen, het leren vanuit concrete casussen tijdens teammo-
menten, …
Zich kunnen ontwikkelen is een motivator. Het motiveert men-
sen als ze nieuwe uitdagingen voor zich zien, en hier aan kun-
nen werken. Dit vraagt een goede zelfkennis van de medewerker, 
maar ook een eerlijke toetsing bij de eigen leidinggevende. Je kan 
je immers ook richten op doelen die (nu nog) te ver van je weg 
zijn, en daardoor het gevoel krijgen op de toppen van je tenen te 
lopen:

STAUT, P., BALANS
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 1.  Zone met mijn kerncompetenties 
 2.  Zone met mijn hefboomcompetenties: 
  dit zijn competenties in de stretchzone 
  - Ze bereiken wordt ervaren als een  uitdaging
 3.  Stresszone: doelen die (nog) te ver weg liggen 
  van eigen kerncompetenties  
  - Ze bereiken wordt als stresserend ervaren.

	 	Welke competenties heb ik nodig om de gestelde organi-
 satiedoelen van vandaag te bereiken? Ervaar ik deze in mijn
 kern-, hefboom-  of stresszone? De keuze om dit bespreek-
 baar te maken leidt tot concrete ontwikkelingskansen die 
 motiverend werken voor de medewerker.
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bv. op moeders schuldgevoel in te werken. Moeder neemt dan 
terug een onderpositie in en capituleert maar reageert dan meestal 
zeer afwijzend tav Mira. Deze conflicten veroorzaken regelmatig 
een tijdelijke breuk, waardoor Mira bijvoorbeeld niet naar huis 
kan tijdens het weekend.

Moeder gedraagt zich, net als Mira, ook vaak vanuit een slachtof-
ferrol. Op andere momenten kan zij, zelfs door een banale gebeur-
tenis, compleet overspoeld worden door emoties (meestal angst, 
paniek). Hierdoor wekt ze de zorg van anderen op, vaak was en 
is dat Mira.  

Op die manier ontstond tussen moeder en dochter een grote 
wederzijdse betrokkenheid en afhankelijkheid. Wat een sterke 
band geeft. Maar tegelijk wordt Mira overbelast. Want ze krijgt 
geen passende zorg én moet voor moeder zorgen. Hierdoor wordt 
haar ontwikkeling gehypothekeerd. Moeder geeft de roulerende 
rekening door aan haar dochter.

De hulpverlening t.a.v. Mira richt zich dus enerzijds op: zekerheid 
geven dat er ook voor haar moeder gezorgd wordt, haar erkennen 
voor de zorg die ze zelf opnam en zoeken naar een meer passend 
geven in haar relatie met  moeder. Anderzijds bieden we basis-
veiligheid door een duidelijke structuur en voldoende zorg en aan-
dacht. Van hieruit ontstaat er meer ruimte voor haar eigen ontwik-
kelingstaken nl. meer autonomie verwerven, een eigen identiteit 
vormen en een eigen waarden- en normenpatroon ontwikkelen.  
Moeder wordt erkend voor: het onrecht, haar moed om hulp te 
vragen en te aanvaarden, haar doorzettingsvermogen, haar blij-
vend investeren in de relatie met haar kinderen.

De dynamiek in de moeder-dochterrelatie vergt een sterk 
structurerende begeleiding waarbij onderlinge afspraken telkens 
bijgestuurd moeten worden. De parentificatie kan slechts ver-
minderen door de positie van moeder te versterken in de omgang met 
grenzen, regels, afspraken en door de zorg voor moeder te 
installeren vanuit de hulpverlening

Veel aandacht gaat naar de rouwprocessen van moeder en dochter. 
Ze worstelen met pijn, verdriet, schuldgevoel, verlangen, hoop en 
wanhoop, nabijheid en afstand, draagkracht en draaglast. 
In individuele en gezinsgesprekken krijgen deze emoties ruimte. 
Ook wordt er over de verschillen tussen hen gepraat: moeder en 
dochter zijn aparte individuen met een eigen karakter, waarden 
en normen én geschiedenis, levend in een andere tijd met andere 
verwachtingen. Dit van elkaar en zichzelf zien en aanvaarden 
is moeilijk. Tegelijk groeit bij beiden het besef dat de plaatsing 
noodzakelijk was en komt er stilaan inzicht dat terug samenwonen 
onder één dak de relatie zodanig onder druk zou kunnen zetten dat 
een definitieve breuk niet uitgesloten is. Hun moeder-dochterre-
latie moet dus een andere invulling krijgen. Uiteindelijk wordt 
beslist dat Mira niet meer terug thuis zal gaan wonen. 
Dit leidt opnieuw tot veel verdriet, want de hoop om ooit nog te 

kunnen moederen en dochteren onder één dak moet opgegeven 
worden, ideaalbeelden moeten verlaten worden: het “gewone-
gezins”-ideaal valt in duigen, het verlangen van de ouder om er 
permanent te zijn voor zijn kind wordt niet vervuld, het verlangen 
van het kind naar een aanwezige, betrouwbare ouder wordt ge-
frustreerd. 

Evolutie

Toen Mira 17,5 was, volgde ze kamertraining. Intussen ging ze 
samenwonen met haar vriend en is ze bevallen van haar eerste 
kind. Ze wordt verder begeleid door een dienst begeleid zelfstan-
dig wonen. 
Als ik op huisbezoek ga vanuit de begeleiding van de jongste zus, 
die nog bij ons in de leefgroep verblijft, is Mira soms op bezoek.  
Dan zitten moeder en dochter samen aan tafel te praten. Of te 
zwijgen. Nog steeds worstelend met oude patronen maar blijvend 
op zoek naar verbinding. Mogelijk geworden vanuit afstand. 

Els Seynaeve
Psycholoog - contextueel therapeut

Begeleidingscoördinator en gezinsbegeleider  
Tehuis Hof Ter Welle, Beveren

Supervisor opleiding contextuele hulpverlening Balans

■ METHODIEK 

“ Ik stuur de stress zelf wel weg”

Of hoe een stressbeleid te situeren binnen de context van 
zelfsturing … 

1.  Het verband tussen 
stressbeleid en zelfsturing:

We kunnen stress als een op 
zichzelf staand thema  zien, 
met daaraan gekoppeld een ge-
isoleerde benadering. In nogal 
wat grotere profit-organisaties 
wordt deze geïsoleerde benade-
ring grootschalig opgezet. Alge-
mene tevredenheidsonderzoeken 
leiden tot interpretaties van wat 

stress zal gaan reduceren: een fitnessruimte in het gebouw voor 
tijdens de pauze, meer zicht op groen vanuit de kantoorruimte, 
gratis toegang tot het stedelijk zwembad, …. 

Het effect van deze geïsoleerde aanpak is niet altijd meetbaar.   
Een belangrijke oorzaak hierin is dat een algemeen onderzoek 
leidt tot algemene conclusies. Dit waar een stressbeleid vooral 
garantie dient te geven op een individuele begeleidingsmix binnen 
een situatie die én context- én persoonsgebonden is.

Een geïsoleerd stressbeleid heeft zeker betekenis voor een organi-
satie. Acties die passen binnen een geïsoleerd stressbeleid zijn :
 ■ Een onderzoek of registratie van wat aanleiding kan 
  geven tot stress.
 ■ Het duidelijk maken aan medewerkers van de kanalen
  langs waar stress gesignaleerd en besproken kan worden.
 ■ Het duidelijk maken en houden van procedures in omgaan
  met mogelijke stressfactoren. Voorbeelden hiervan zijn 
  de wetgeving met betrekking tot “pesten op het werk”, 
  procedures met betrekking tot grensoverschrijdend 
  gedrag van cliënten, … 

Dit geïsoleerd stressbeleid vertrekt evenwel van een re-actieve 
opstelling: we detecteren  stress(factoren) en proberen ze te re-
duceren. Een pro-actieve benadering vraagt naar het hertalen van 
een  stressbeleid naar een motivatiebeleid.  
De vooronderstelling is dat ieder individu - vanuit zijn eigen lei-
derschap -  “negatieve” bronnen die tot stress leiden,  kan veran-
deren in “positieve” bronnen die tot zelfsturing leiden. 

Of met de woorden van Csikszentmihalyi :
 “We kunnen onze aandacht op ontelbare manieren inves
 te ren, manieren die ons leven goed dan wel ellendig 
 kunnen maken. Daarom is aandacht het belangrijkste
 werktuig waarmee we de kwaliteit van onze ervaring 
 kunnen verbeteren.”

2.  Stresshantering en zelfsturend werken 
gelokaliseerd op hetzelfde continuüm  

Stress en motivatie hebben beiden een Latijnse oorsprong.  Stress 
komt van het woord stringere dat “strak aantrekken” betekent.  
Motivatie komt van het woord movere, wat zoveel betekent als 
“bewegen”.  
Beide woorden drukken een beweging uit, zei het in een verschil-
lende richting:
 ■ Stress: een beweging van buiten naar binnen: een kracht 
  of druk “op” mij.
 ■ Motivatie: een beweging van binnen naar buiten: een 
  innerlijke kracht of energie die mij doet handelen naar 
  mijn omgeving toe.

Motivatie en stress worden “ervaren”. Het zijn geen meetbare fei-
ten, maar gevoelens die individueel en persoonlijk zijn. Er wordt 
op een bepaald moment vastgesteld door de betrokken persoon 
- of door zijn omgeving - dat de balans tussen draagkracht en 
draaglast zoek is. In deze betekenis is stress een hulpmiddel:  
stress geeft het signaal dat dit evenwicht best hersteld dient te 
worden. Net zoals de pijn op de tong ons waarschuwt dat de soep 
te heet is.
Stress krijgt pas een negatieve betekenis als de verhouding tussen 
draagkracht en draaglast continu uit balans is. Stress is dan niet 
langer een uitdagende drijfkracht, maar een “energieopslorper” 
die kan leiden tot het bekende “burn-out syndroom”. Het is alsof 
we de soep blijven opeten terwijl ze te heet is, en ons dan druk 
maken over die te warme soep.

We naderen hier de diepere kern van een visie op zelfsturend 
werken: datgene wat op je afkomt bepaal je niet zelf, wel datgene 
wat je er mee doet. Net als binnen zelfsturing is de rol van de 
coach hier beperkt (maar daarom niet klein!) tot het scheppen van 
voorwaarden. Deze voorwaarden hebben veel invloed, maar het is 
uiteindelijk de persoon die een motivatie in zichzelf kan opwek-
ken of niet:

 “Natuurlijk hebben leidinggevenden de verantwoordelij-
 heid om een goede werkomgeving te scheppen. Boven-
 dien hebben collega’s veel invloed op hoe iemand het werk
 ervaart. Toch is ieder mens uiteindelijk zelf verantwoorde-
 lijk voor zijn arbeidsvreugde. Elk individu bepaalt zelf hoe
 een situatie wordt geïnterpreteerd en welke reactie op zijn plaats
 is. Zo zijn er mensen die ook onder moeilijke omstandigheden
 nog steeds plezier in hun werk hebben. Daarentegen kennen we
 ook allemaal mensen die “besloten” hebben om ongelukkig 
 te zijn: ze klagen, voelen zich slachtoffer, weten altijd waarom 
 iets niet kan.
 …..
 De deur naar arbeidsvreugde gaat van binnenuit open en de
 sleutel ligt uiteindelijk in handen van het individu.”

 Kouwenhoven K. (2005): De zeven bronnen van arbeids-
 vreugde.
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bv. op moeders schuldgevoel in te werken. Moeder neemt dan 
terug een onderpositie in en capituleert maar reageert dan meestal 
zeer afwijzend tav Mira. Deze conflicten veroorzaken regelmatig 
een tijdelijke breuk, waardoor Mira bijvoorbeeld niet naar huis 
kan tijdens het weekend.

Moeder gedraagt zich, net als Mira, ook vaak vanuit een slachtof-
ferrol. Op andere momenten kan zij, zelfs door een banale gebeur-
tenis, compleet overspoeld worden door emoties (meestal angst, 
paniek). Hierdoor wekt ze de zorg van anderen op, vaak was en 
is dat Mira.  

Op die manier ontstond tussen moeder en dochter een grote 
wederzijdse betrokkenheid en afhankelijkheid. Wat een sterke 
band geeft. Maar tegelijk wordt Mira overbelast. Want ze krijgt 
geen passende zorg én moet voor moeder zorgen. Hierdoor wordt 
haar ontwikkeling gehypothekeerd. Moeder geeft de roulerende 
rekening door aan haar dochter.

De hulpverlening t.a.v. Mira richt zich dus enerzijds op: zekerheid 
geven dat er ook voor haar moeder gezorgd wordt, haar erkennen 
voor de zorg die ze zelf opnam en zoeken naar een meer passend 
geven in haar relatie met  moeder. Anderzijds bieden we basis-
veiligheid door een duidelijke structuur en voldoende zorg en aan-
dacht. Van hieruit ontstaat er meer ruimte voor haar eigen ontwik-
kelingstaken nl. meer autonomie verwerven, een eigen identiteit 
vormen en een eigen waarden- en normenpatroon ontwikkelen.  
Moeder wordt erkend voor: het onrecht, haar moed om hulp te 
vragen en te aanvaarden, haar doorzettingsvermogen, haar blij-
vend investeren in de relatie met haar kinderen.

De dynamiek in de moeder-dochterrelatie vergt een sterk 
structurerende begeleiding waarbij onderlinge afspraken telkens 
bijgestuurd moeten worden. De parentificatie kan slechts ver-
minderen door de positie van moeder te versterken in de omgang met 
grenzen, regels, afspraken en door de zorg voor moeder te 
installeren vanuit de hulpverlening

Veel aandacht gaat naar de rouwprocessen van moeder en dochter. 
Ze worstelen met pijn, verdriet, schuldgevoel, verlangen, hoop en 
wanhoop, nabijheid en afstand, draagkracht en draaglast. 
In individuele en gezinsgesprekken krijgen deze emoties ruimte. 
Ook wordt er over de verschillen tussen hen gepraat: moeder en 
dochter zijn aparte individuen met een eigen karakter, waarden 
en normen én geschiedenis, levend in een andere tijd met andere 
verwachtingen. Dit van elkaar en zichzelf zien en aanvaarden 
is moeilijk. Tegelijk groeit bij beiden het besef dat de plaatsing 
noodzakelijk was en komt er stilaan inzicht dat terug samenwonen 
onder één dak de relatie zodanig onder druk zou kunnen zetten dat 
een definitieve breuk niet uitgesloten is. Hun moeder-dochterre-
latie moet dus een andere invulling krijgen. Uiteindelijk wordt 
beslist dat Mira niet meer terug thuis zal gaan wonen. 
Dit leidt opnieuw tot veel verdriet, want de hoop om ooit nog te 

kunnen moederen en dochteren onder één dak moet opgegeven 
worden, ideaalbeelden moeten verlaten worden: het “gewone-
gezins”-ideaal valt in duigen, het verlangen van de ouder om er 
permanent te zijn voor zijn kind wordt niet vervuld, het verlangen 
van het kind naar een aanwezige, betrouwbare ouder wordt ge-
frustreerd. 

Evolutie

Toen Mira 17,5 was, volgde ze kamertraining. Intussen ging ze 
samenwonen met haar vriend en is ze bevallen van haar eerste 
kind. Ze wordt verder begeleid door een dienst begeleid zelfstan-
dig wonen. 
Als ik op huisbezoek ga vanuit de begeleiding van de jongste zus, 
die nog bij ons in de leefgroep verblijft, is Mira soms op bezoek.  
Dan zitten moeder en dochter samen aan tafel te praten. Of te 
zwijgen. Nog steeds worstelend met oude patronen maar blijvend 
op zoek naar verbinding. Mogelijk geworden vanuit afstand. 

Els Seynaeve
Psycholoog - contextueel therapeut

Begeleidingscoördinator en gezinsbegeleider  
Tehuis Hof Ter Welle, Beveren

Supervisor opleiding contextuele hulpverlening Balans
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“ Ik stuur de stress zelf wel weg”

Of hoe een stressbeleid te situeren binnen de context van 
zelfsturing … 

1.  Het verband tussen 
stressbeleid en zelfsturing:

We kunnen stress als een op 
zichzelf staand thema  zien, 
met daaraan gekoppeld een ge-
isoleerde benadering. In nogal 
wat grotere profit-organisaties 
wordt deze geïsoleerde benade-
ring grootschalig opgezet. Alge-
mene tevredenheidsonderzoeken 
leiden tot interpretaties van wat 

stress zal gaan reduceren: een fitnessruimte in het gebouw voor 
tijdens de pauze, meer zicht op groen vanuit de kantoorruimte, 
gratis toegang tot het stedelijk zwembad, …. 

Het effect van deze geïsoleerde aanpak is niet altijd meetbaar.   
Een belangrijke oorzaak hierin is dat een algemeen onderzoek 
leidt tot algemene conclusies. Dit waar een stressbeleid vooral 
garantie dient te geven op een individuele begeleidingsmix binnen 
een situatie die én context- én persoonsgebonden is.

Een geïsoleerd stressbeleid heeft zeker betekenis voor een organi-
satie. Acties die passen binnen een geïsoleerd stressbeleid zijn :
 ■ Een onderzoek of registratie van wat aanleiding kan 
  geven tot stress.
 ■ Het duidelijk maken aan medewerkers van de kanalen
  langs waar stress gesignaleerd en besproken kan worden.
 ■ Het duidelijk maken en houden van procedures in omgaan
  met mogelijke stressfactoren. Voorbeelden hiervan zijn 
  de wetgeving met betrekking tot “pesten op het werk”, 
  procedures met betrekking tot grensoverschrijdend 
  gedrag van cliënten, … 

Dit geïsoleerd stressbeleid vertrekt evenwel van een re-actieve 
opstelling: we detecteren  stress(factoren) en proberen ze te re-
duceren. Een pro-actieve benadering vraagt naar het hertalen van 
een  stressbeleid naar een motivatiebeleid.  
De vooronderstelling is dat ieder individu - vanuit zijn eigen lei-
derschap -  “negatieve” bronnen die tot stress leiden,  kan veran-
deren in “positieve” bronnen die tot zelfsturing leiden. 

Of met de woorden van Csikszentmihalyi :
 “We kunnen onze aandacht op ontelbare manieren inves
 te ren, manieren die ons leven goed dan wel ellendig 
 kunnen maken. Daarom is aandacht het belangrijkste
 werktuig waarmee we de kwaliteit van onze ervaring 
 kunnen verbeteren.”

2.  Stresshantering en zelfsturend werken 
gelokaliseerd op hetzelfde continuüm  

Stress en motivatie hebben beiden een Latijnse oorsprong.  Stress 
komt van het woord stringere dat “strak aantrekken” betekent.  
Motivatie komt van het woord movere, wat zoveel betekent als 
“bewegen”.  
Beide woorden drukken een beweging uit, zei het in een verschil-
lende richting:
 ■ Stress: een beweging van buiten naar binnen: een kracht 
  of druk “op” mij.
 ■ Motivatie: een beweging van binnen naar buiten: een 
  innerlijke kracht of energie die mij doet handelen naar 
  mijn omgeving toe.

Motivatie en stress worden “ervaren”. Het zijn geen meetbare fei-
ten, maar gevoelens die individueel en persoonlijk zijn. Er wordt 
op een bepaald moment vastgesteld door de betrokken persoon 
- of door zijn omgeving - dat de balans tussen draagkracht en 
draaglast zoek is. In deze betekenis is stress een hulpmiddel:  
stress geeft het signaal dat dit evenwicht best hersteld dient te 
worden. Net zoals de pijn op de tong ons waarschuwt dat de soep 
te heet is.
Stress krijgt pas een negatieve betekenis als de verhouding tussen 
draagkracht en draaglast continu uit balans is. Stress is dan niet 
langer een uitdagende drijfkracht, maar een “energieopslorper” 
die kan leiden tot het bekende “burn-out syndroom”. Het is alsof 
we de soep blijven opeten terwijl ze te heet is, en ons dan druk 
maken over die te warme soep.

We naderen hier de diepere kern van een visie op zelfsturend 
werken: datgene wat op je afkomt bepaal je niet zelf, wel datgene 
wat je er mee doet. Net als binnen zelfsturing is de rol van de 
coach hier beperkt (maar daarom niet klein!) tot het scheppen van 
voorwaarden. Deze voorwaarden hebben veel invloed, maar het is 
uiteindelijk de persoon die een motivatie in zichzelf kan opwek-
ken of niet:

 “Natuurlijk hebben leidinggevenden de verantwoordelij-
 heid om een goede werkomgeving te scheppen. Boven-
 dien hebben collega’s veel invloed op hoe iemand het werk
 ervaart. Toch is ieder mens uiteindelijk zelf verantwoorde-
 lijk voor zijn arbeidsvreugde. Elk individu bepaalt zelf hoe
 een situatie wordt geïnterpreteerd en welke reactie op zijn plaats
 is. Zo zijn er mensen die ook onder moeilijke omstandigheden
 nog steeds plezier in hun werk hebben. Daarentegen kennen we
 ook allemaal mensen die “besloten” hebben om ongelukkig 
 te zijn: ze klagen, voelen zich slachtoffer, weten altijd waarom 
 iets niet kan.
 …..
 De deur naar arbeidsvreugde gaat van binnenuit open en de
 sleutel ligt uiteindelijk in handen van het individu.”

 Kouwenhoven K. (2005): De zeven bronnen van arbeids-
 vreugde.
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Verbinden door te scheiden, een casus uit de 
bijzondere jeugdzorg vanuit het contextueel 
denkkader 

Binnen het contextuele denken wordt grote nadruk gelegd op 
de onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen, die ontstaat 
door de dynamiek van wederzijds geven en ontvangen en vanuit 
een existentiële loyaliteit. Als kinderen geplaatst worden in een 
residentiële voorziening bijzondere jeugdzorg, vanuit een P.O.S. 
(problematische opvoedingssituatie), komt de relatie tussen 
ouders en kinderen centraal te staan. Deze cruciale verbinding 
waarborgen, beveiligen of herstellen vormt dan vaak een van de 
hoofddoelen in het handelingsplan. 
Veronderstellen dat er in alle gevallen naar gestreefd moet 
worden (en liefst op zo kort mogelijke termijn) dat de kinderen 
terug thuis kunnen gaan wonen, zodat ze herenigd worden met hun 
ouder(s), is echter een belangrijke misvatting, een te algemene in-
terpretatie van bovenstaand uitgangspunt. De ontwikkelingstaak  
van het kind en de levensfase waarin het gezin zich bevindt zullen 
immers mee bepalen hoe de doelstellingen concreet vorm krijgen. 
Bijvoorbeeld bij pubers en adolescenten, wiens ontwikkelingstaak 
er in bestaat te werken aan autonomie en aan de opbouw van 
een eigen identiteit (en zich dus op een andere manier te gaan 
verhouden tot hun ouders) kan het soms wenselijker zijn te werken 
aan de ouder-kindrelatie vanuit een grotere afstand. Dit kan even-
tueel zelfs uitmonden in een blijvend gescheiden woonsituatie. 

In het  hulpverleningsproces met het gezin van Mira 
wordt dit duidelijk: 

Mira wordt opgenomen in de leefgroep op verwijzing van het 
comité voor bijzondere jeugdzorg. Moeder “kan haar dochter 
niet meer aan en heeft hulp ingeroepen ”. Mira is bijna 14 jaar 
en wordt voorgesteld als een vrijgevochten tiener die niet luistert 
naar haar moeder. Vooral het gebrek aan orde en netheid en het 
uitgaansgedrag van Mira zijn aanleiding tot veelvuldige conflic-
ten en roepen veel bezorgdheid op bij moeder.

We krijgen volgende informatie over  de gezinscontext: 

Moeder maakt een zwakke en labiele indruk. Geregeld heeft ze 
paniekaanvallen en ze automutileert dan. 
Ze werd al verschillende keren opgenomen in de psychiatrie, o.a. 
na zelfmoordpogingen. Ze neemt medicatie. 
Moeder is een vrouw met een traumatische geschiedenis: haar 
kindertijd en adolescentie zijn gekenmerkt door verwaarlozing 
en mishandeling/misbruik en ze verbleef zelf in verschillende in-
stellingen. Op jonge leeftijd is ze getrouwd om uit de instelling 
weg te kunnen maar ze werd ook door haar partner mishandeld 
en misbruikt. Uiteindelijk is ze met Mira gevlucht en alleen gaan 
wonen. 
Toen Mira een jaar of 9 was, ontmoette moeder Eddy, waarmee 
ze een relatie begon. Ze kregen een dochter, Amanda. Toen Eddy 

overleed na een ziekte stond moeder er opnieuw alleen voor met 
haar twee dochters, de jongste nog een baby. Voor dit kind, nu 1 
jaar oud, is er thuisbegeleiding.

We merken tijdens de eerste weken na opname dat Mira zich 
moeilijk kan aanpassen, vaak weent en de wens uitspreekt om 
terug thuis te kunnen gaan wonen. Ze vindt de instelling een 
gevangenis. Ze rebelleert echter niet, ze toont enkel een zwak-
ke opstandigheid die vermoedelijk ontstaat vanuit haar verdriet 
omdat ze niet meer thuis kan wonen. 
De plaatsing is voor Mira traumatiserend.

Deze eerste gegevens kunnen we herkaderen vanuit de contextuele 
visie zodat een ruimere blik mogelijk wordt en de doelstellingen 
en interventies verfijnd kunnen worden. We werken met moeder, 
met Mira (individueel en in de leefgroep) en we ondersteunen de 
moeder-dochterrelatie.

Elk kind heeft nood aan de aanwezigheid van zijn ouders. We 
merken dit duidelijk bij Mira. De plaatsing doet haar veel verdriet 
omdat ze niet meer bij moeder kan wonen. Maar hier is meer aan 
de hand. Op momenten dat moeder niet meer functioneerde, nam 
Mira een ouderpositie in. Zij zorgde voor moeder, grensde haar 
af, riep hulp in… Nu Mira geplaatst is ontstaat er een massale 
ongerustheid over moeder want wie zal er, nu zij niet meer thuis 
woont, voor haar moeder zorgen? 
Haar weerstand tegen de plaatsing krijgt vanuit deze zorgende 
parentificatie wel een heel andere betekenis. 

Tegelijk zien we dat Mira zelf niet gewoon is van veel zorg te
ontvangen: ze is een overlever. Ze trekt haar plan, stelt geen 
vragen om hulp… Emotioneel functioneert ze echter nog op een 
heel kinderlijk niveau. Ze kan heel aanklampend zijn bij bege-
leiders van wie ze aandacht krijgt: achter hen aanlopen, praten, 
praten, praten, … Tot vervelens toe. 
Daarenboven reageert ze verschillend op conflicten: als het zich 
afspeelt met groepsgenoten reageert ze met: zich in zichzelf 
keren, wegvluchten (uit de situatie), (dreigen met) automutila-
tie. In de groep is ze door dit gedrag niet populair. Ze voelt dit 
aan en neemt dan een slachtofferrol in (wat zich uit in gedrag dat 
kinderlijk overkomt). Waardoor ze nog meer uitgesloten wordt. 
De cirkel is weer rond. 
Tav begeleiders neemt ze eerder de bovenpositie in en rebelleert 
tegen de regels. Het relatiepatroon met haar moeder herhaalt zich 
in de leefgroep.

Mira investeert veel in de relatie met moeder. Dit is niet onmiddel-
lijk zichtbaar want de relatie tussen moeder en dochter kenmerkt 
zich door conflicten. Mira pubert. Moeder is rigide en kan zich 
moeilijk inleven in haar dochters behoeftes (vanuit angst en door 
een ander waarden- en normenkader). Als moeder in de volwas-
sen of ouderpositie staat, kan het er hevig aan toe gaan. Mira geeft 
zich niet zomaar gewonnen. Ze kan behoorlijk druk zetten door 

3. Actoren binnen zelfsturing en binnen stresshante-
ring: verschillende namen voor hetzelfde thema?

Cooper en Marshal onderscheiden  in hun onderzoeksmodel voor 
stress 6 subgroepen van bronnen dit tot stress leiden: 
 ■ bronnen die inherent zijn aan het werk ;
 ■  de rol in de organisatie ;
 ■ de relaties op het werk ;
 ■ (carrière)ontwikkeling ;
 ■ organisatiestructuur en –klimaat ; 
 ■ raakvlakken van het privé-leven met het werk.

Deze bronnen die tot stress leiden,  kunnen “wonderwel” gelinkt 
worden met de context die tot zelfsturing leidt: 

Context voor zelfsturing (Pol Staut, Balans)

Binnen de toegemeten ruimte van dit artikel, bespreek ik slechts 
enkele in het oog springende verbindingen tussen het onderzoeks-
model voor stress en de context voor zelfsturing.

3.1. Stressbronnen die inherent zijn aan het werk versus zelfstu-
ring vanuit functieprofiel 

Bij indiensttreding sluiten werkgever en werknemer een formeel 
contract af. Strikt genomen wordt de transactie vastgelegd van 
“geleverde diensten” en van “geldelijke beloning”.
We kunnen een relatie werkgever-werknemer beschouwen als een 
ruilhandelrelatie: ik bewijs een aantal diensten, en daar krijg ik 
verdiensten voor terug.
De realiteit leert ons evenwel dat deze werkgever-werknemer 
relatie niet simpelweg te herleiden is tot een diensten-verdiensten 
-relatie.  En zeker in een social profit organisatie is deze beschou-
wing te onvolledig.   
Naast het economische diensten-verdiensten contract, sluiten 
werkgever en werknemer ook een “psychologisch contract” af.  
Dit contract omvat immateriële en psychologische wederzijdse 
verwachtingen en verplichtingen. Het gaat hier om verwachtingen 
over draagkracht en draaglast, over loyaliteit t.a.v. de organisatie, 
over de wil om  betrokken te worden bij veranderingen in een 
organisatie, …

In tegenstelling tot het feitelijk arbeidscontract, wordt het psycho-
logisch contract minder expliciet uitgesproken of op papier gezet 
(onderzoek wees uit dat slechts in 4 % van de organisaties een 
psychologisch contract op papier wordt gezet).
Verwachtingen en plichten werken twee kanten op. Het individu 
heeft verwachtingen ten aanzien van de organisatie, die verwach-
tingen over het individu heeft.  
Valkuil is dat iedere betrokken partij vertrekt vanuit een eigen 

subjectief standpunt. 
Het belang van een psychologisch contract wordt pas duidelijk 
als na indiensttreding impliciete onderdelen naar boven komen en 
zorgen voor conflict. “Contractbreuk” kan aanzienlijke gevolgen 
hebben voor het individu en voor de organisatie. Om deze reden 
is het  van groot belang het psychologisch contract open en con-
creet te maken. Gezien het constant veranderende karakter van dit 
contract, is dit in feite essentieel.   
Het expliciet maken van een psychologisch contract past binnen 
de voorwaarde van een heldere functiebeschrijving om tot zelf-
sturing te komen. Deze functiebeschrijving geeft niet alleen zicht 
op “de taken” die uitgevoerd dienen te worden. Om zelfsturing 
te bereiken – en stress te bannen – is de functiebeschrijving een 
belangrijk middel. Het geeft zicht op competenties die verwacht 
worden, op bevoegdheden binnen een functie, op de verantwoor-
delijkheid die hier aan gekoppeld zit en hoe men verwacht dat die 
opgenomen wordt.   

	 	 Hoe duidelijk is voor jou het psychologisch contract 
 tussen jezelf en de organisatie waarin je werkt? Dit thema-
 tiseren  op team- of dienstniveau, of tijdens een  individueel
 medewerkersgesprek, biedt een boeiende invalshoek om als
 leidinggevende samen met de medewerker(s) een helikopter-
 perspectief te kunnen innemen.

3.2. De honger naar ontwikkeling als stressfactor versus VTO 
als motivator

Een organisatie evolueert voortdurend.  De individuele medewer-
ker dient niet alleen mee te evolueren, maar wordt binnen een 
participatief management uitgenodigd om mee vorm te geven 
aan de evolutie van een organisatie. Een voorwaarde om tot deze 
vorm van zelfsturing te komen, is verbindingskansen creëren tus-
sen medewerkers om te kunnen leren van elkaar. 
Een VTO-beleid (vorming, training, opleiding) ontleent zijn ef-
ficiëntie aan de vertaling van deze voorwaarde: hoe kunnen we 
de kennis en de competenties die “in huis” zijn benutten en uit-
wisselen? Voorbeelden zijn de casusbesprekingen tijdens interne 
vormingen, het leren vanuit concrete casussen tijdens teammo-
menten, …
Zich kunnen ontwikkelen is een motivator. Het motiveert men-
sen als ze nieuwe uitdagingen voor zich zien, en hier aan kun-
nen werken. Dit vraagt een goede zelfkennis van de medewerker, 
maar ook een eerlijke toetsing bij de eigen leidinggevende. Je kan 
je immers ook richten op doelen die (nu nog) te ver van je weg 
zijn, en daardoor het gevoel krijgen op de toppen van je tenen te 
lopen:

STAUT, P., BALANS
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Persoonlijke Plannen:

• PPP
• POP
• PSP
• PWP

Zorg vanuit
stimulerende
werkcontext.

 
 1.  Zone met mijn kerncompetenties 
 2.  Zone met mijn hefboomcompetenties: 
  dit zijn competenties in de stretchzone 
  - Ze bereiken wordt ervaren als een  uitdaging
 3.  Stresszone: doelen die (nog) te ver weg liggen 
  van eigen kerncompetenties  
  - Ze bereiken wordt als stresserend ervaren.

	 	Welke competenties heb ik nodig om de gestelde organi-
 satiedoelen van vandaag te bereiken? Ervaar ik deze in mijn
 kern-, hefboom-  of stresszone? De keuze om dit bespreek-
 baar te maken leidt tot concrete ontwikkelingskansen die 
 motiverend werken voor de medewerker.
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stabiliserende en destabiliserende krachten. Wanneer we in het 
pentagram een persoontje zien, is er een been dat vooruit wil en 
een been dat tegen trekt.
Ik merk dat het voor leidinggevenden vaak een stuk werkbaarder 
wordt als weerstand kan gezien worden als een normaal gegeven 
eigen aan verandering, en niet als iets dat niet mag of dat geas-
socieerd wordt met falen. Weerstand ontstaat uit angst: angst om 
iets te verliezen wat dierbaar is of om iets te krijgen wat niet ge-
wild is. Constructief omgaan met weerstand betekent dat je gaat 
zoeken onder het gedrag waarin de weerstand tot uiting komt naar 
datgene wat voor de ander belangrijk is. Dit vraagt dat je afstand 
kan nemen van het ambetante, het lastige dat het weerstandsge-
drag van de ander bij jou teweegbrengt en dat je de beweging kunt 
maken naar de intentie van de ander. Dit kan door vragen te stellen 
als: “Wat wil je vermijden ? Waar vraag je aandacht voor ? Wat is 
belangrijk voor jou ? Wat wil je zeker niet verliezen ? Wat probeer 
je duidelijk te maken?“
Gelukkig bestaan er naast weerstanden ook hulpbronnen. Een 
hulpbron is alles wat ondersteunend kan zijn om het doel te 
bereiken. Het kan gaan om inzet, motivatie, beslisvaardigheid, 
aandacht, complimenten… maar evengoed tijd, geld, accommo-
datie, procedures, richtlijnen, afspraken… “Ook zaken die op het 
eerste zicht een nogal eerder negatief karakter hebben, kunnen op-
nieuw gedacht worden tot hulpmiddelen: crises worden uitdagin-
gen, tegenslagen schudden ons wakker, verloren klanten verhogen 
de aandacht voor de klant, klachten zijn aansporingen om meer 
klantgericht te zijn… “ (Cauffman L. (2003):39)

Het pentagram toont de opdracht van coachende leidinggevenden: 
in contact met alle betrokkenen (dus niet alleen met medewerkers) 
verbinding maken tussen het huidige en het gewenste met aan-
dacht voor weerstanden en hulpbronnen.

Coachende vaardigheden 
 

Om in een steeds veranderende omgeving resultaatgericht en 
ontwikkelingsgericht met veranderingen bezig te zijn dient een 
coachende leidinggevende heel wat vaardigheden te ontwikkelen.  
In het visuele beeld worden vijf wezenlijke vaardigheden voor-
opgesteld:
 ■ A: afstemmen
 ■ V: vragen stellen
 ■ Z: zelfwerkzaamheid stimuleren
 ■ F: feedback geven en ontvangen
 ■ A: adviezen geven

A V

A

Z

F

‘Coaching werkt vooral omdat het mensen aanzet tot actie. Het is 
de cyclus van actie en leren die na verloop van tijd leidt tot duur-
zame en effectieve veranderingen. Degene die gecoacht worden 
ondernemen actie en leren daarvan, het geleerde leidt tot nieuwe 
acties en van die acties leren ze weer dingen. (…) Alle coaching-
vaardigheden zijn bedoeld om de gecoachte tot actie te bewegen 
en hem daarvan te laten leren.’ (Withworth, L. (2004): 90)

Slotbeschouwing

In dit artikel heb ik geprobeerd om de essentie van coachend 
leiderschap weer te geven. Ik heb hiertoe een visueel beeld 
gebruikt waarin coachend leiderschap gesitueerd wordt in een 
wereld en een organisatie vol verandering. In de kern zit ontwik-
kelingsgerichtheid verweven met resultaatsgerichtheid. Daarin 
toont het pentagram een eenvoudig veranderingsmodel met 
hierrond een aantal wezenlijke vaardigheden.

hulpbronnen

contact

huidige
situatie

weerstand

A V

A

Z

F

(c) An Goeminne

gewenste
situatie

An Goeminne
Opgeleid in het leiden van groepen, 

systeembenadering, creatieve agogiek, 
NLP en psychogenese. 

Werkzaam als opleider en supervisor in Balans 
en als organisatieconsultant. 

Ben je geboeid geraakt door dit thema, dan kan je in Balans de keuzemo-
dule ‘coaching’ volgen. 
Je kan ook verder lezen in volgende bronnen:

- Block, P. (2000), Empowerment in organisaties. Schoonhoven.  
 Academic Service.
- Cauffman, L. (2003), Oplossingsgericht managment en coaching.  
 Utrecht. Uitgeverij Lemma. 
- Kinlaw D. (1999) Coaching for commitment. Jossey Bass.
- Peeters J. – Wetzels R. (1997), Niets nieuws onder de zon. 
 Amsterdam.  Uitgeverij Contact    
- Verhoeven, W. (1995), 25 tips voor coaching, Associatie voor 
 Coaching 
- Whitworth, L. (2004), Co-actief coachen. Zaltbommel. Thema  
- Whitmore J. (2003) Succesvol coachen. Nelissen.
- Zwart, C. (1995), De strategie van de hoop. Lemniscaat 

3.3. De rol in de organisatie versus werkvoorwaarden en 
-omstandigheden.

Czikzentmihalyi M. hanteert het begrip “Flow”. 
Flow ontstaat wanneer uw activiteiten en uw persoonlijke doelen 
congruent zijn. Dit betekent dus dat je in het kader van je func-
tiebeschrijving op zoek gaat naar jou doelen, en daar dan voor 
gaat. Concreet gebeurt dit bv. tijdens een functioneringsgesprek, 
waar samen kan bepaald worden welke doelen er vooropgesteld 
worden, of tijdens de bespreking van de jaardoelstellingen, een 
volgend beleidsplan, …

Flow ontstaat door het uitvoeren van activiteiten die uitdagend 
zijn, maar wel rekening houden met uw capaciteiten. Flow-activi-
teiten vragen en krijgen (“vanzelf”) onze aandacht. We vergeten 
alles om ons heen: we vergeten om een tas koffie tussendoor te 
drinken, we verliezen de tijd uit het oog, en voelen ons bij het naar 
huis rijden bijna schuldig dat we niet even gedacht hebben aan het 
moeilijke examen dat zoon- of dochterlief te doen had vandaag.

Flow betekent dat we geconcentreerd en gedreven aan een op-
dracht werken, en dat we bij het afsluiten van de dag zeggen:  
“Hé, ik ben precies moe ….!”.

Czikzentmihalyi stelt dat flow maakbaar is. We kunnen er als per-
soon zelf voor zorgen dat we voldoende uitdaging vinden in onze 
job, zonder dat dit tot onprettige emoties hoeft te leiden die stress 
tot gevolg hebben.

Een eerste stap is bewust te worden van de eigen doelen. Het is 
het vinden van een verbinding, tussen de eigen- en de organisa-
tiedoelen, die motiverend werkt. Deze verbinding is bijvoorbeeld 
erg duidelijk bij mensen die zich in hun vrije tijd als vrijwilliger 
inzetten.  Je innerlijke doelen bepalen immers hoe je iets ervaart. 
Bv:  - Iemand die even wil ontspannen en het aanbod van een 
  sigaretje krijgt.
 - Iemand die wil stoppen met roken en het aanbod van 
  een sigaretje krijgt.

Eens de doelen duidelijk zijn,  is het belangrijk om ze de aandacht 
te blijven geven zoals je dit voorzien had. De valkuil is nogal reëel 
dat ze overschaduwd gaan worden door bijkomende doelen. 
Deze aandacht concretiseer je in het uitvoeren van activiteiten die 
uitdagend zijn, en die je doel dichterbij brengt. Het stellen van 
hoge eisen (aan jezelf) is in deze context eerder stressreducerend 
dan stresserend. Een goede balans tussen uitdaging en competen-
tie is de basis voor de preventie van stress, en leidt tot jobvoldoe-
ning. Teveel uitdaging in verhouding met de competenties leidt tot 
angst, opwinding, bezorgdheid.
Teveel competenties in verhouding met de uitdaging leidt tot 
“automatische piloot, laisser faire, …;

	 	 Het kan zinvol zijn om met het team/dienst of je leiding-
 gevende te bekijken wanneer jij “in flow”, wat jou in flow
 brengt, welke competenties je dan inzet, wat voorwaar-
 den zijn om in flow te gaan, ….

4. Ter afronding

Het hertalen van een beladen woord als “stress” tot een prikkel 
die kansen biedt om zelfsturing meer kansen te geven, biedt een 
breed perspectief van actiemogelijkheden. Voorwaarde is wel dat 
de individuele medewerker “de kracht” heeft om zich kwetsbaar 
op te stellen, en dat de organisatie op zijn beurt de kwetsbaarheid 
erkent nooit aan “alle” voorwaarden te kunnen voldoen waar een 
medewerker recht op heeft.
 
Indien deze kwetsbaarheid er is, kan een medewerker en zijn lei-
dinggevende bij “een door te hete soep verbrandde tong” samen 
op zoek gaan naar mogelijkheden om hier mee om te gaan. 

Een tweesporenbeleid ten aanzien van stresshantering biedt de 
meerwaarde dat er  :
 ■ én gewerkt wordt vanuit een individuele begeleidingsmix;
 ■ én gewerkt wordt vanuit werkvoorwaarden en -omstan-
  digheden op organisatieniveau.

Het is zinvol om als organisatie te investeren in het creëren van 
inzicht, zowel op individueel-,  team- als op organisatieniveau. Dit 
inzicht helpt om te zien hoe het komt dat men zijn tong verbrandt, 
zonder de te hete soep direct te vervloeken. Investeren kan door 
vorming, maar gebeurt vooral door het toepassen tijdens functio-
nerings-, coachings – en samenwerkingsgesprekken.

Zoals een medewerkster zei tijdens een coachingsgesprek: “ Ik 
heb twee soorten van stressmomenten: de lege en de spannende”.  
Zij was er in geslaagd om haar gevoel van stress te hertalen naar 
de twee vragen die haar helpen om iets aan haar situatie te doen:
 - Hoe kan ik de competenties (her)verwerven die ik nodig
  heb om om te gaan met een moeilijke situatie die ik 
  ontmoet in mijn opdracht?
 - Welke competenties van mij worden nu tijdens de “stille”
  momenten niet ingezet, en hoe kan mijn opdracht bij-
  gestuurd worden zodat ik voldoende competenties van 
  mezelf kan inzetten en weer in flow geraak?

Deze toepassing van zelfsturing binnen stresshantering is diep-
gaand.  De achterliggende wijsheid is al meer dan 2600 jaar oud: 
“Je eigen onbewaakte gedachten kunnen je meer schade bezorgen 
dan je ergste vijand. Maar als je ze beheerst, kan niemand je zo 
behulpzaam zijn” (De Boeddha). 

Philip Claes

Philip Claes is coördinator in een voorziening voor personen 
met een handicap. Hij werkt actief mee aan een beleid dat 

zelfsturing stimu-leert. Hij volgde de balansopleiding ‘leiden 
van een organisatie’ en werkt mee als balanssupervisor voor 

‘leiden en begeleiden ‘ en ‘oriënteren op leidinggeven’.

Bronnen: 
- Mijn werk mijn leven (2003). Verslag van de task force “Quality of
 working life” aan de Koning Boudewijnstichting.
- Kouwenhoven K. (2005). De zeven bronnen van arbeidsvreugde -
 Methode voor werken met plezier en goed presteren. 
 Dialoog uitgevers.
- Makin P., Cooper C., Cox C (1997) - Het psychologisch contract 
 in organisaties.
- Czikszentmihalyi M. (2003), Flow in zaken, over leiderschap en 
 betekenisgeving, uitgeverij Boom.
- Syllabus vorming “Competentiemanagement” (2006) - Voca
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■ COMPETENTIE Vanuit deze definities komen twee belangrijke kernbegrippen bo-
vendrijven: het resultaatgerichte en het ontwikkelingsgerichte.  
In het visueel beeld wordt de verwevenheid van beide weergege-
ven door het blauw van het ontwikkelingsgerichte dat vervloeit 
met het bruin van het resultaatgerichte. Het gaat niet om twee van 
elkaar losstaande realiteiten, maar om een klimaat waarin beide in 
elkaar kunnen bestaan. Een klimaat waarin kan gewerkt worden 
met het hoofd in de wolken en de voeten op de grond.

Resultaatgerichtheid verwijst naar het realiseren van de missie 
van de organisatie, het verwerkelijken van de kernopdracht van de 
organisatie. Of nog anders gezegd: wat een organisatie wil 
verwezenlijken naar zijn klanten in ‘resultaten’ omzetten.

Ontwikkelingsgerichtheid verwijst naar de ontwikkeling van 
individuen, teams, afdelingen en organisaties. Het staat voor groei, 
leren leren, verantwoordelijkheid opnemen. Wanneer je echt 
ontwikkelingsgericht wil werken, zal je ook aandacht dienen te 
geven aan emoties. Groei is volgens mij immers verweven met 
onzekerheid, hoop, angst, pijn, verlangen, voldoening… Het 
vraagt dan ook van een coachende leidinggevende heel wat levens-
wijsheid en mensenkennis om hiermee om te gaan. Authentieke 
dialoog vind ik hierbij cruciaal. Een dialoog waarbij alle 
gevoelens bestaansrecht krijgen en het verlangen tot groei en 
ontwikkeling kan aangesproken worden.

Wanneer men het heeft over het bereiken van doelen, - de 
doelen kunnen zich dan zowel situeren op het resultaatgerichte 
en/of ontwikkelingsgerichte - vertrekt men vaak vanuit een 
‘wilsdynamiek’: ‘weten wat je wil en realiseren wat je wil’. Naast 
deze wilsdynamiek is er ook nood aan wat ik zou willen noemen 
een ‘ontvankelijkheidsdynamiek’. Aan een houding van open-
heid voor wat zich ongewild en ongevraagd aandient. Aan ruimte 
waarin de toekomst niet steeds op voorhand bedacht en gewild is, 
maar zich geleidelijk aan ontvouwt. Een toekomst die ongekende 
en ongewilde elementen met zich meebrengt, maar juist daardoor 
heel eigen kansen tot ontwikkeling in zich draagt.

Een eenvoudig veranderingsmodel, 
vormgegeven in een pentagram

Contact 
Uit het voorgaande blijkt dat ik ‘dialoog’ zeer wezenlijk vind.  
Boven aan het pentagram staat dan ook niet toevallig ‘contact’.  
Een van de meest wezenlijke behoeftes van een medewerker is 
volgens mij: ’terecht kunnen met wat je bezig houdt’.  

Hier aandacht en tijd voor creëren is dan ook bijzonder wezen-
lijk voor een coachende leidinggevende. Contact vraagt dat je de 
preoccupatie met jezelf (je eigen ideeën, idealen, doelen…) los- 
laat. Het betekent moeite doen om je in te leven in de leefwereld 
van de medewerker, zodat je als het ware van ’binnenuit’ mee kan 
voelen met hoe het voor de ander is en wat hij nodig heeft. Van 
hieruit kunnen leidinggevende en medewerkers samen nieuwe, 
bredere perspectieven ontwikkelen over wat gaande is en wat 
gewenst is. En dat brengt ons dan meteen bij het volgende aspect.

Spanningsveld van het huidige en het gewenste
Ik ga ervan uit dat medewerkers nood hebben aan een betekenis-
volle toekomst, aan een zinvol perspectief. Als coachende leiding-
gevende heb je de opdracht om samen met je medewerkers ‘hoop 
te creëren’. “Hoop richt het vizier op een wending ten goede. 
Hoop is maar één kant. Tegenover de hoop staat altijd het tegen-
overgestelde: de vrees. Hoop schept innerlijke standvastigheid, 
die ons leert onszelf en het leven zo te ervaren, dat we weten dat 
er altijd weer een opening komt, een mogelijkheid om de wending 
zich in positieve zin te laten voltrekken.” (Zwart C. (1995): 20) 
Het gaat dan wel om realistische hoop, niet de ijdele en valse hoop 
van de almacht waarin alles mogelijk en maakbaar is. Hoop is die 
kracht waarmee je op een actieve manier verbinding kan maken 
met de toekomst. Het doet appél op de verantwoordelijkheid van 
alle betrokkenen. Hoop betekent niet dat alles opgelost geraakt, 
wel dat de situatie werkbaar en leefbaar wordt, en dat alle betrok-
kenen trouw kunnen blijven aan zichzelf. Werken aan een zinvolle 
toekomst betekent voeling houden met de (on)uitgesproken veran-
deringswensen van alle betrokkenen en met hun (on)uitgesproken 
wensen tot behoud. Het heeft te maken met het vertrouwen dat 
niet alles hoeft te veranderen, en dat datgene wat kostbaar en goed 
is zal behouden blijven, zal gewaardeerd en gekoesterd worden.
Werken met het huidige en het gewenste is creatief blijven staan 
in het spanningsveld van wat is en wat worden kan. Uiteraard is 
het hierbij zinvol om te weten wat je wil en heldere doelen te for-
muleren. Graag wil ik hier toch een nuancering aan toevoegen. Er 
wordt heden ten dage nogal “neusoptrekkend” gedaan over ‘niet 
weten- geen doelen hebben’. Ik zou een pleidooi willen houden 
voor een herwaardering van dit ’niet-weten’.
Wanneer ik als extern procesbegeleider in organisaties kom, ben ik 
vaak getuige van dit niet-weten, van geen toekomst meer zien, de 
richting niet meer te kennen… Ik merk dat dit net uitnodigt om stil 
te vallen en stil te staan. Om doorheen de leegte op zoek te gaan 
naar datgene wat echt wezenlijk is. Ik beschouw het dan ook als 
een heel eigen specifieke stap (deel) in het proces van perspectief 
creëren… Ook in het niet-weten kan het nieuwe geboren worden. 
Ik hou hier uiteraard geen pleidooi voor volkomen doelloosheid 
en richtingloosheid, wel een pleidooi om het doelgerichte te krui-
den met een beetje ontvankelijkheid en niet-wetendheid.

Weerstanden en hulpbronnen
De dynamiek van behoud en verandering leeft tussen angst 
en verlangen. Veranderingen roepen steeds een mix op van 

hulpbronnen

contact

huidige
situatie

gewenste
situatie

weerstand

Erkenning

Erkenning is een woord dat binnen de hulpverlening en therapie 
veel in de mond genomen wordt, maar dat ook verschillende in-
houden, betekenissen en ladingen dekt. Hier belicht ik het begrip 
vooral vanuit een contextuele benadering.

Erkenning is een relationeel gebeuren, of beter, als relationele act 
is het vele malen krachtiger dan als intrapsychisch gebeuren. Ik 
kan wel voor mezelf zeggen dat ik besta met alles wat ik met me 
meedraag en wat ik beteken voor de ander, doch als ik door de 
ander gezien word in mijn bestaan en in alles wat ik daarin 
beteken voor en door de ander, dan wordt mij ook door die 
ander bestaansrecht gegeven. Dan wordt wat impliciet aanwezig is 
wezenlijk, mijn bestaan wordt werkelijk.
Dit impliceert dat erkenning het meest werkzaam is als de din-
gen genoemd worden, dat ze bij voorkeur taal krijgen. Ieder geeft 
zijn bestaan vorm, op een concrete manier.  Erkenning geven gaat 
daarom over meer dan “ik zie je graag” en “je mag er zijn”. Het 
gaat om het benoemen van die vele kleine en concrete dingen die 
iemand doet, of juist laat, om voor de ander van betekenis te zijn, 
om bij te dragen aan een evenwicht in balansen van geven en ne-
men en om hoe iemand probeert op constructieve wijze vorm te 
geven aan zijn eigen leven. Erkenning is ook het benoemen van 
en de ander zien in het onrecht dat hem is aangedaan of toebe-
deeld is door het lot en in de prijs die iemand betaald heeft voor 
de inspanningen die hij leverde om te proberen voor de ander van 
betekenis te zijn.

De contextuele hulpverlener gebruikt erkenning als hefboom voor 
beweging in de relaties van de cliënt. Daarom is het belangrijk om 
die erkenning uit te spreken naar onze cliënten. Erkenning geven 
is echter meer dan een techniekje. Opdat ze werkzaam zou zijn 
vereist het een grote authenticiteit en zorgvuldige formulering 
in relatie met de cliënt. Echter, voor contextuele hulpverleners is 
erkenning door de hulpverlener in principe slechts een opstapje 
voor een verder doel. Erkenning is het meest werkzaam als ze uit 
de eigen context van de cliënt kan komen. Dan kan er beweging 
komen in de balansen waar de cliënt zelf wezenlijk deel van uit-
maakt. Daarom geeft de hulpverlener zelf erkenning én gaat hij 
ook samen met zijn cliënt op zoek naar waar hij binnen zijn eigen 
context erkenning kan vragen, ontvangen, geven en zet hij hem 
op passende wijze en met een passende timing aan tot haalbare 
stappen in relaties. 

Voorbeeld: als ik een cliënt die moeder is erkenning geef voor de 
wijze waarop ze probeert een goede moeder te zijn en wat ik zie 
dat ze daarvoor doet of laat, dan zal dit wellicht mijn cliënt ster-
ken en zal dit bijdragen tot haar zelfwaardegevoel en zo aan haar 
bestaansrecht. Als hulpverlener kan ik nog meer doen: ik kan met 

haar op zoek gaan naar wie binnen haar eigen context beseft en 
ziet op welke wijze ze een goede moeder probeert te zijn en ik kan 
haar aanzetten om op passende wijze iemand in haar eigen context 
op te zoeken om te spreken over haar lasten en haar investeringen. 
Als bv. haar eigen moeder haar kan erkennen als goede moeder 
dan zal dit werkzamer, krachtiger en duurzamer zijn dan enkel de 
erkenning vanuit de hulpverlener. 

Door de moed die de cliënt opbrengt om op dit vlak passende 
stappen te ondernemen en de dialoog aan te gaan verwerft hij ver-
dienste en daardoor vrijheid in relatie, ook als hij de verhoopte 
erkenning niet of slechts gedeeltelijk kon geven of ontvangen.

 Marthe Lynen 

Literatuur:

- Boszormenyi-Nagy, I. en Krasner, B. (1994): Tussen geven en nemen. 
 Over contextuele therapie. Haarlem: De Toorts
- Michielsen, M. e.a. (1998): Leren over leven in loyaliteit. 
 Over contextuele hulpverlening. Leuven/Amersfoort: Acco
- Heyndrickx, P. (2005): Meervoudig gekwetsten. Contextuele hulp-
 verlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen. 
 Leuven: Lannoo-Campus
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Wil je op de hoogte gehouden 
worden van ons opleidingsaanbod?

Geef je naam dan op, we sturen je vanaf mei 2007 
onze brochure toe.

Of surf alvast eens naar onze website: 

www.vspw.be/balans  

COACHEND LEIDERSCHAP

Inleiding

Wat is coachend leiderschap ? Wanneer we het over coachen 
hebben, komen we onmiddellijk terecht in een Babylonische 
spraakverwarring. Coachend leiderschap beschouw ik als veel 
meer dan een stijl van leidinggeven. Het is een visie op leider-
schap die meteen ook ingebed is in een visie op organisaties.
Mijn ideeën over coachend leiderschap heb ik vorm gegeven in 
een visueel beeld.  Ik heb gezocht naar een beeld dat tezelfdertijd 
eenvoud en complexiteit kan bevatten.  Ik wil het aanreiken als 
een baken en een houvast voor al die leidinggevenden die dag in, 
dag uit zoekend vorm geven aan hun leiderschap.

Coachend leiderschap situeert zich in een wereld en 
een organisatie vol verandering en complexiteit
 

Coachend leiderschap komt niet uit de lucht vallen. In deze snel 
veranderende tijden is ook het denken over organisaties en leider-
schap volop in beweging.
Organisaties situeren zich in een omgeving van grote turbulentie 
en snelle verandering en worden hierdoor ook mee bepaald. In het 
visueel beeld symboliseert de buitenste cirkel de verbinding van 
de organisatie met zijn veranderende omgeving. De cirkel is open 
om de voortdurende, wederzijdse en gelijktijdige beïnvloeding 
tot uitdrukking te brengen. De veelheid en snelheid van verande-
ring dwingt een organisatie om zich voortdurend af te stemmen 
op die in beweging zijnde omgeving. Wendbaarheid, flexibiliteit, 
veranderingsvermogen, creativiteit, diversiteit… zijn belangrijke 
kwaliteiten geworden voor organisaties. Organisaties van vandaag 
dienen op zoek te gaan naar organisatiestructuren, systemen, lei-
dinggevenden en medewerkers die het verwezenlijken van deze 
kwaliteiten ondersteunen.
Het oude concept van hiërarchisch gestructureerde organisaties 
met hun controlerende leidinggevenden heeft afgedaan. We zijn 
volop aan het experimenteren met nieuwe concepten. Lerende 
organisaties, vlakke organisatiestructuren, zelfsturende teams… 
doen volop hun intrede in de social profit ...  Deze concepten 
vragen om een eigen specifieke invulling van leiderschap: 
coachend leiderschap. Leiderschap dat het “empoweren” van 

medewerkers en van de organisatie centraal stelt. Ik sluit me 
dan ook aan bij Verhoeven (1995): 21) die zegt: “Wij verstaan
onder coaching dan ook iets meer dan het begeleiden van mede-
werkers.  De leidinggevende coacht niet alleen zijn medewerkers, 
maar ook zijn ’baas’ en zijn collega’s. En een belangrijke taak 
voor een coach is ook het creëren van een context voor coaching. 
Coaching raakt daarmee aan zaken als beloning en functiewaar-
dering, de structurering van de organisatie, systemen van beoor-
deling…  (…) Wanneer we zeggen dat verantwoordelijkheid van 
medewerkers belangrijk is, zullen we ook structuren en systemen 
moeten creëren die deze verantwoordelijkheid bevorderen”. Voor-
waar geen makkelijke opdracht. Het brengt heel wat uitdagingen 
en onzekerheden met zich mee.
Ik heb de indruk dat die toenemende snelle verandering en turbu-
lentie ons enerzijds uitnodigt tot het zoeken van nieuwe concep-
ten én ons anderzijds terzelfdertijd doet teruggrijpen naar oude 
controlemechanismen.
Het lijkt alsof we houvast en veiligheid zoeken door “de werke-
lijkheid van de organisatie meer voorspelbaar, nog efficiënter, nog 
beter calculeerbaar, en nog meer controleerbaar te maken.” (Pee-
ters J. – Wetzels (1997)) We creëren procedures, regels en afspra-
ken die ons perfect vertellen hoe te handelen, en erop gericht zijn 
het toeval en de spontaniteit uit te sluiten. Door alles vast te  zetten 
creëren we duidelijkheid en leren we onze medewerkers kiezen 
voor ‘handhaving, behoedzaamheid en afhankelijkheid’. (Block 
P. (1998 ): 12) Uiteraard is er dan bijzonder weinig te merken van 
autonomie, verantwoordelijkheidszin, creativiteit, leer- en veran-
deringsvermogen… 

Wat is de essentie van coachend leiderschap ?

Grasduin even mee in enkele definities:
 ■ ‘Een stijl van begeleiden die zich richt op het ontsluiten
  van potentieel van mensen om op die manier een 
  maximum aan prestaties te leveren.’ (Whitmore J., (2003))
 ■ ‘Coachen legt de nadruk op empowerment, sterktes en
  doelen. Coaches zijn geen experten, maar gidsen en 
  voorwaardenscheppers. Coachen is pro-actief en veron-
  derstelt continue ontwikkeling.’ (Coaching Institute 
  New York)
 ■ ‘Een wederzijds gesprek tussen leidinggevende en mede-
  werker dat een proces volgt, leidend tot superieure 
  performance en commitment aan voortdurende verbete-
  ringen en een goede onderlinge relatie.’ 
  (Kinlaw D. (1999))
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Wat is coachend leiderschap? In dit nummer breekt An Goeminne een lans 
om coachend leiderschap te zien als een visie op leiderschap die meteen 
ook ingebed is in een visie op organisaties. In de rubriek concept leidt de 
essentie van coachend leiderschap tot een boeiende verbinding met alle 
betrokkenen in en om de organisatie.

Verbinden door te scheiden, kan dit wel? Op een beklijvende wijze schetst 
Els Seynaeve in de rubriek praktijk een beeld van deze paradox. Zij doet 
dit aan de hand van een casus uit de bijzondere jeugdzorg. Ze bekijkt deze 
situatie vanuit het contextueel denkkader.

Wat heeft stress met zelfsturing te maken? Het artikel van Philip Claes legt 
een logische verbinding tussen beide thema’s en reikt enkele methodische 
handgrepen aan.

In de rubriek competentie laat Marthe Lynen haar licht schijnen over 
erkenning, een begrip dat binnen de hulpverlening en therapie verschillende 
ladingen denkt. Zij belicht het begrip vanuit de contextuele benadering.

Hoofd in de wolken, voeten op de grond en dit tijdschrift in de hand: meer 
hoeft dit niet te zijn!


