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In dit nummer geven we tijd en ruimte aan twee bijdragen.

In de rubriek concept neemt Wiel Cabooter ons mee in het ritme van de tijd. De 
beleving, oriëntaties en perspectieven van de tijd zijn bakens en (werk)instrumenten 
in het (agogisch en therapeutisch) begeleiden van mensen. Ze vormen een 
impliciete, en vaak ook expliciet thematische, rode draad doorheen vormingen en 
opleidingen in Balans.

Wiel Cabooter breekt een lans om, in het begeleiden van mensen, gewoon bekwaam 
met toewijding aanwezig te zijn, en om een tijdloze ruimte te creëren waarin je 
geen tijd ‘hebt’, maar waar de tijd is! 
Met tal van voorbeelden illustreert de auteur verstoringen en stoornissen in de 
beleving en besteding van de tijd. Hij draagt mogelijkheden aan om, bij effectieve 
begeleiding, tijdsruimte van mensen te (her)openen.

Gebruik makend van het contextuele gedachtegoed visualiseert Peter Demaegdt, in 
de rubriek methodiek, leiderschap in het kader van een professionele dynamische 
driehoek. Als er binnenin de driehoek dynamisch evenwicht bestaat, hebben de 
leidinggevende en alle betrokkenen optimale groeikansen en –ruimte.

Het tekenen van je eigen professionele dynamische driehoek, kan een hulpbron 
zijn om, in je werkcontext, je posities tussen alle betrokkenen te verhelderen en 
om in dialoog te gaan.

Laat je, in de komende vakantietijd, meenemen in het (w)eb en (over)vloed van 
(de) tijd!
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■ CONCEPT

Het getij van de tijd

Beleving, oriëntaties en perspectieven van de tijd in het begeleiden 
van mensen

Eerder verschenen in Antenne 2005 - 23ste jaargang nr 2 - Dossier 
Tijd -  Herwerkte versie mei 2007

De tijd

In oude culturen werd tijd beschouwd als een manifestatie van het 
goddelijke. Volgens de filosoof Pherekydes was de tijd (Chronos) 
de basissubstantie van het heelal waaruit vuur, lucht, water en aarde 
voortkwamen. Een pure ‘primitieve’ beleving van elementen in de 
stroom van innerlijke en uitwendige ervaring, die zich elk ogenblik 
herordent in gelijktijdig optredende gebeurtenissen. In de paradox 
van voortdurende verandering, waarin alles één-zelfde blijft. Als 
een zee van mogelijkheden die tijdloos instroomt en elk moment 
nieuwe kusten schept die tijdelijk dezelfde blijven. Het heden als 
overgang waar iets ophoudt zich te veruitwendigen en als geweeste 
verdwijnt in het verleden. Waar in de golving toekomst verschijnt. 
In de tijdsopvattingen van Maya’s en Azteken vinden we die hechte 
relatie tussen tijd en scheppende energie al terug. Heel zijn valt 
samen met het ontvangen van de tijd in heden, verleden en toekomst 
als ruimtes om te worden wie we al zijn. 

Pas veel later kwam de huidige mechanisch rechtlijnige opvatting 
van de tijd die voorbij tikt, met de zon als baas van onze ritmes 
voor het in- en uitklokken in de dagdagelijkse gebeurens van het 
leven, die zichzelf herhalen en sleur worden. Waarin we afleren om 
gewoon te zijn in het gewone en leven met de knagende honger 
naar nieuwe belangrijke ervaringen die we nog niet gehad hebben. 
Ver vandaan, weg van ons oorspronkelijk zijn.

De tijdsgoden van onze cultuur zijn ‘Snelheid’ en ‘Veelheid’. Meer 
in minder. Beter, sneller, harder, duidelijker, gepaster ... zichzelf 
overtreffen en uitblinken. Om niet achterop te raken en mee te 
kunnen in de vaart van nieuwigheden. 
Ze zijn alomtegenwoordig in de flitsende visuele, auditieve en 
gevoelsmatige overlading met prikkels tot het consumeren van 
ervaringen. Alleen al het deels gedwongen waarnemen van deze 
massa stimuli hapt een brok uit de beschikbare tijd. Ook begelei-
ders in onderwijs, opleiding en organisatiekunde laten zich in hun 
tijdsgeest door ‘Snelheid’ en ‘Veelheid’ bekoren en vereren de 
illusie van méérwaarde in een tijdsweb, waarin alles gepland en 
vastgelegd wordt met regels en protocols.
De tijd wordt verdeeld, gesplitst. Verstandig onderverdeeld in tijd 
om te werken, gezinstijd, vakantietijd, persoonlijke vrijetijd… Een 
zelfredzame noodzaak in hectische tijden waarin zo veel op ons 
afkomt en nodig om de dingen gedaan te krijgen die nu éénmaal 

gedaan moeten worden.  
De vrije tijd en de vakanties zijn haast een tijd geworden van 
vroegboeken, inpakken en wegwezen. Om toch steeds iets te doen 
te hebben. Bezorgd om niets te missen en alles meegemaakt te 
hebben. Met doelgericht ingebouwde momenten voor onthaasting 
zodat we alsnog aan wat quality-time (wat is de rest van de tijd 
dan?) geraken. Onze tijdsbesteding is besmet met willen, streven 
en drang naar hebben. In soms dramatisch dwangmatige proporties 
om een veelheid van unieke belevenissen met liefst telkens nieuwe 
variaties op te doen. Gewoon zijn volstaat al lang niet meer. 
De tijd wordt gevuld. De status van het succes en de schijn van 
competentie worden afgemeten en ontleend aan de tijd en het 
aantal. Een volle agenda, druk bezet zijn, veelgevraagd worden, 
breed inzetbaar zijn… maakt je belangrijk.  Haast onmisbaar. Het 
ik-zelf dat zich vult met uitdagingen staat model voor persoonlijke 
zingeving en levensvervulling. Om de honger naar erkenning te 
stillen, onzekerheid te smoren met zelfverheffing en gewichtig 
professioneel aanzien te bemachtigen. Om goed genoeg bevonden 
te worden. Zonder tijd te verspillen. Volhardend. Haast onver-
vangbaar. Gewoon bekwaam met toewijding aanwezig zijn is niet 
langer goed genoeg.
Dit is één van de meest heldere voorbeelden van omkering. Als je 
niet druk bezet, etc...  komen er algauw subtiele suggesties en grove 
insinuaties dat er iets mis met je is.  Het ongezonde, ziekelijke is 
tot competentie verheven. Mensen met een gezonde tijdsbeleving 
en -besteding waarin tijd is, worden minachtend en met argwaan 
bekeken. ‘Snelheid’ en ‘Veelheid’ dragen bij aan de illusie van 
beheersing en controle. Planmatig onderverdelen schept de schijn 
van voortgang en vaart om gevat snel op de bal te spelen en de 
dingen een beetje ordelijk, overzichtelijk, afgebakend en ingedijkt 
te houden. 

De haast van het ik-zelf onder druk van de vele belevingsmoge-
lijkheden, verwachtingen en de eis naar prestaties resulteert in 
verstoorde tijdsbelevingen. Ongeduld, bodemloos hunkeren naar 
erkenning, krampachtig streven naar perfectie... Er is onvermogen 
tot verlangzamen, rusten en eens niets doen. Angst om in de stilte 
van het zijn zichzelf te ontmoeten. Om wat we daar vinden te aan-
vaarden en dragen. Vrees voor confrontatie met wat onvolkomen 
is en onaf blijft. Met datgene waarin we onmacht ervaren. Met het 
onherstelbare en onmaakbare. Er ontstaat verbrokkeling in zichzelf, 
isolement, verdeeld zijn.

Tijdsbeleving, -oriëntatie en -perspectief

Persoonlijke tijdsbeleving, -oriëntaties en -perspectieven ontstaan 
binnen de relationele setting van de tijd.
Vanaf het prille begin ontvangen we impliciete tijdsboodschappen. 
In het delen en pulseren van cellen bij de conceptie is de tijd al aan-
wezig. In de klankwereld en het klimaat van de baarmoeder hoort 
en gevoelt een foetus de tijdsbeleving van de moeder, de invloed 
van anderen op haar tijd en de manier hoe ze er mee omgaat. 
Vermoedelijk ontstaat hier een basaal lichamelijk gewaarworden 
van maat, ritme, tempo, druk…van de tijd. Van basisrust en onrust. 
Van het achtergrondgevoelen, de ruis van de tijd in het lichaam. 
Later nemen we de tijd in ons op vanuit hoe we ouders, gezinsleden, 

( bv. reorganisaties, fusies, conflicten en personeelswissels) wordt 
je als leidinggevende uitgedaagd om de professionele dynamische 
driehoek zoveel mogelijk naar gelijkzijdigheid te brengen.

Het installeren en hanteren van duidelijke communicatiekanalen 
is hier van essentieel belang.

Het spiegelen van de werkplek d.m.v. een tekening kan evenzeer  
door een  sculpting verlevendigd worden. Het verplaatsen van de 
betrokken actoren dichter of verder van elkaar kan gehanteerd 
worden om de zoektocht vorm te geven en de weg naar een ge-
wenste situatie in te slaan. 

 Peter Demaegdt
Coördinator Team Gezinsconsult en Bezoekhuis 

CAW De Poort Brugge
Psychotherapeut

Organisatieadviseur

Bronnen:

(1)  Ivan Nagy: Tussen geven en nemen. Krasner, 1994
(2)  Ard Nieuwenbroek: Contextueel Leidinggeven in het onderwijs.  
 Acco 2003, blz 74-76
(3)  Peter Demaegdt: Onuitgegeven eindwerk van de managementoplei-
 ding Leiden van Organisatie: Peter en de kunst van het spiege-
 len, Een zoektocht naar zelfafbakening in dialoog en posi-
 tionering als leidinggevende. (2006)

Onze nieuwe brochure 2007-2008 is uit !

U vindt alle info ook uitgebreid op 

www.vspw.be/balans

of www.vspw.be en doorklikken naar 

afdeling balans.

balanstijdschrift09.indd   2 19/06/2007   15:04:46



BALANS  tijdschrift voor agogisch werk

■ CONCEPT  3

tijdschrift voor agogisch werk  BALANS

10  METHODIEK ■

familie, onderwijzers en vrienden met tijd zien omgaan. De tijd 
wordt voorgeleefd en overgedragen in expliciete tijdsboodschap-
pen. Verpakt in waarderingen (Flink, dat heb je snel voor elkaar 
gekregen!). In aanmaningen met mogelijke sancties (Nog 1 minuut 
om je schoenen aan te trekken, anders zwaait er wat!). In niet mis 
te verstane vermaningen (Je kleren aantrekken kan sneller en net-
ter!). Duidelijke of verborgen wijzers hoe met en in de tijd (niet) 
moet, mag en kan geleefd worden. Zowel doe het maar rustig aan, 
laat maar draaien en waaien als haast, spoed en rep je boodschap-
pen kunnen - mits voldoende herhaald en met beloning of straf 
verbonden -evolueren naar een constante toestand van de persoon 
in de tijd. Zijnswijze die neigt naar patronen als talmen, uitstellen, 
krampachtig streven, aandringen, drammen… 

We prenten externe tijdsboodschappen deels in of gaan in verzet 
naar het tegendeel. Tegenstrijdige tijdsboodschappen en plotse 
omslag erin vormen één van de voedingsbodems voor latere in-
nerlijke conflicten en botsingen met de tijd in de buitenwereld. 
In de goed- en afkeuring van onze tijdsbesteding ontwikkelen we 
kanten in onszelf. Vaak is er over - ontwikkeling, waarin het hele 
zijn door zo’n gedeelte gedomineerd wordt. Denk maar aan de eerste 
willen zijn, de snelste, niet kunnen wachten… Tijdsbeleving wordt 
in contact, communicatie en relatie opgebouwd. Ervaringen van 
tijd scheppen onderbewuste referenties waaraan we toekomstige 
tijd gaan afmeten. Tijd is basaal lichamelijk gevoeld en zintuiglijk 
van aard. Tijd die lang duurt, kort is, egaal, staccato, stroomt… 
telkens verbonden met gevoelens, gedachten, overtuigingen en 
waarderingen. Betekenissen van welbevinden en ongemak, vreugde 
en pijn, verlangen en opluchting. Té snel, té kort, tergend voorbij 
slepend, eindelijk voorbij, prettig, zinvol, zalig langzaam, vliegt 
voorbij, alweer gedaan… Bewust zijn van tijdsbeleving laat toe 
de energie van zichzelf in elk gebeuren gewaar te worden en in 
het moment aanwezig te zijn. Naast tijdsbeleving ontwikkelen 
we oriëntatie en perspectief in de tijd. Al dan niet en in méér of 
mindere mate kunnen vertoeven in het heden bij wat hier en nu is, 
in het verleden terugkeren, naar de kort nabije en lange termijnen 
van de toekomst reizen.

In ons bioritme tikt een ‘eigen’ genetische innerlijke klok en net 
als andere dieren beschikt ons onbewuste over een instinctief 
tijdsgevoel. Voor het aanvoelen van overgangen zoals gaan slapen 
en wakker worden, het juiste moment, geduldig wachten, onmid-
dellijk (re)ageren… Instinctief tijdsbesef en bioritme kunnen in 
de (aan)geleerde tijdsbelevingen, -oriëntaties en -perspectieven 
verstoord en verloren raken. Onze biologische klok is van cruciaal 
belang voor onze geestelijke gezondheid. We kunnen in ons lichaam 
een chronobiologische cyclus aanvoelen, die perfect aangeeft wan-
neer we energie hebben om creatief werk te doen, te schrijven, te 
presteren… en wanneer we tijd nodig hebben om stil te zijn, te 
rusten, te spelen, …

Springtij en gaten in de tijd

Beleving, oriëntatie, perspectief en instinct in het onderbewust 
en bewust tijdsbesef scheppen de kwaliteit en de marges van de 
beschikbare levensruimte. Tijd schept ruimte. In tijd geven en 

ontnemen we ruimte aan onszelf en anderen.

In het begeleiden van mensen is het belangrijk hun tijdservaring na 
te gaan. Hun bewuste verhaal ervan. Tekens die voor de begeleider 
merkbaar zijn en kunnen wijzen op onderbewuste verstoringen en 
stoornissen in de beleving en besteding van de tijd.
Enkele voorbeelden:
1. Concentratieverstoring, vergeetachtigheid, aandachtstekort, 
vermindering van spankracht om iets vol te houden, … Gaten in 
de tijd vergezellen niet alleen overdadig middelengebruik of gaan 
gepaard met een ziekte (Alzheimer, dementie, ADHD, …). Ze zijn 
vaak tekens van tijdsstress en disharmonie in de tijdsbesteding. Op 
langere termijn verstoren ze heel het ervaren van zichzelf en brengen 
ze gevoelens van verbrokkeling, het uiteenvallen in zichzelf. Net als 
in de kosmische ruimte lijken er “zwarte gaten” in het zelf te bestaan 
die slorpend, slokkend, verslindend, wegend zijn… en gevoelens 
van zwaarte en uitputting in het lichaam verdichten.

2. Het tijdsperspectief is:
- te kort en mist langere termijn voorzieningen. Er is onvoldoende 
anticipatie op de toekomst. Men is bang voor toekomstig verlies 
en wil/durft niet meer naar de toekomst kijken; 
- te lang en te ver waardoor geen stappen op korte termijn zichtbaar 
worden of er gewoon geen begin gemaakt wordt;
- te smal, er is maar 1 dimensie van het leven die aan bod komt en 
de rest krijgt geen plaats;
- te breed, men wil niet alleen veel te veel, maar ook te veel in-
eens.

3. De beleving van de tijdsruimte in hier en nu is verstoord.
- Er is een onvermogen om aanwezig te zijn in het heden. Mensen 
lopen zichzelf in het heden voorbij door steeds maar bezig te zijn 
met het ik-wil en ik-moet in de toekomst en de plannen die daarvoor 
nodig zijn. Er kan obsessie ontstaan. Mensen halen zichzelf weg uit 
het hier en nu door verlangen dat doorschiet in oeverloos en bodem-
loos hunkeren. Men ontwikkelt waan, herschrijft een gebeurtenis 
uit het verleden of reist naar een toekomstige tijd waarin men een 
nieuwe identiteit waant, zoals bijvoorbeeld in almachtsfantasieën 
en grootheidswaan.

- In het heden wordt het verleden telkens opnieuw opgehaald. Het 
verleden wordt in het heden herkauwd. Mensen vullen hun hele 
bewustzijnscapaciteit met het ervaren van het probleem en de klacht. 
Er is geen ruimte meer om bijvoorbeeld waar te nemen wat nog wel 
goed gaat, vreugde brengt of zin geeft. Er kan fixatie ontstaan op 
de slachtofferrol, zodat in het klagen en zagen geen verantwoor-
delijkheid meer opgenomen kan worden. Vanuit gebeurtenissen in 
het verleden wordt  wrok gecultiveerd. Vergeldingsstrategieën en 
–plannen worden uitgebroed en uitgevoerd.

- Men is gefixeerd in het hier en nu. Er is een nieuw verbod. Een 
verbod op het aanwezig zijn in verleden of toekomst. Tegenwoor-
dig moet je in het hier en nu gegrond zijn, anders ben je niet goed 
bezig.

Voor de leidinggevende wordt het moeilijk om het leidinggevend 
mandaat op te nemen als dit door de organisatie in vraag wordt 
gesteld. Dit heeft als bijkomend effect dat de positie als leiding-
gevende ten aanzien van het team in het gedrang komt. De valkuil 
zou kunnen zijn dat de organisatie en het team in coalitie gaan 
tegen de leidinggevende.

De nog steeds aanwezige verbinding tussen het team en de orga-
nisatie evenals de loyaliteitsbanden die de leidinggevende heeft 
met zijn team, kunnen de leidinggevende aanspreken als moge-
lijke hulpbronnen om de ontstane breuk met zijn organisatie te 
helpen herstellen.

Relatie tussen organisatie en team verbroken:

                Organisatie

  Leidinggevende               Team        (afb. 5)

De relatie tussen de organisatie en het team is verbroken. Dit zorgt 
voor een loyaliteitsconflict bij de leidinggevende. Hij is zowel 
verbonden met de organisatie als met het team. 

De organisatie en het team weigeren om nog in dialoog te gaan. 
Dit spanningsveld kan de leidinggevende in een spagaat doen te-
recht komen met de nodige loyaliteitsconflicten.  Hij wordt voor 
de keuze gesteld om te kiezen tussen twee partijen (team, orga-
nisatie). In zo’n conflict staat kiezen voor de één gelijk met niet 
kiezen voor de ander. Maar niet kiezen voor de andere partij is 
niet gelijk aan kiezen tegen. Dit onderscheid wordt echter vaak 
uit het oog verloren.

De valkuil kan zijn dat de organisatie en de leidinggevende in 
coalitie gaan tegen het team. 

De leidinggevende kan zowel door de organisatie als het team 
aangesproken worden om als hulpbron te fungeren bij een mo-
gelijk herstel van deze breuk. Vanuit zijn middenpositie en man-
daat als leidinggevende probeert hij zoveel als mogelijk rekening 
te houden met de belangen van de organisatie en van het team. 
Hij neemt zijn bemiddelingsrol accuraat op. Bovendien geeft hij 
beide partijen erkenning zowel voor hun verdiensten, positie en 
kijk. Hij heeft oog voor de kostprijs van deze breuk voor beide 
partijen. Hierdoor staat hij model voor een professioneel relatio-
neel betrouwbare relatie. 

Relatie tussen leidinggevende en team verbroken:

  Organisatie
  

 

  Leidinggevende          Team         (afb. 6)

De relatie tussen de leidinggevende en het team is verbroken. De 
leidinggevende en het team weigeren om nog in dialoog te gaan. 
De werkelijke ontmoeting, gebaseerd op wederzijdse erkenning 
tussen leidinggevende en zijn team komt niet meer tot stand. Dit 
heeft een negatief effect op de zelfafbakening en zelfwaardering 
van de leidinggevende. De organisatie kan hierbij sterk geappel-
leerd worden door zowel de leidinggevende als door het team.

De valkuil hierbij kan zijn dat de organisatie kiest om ofwel in 
coalitie te gaan met de leidinggevende tegen het team ofwel in 
coalitie gaan met het team tegen de leidinggevende.

Hier is het de organisatie die de hulpbron tot herstel kan beteke-
nen. Zij dient op te komen voor de leidinggevende en de team-
verwachtingen. Als bemiddelaar zoekt zij op welke manier het 
vertrouwen en de wederzijdse dialoog tussen leidinggevende en 
zijn team terug kan hersteld worden. 

Spiegelen via de professionele dynamische driehoek

Zowel in onderzoeksfase, visionair denken als strategieontwikke-
ling kan deze professionele dynamische driehoek gehanteerd wor-
den. Het is een eye-opener om als leidinggevende zicht te krijgen 
op zowel het eigen functioneren als het  functioneren van het team 
en de organisatie. Het brengt de onderlinge relaties in beeld. Het 
is een middel maar geen doel op zich. Het helpt om het continuüm 
van organisatieontwikkeling op een bepaald moment in beeld te 
krijgen. 

Door deze visualisatie wordt er zicht verkregen op de verhoudin-
gen en positionering van alle betrokkenen binnen een organisatie. 
De dynamiek bestaat er tevens uit om via deze spiegel te zien waar 
de knelpunten, verstoorde verhoudingen (kortsluitingen) kunnen 
liggen om van daaruit verdere strategische keuzes te nemen om 
verandering tot stand te brengen. 

De dynamiek stopt van zodra men deze tekeningen als eindresul-
taten beschouwt. Het is a.h.w. een fotografische afdruk. Door te 
kijken hoe de groeiruimte ingevuld en al dan niet begrensd wordt, 
kunnen strategieën uitgewerkt worden om terug structuur en 
begrenzing aan te brengen binnen de organisatie en voor alle betrok-
kenen. Al naargelang de omstandigheden binnen een organisatie 

Groei-
ruimte

Groei-
ruimte
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4. De tijdsbeleving wordt gedomineerd door een gedeelte van het 
zelf, bijvoorbeeld de ambitieuze kant van de persoon, die bijna 
alle tijd inneemt.

5. De tijdsbesteding is te leeg. Contact met het verlangen en besef 
van het nodige en gewenste ontbreken. Er zijn geen voorstellingen 
van het haalbare en mogelijke. Er is onvoldoende activiteit en te 
veel ruimte, die gevuld wordt met overwegen en piekeren. Er is 
nood aan structuur en planning, waarin dingen geordend en gedaan 
worden.

6. De tijdsbesteding is te vol. De tijd voor het gewone leven wordt 
beschouwd als een spijtige noodzaak, waarin men de belangwek-
kendheid van het eigen zelf helaas niet kan beoefenen. De agenda 
is volgestouwd met professionele activiteiten en barst van engage-
ment. Men is niet in staat om neen te zeggen. Men neemt alles aan 
en doet alles, want men kan immers alles. Als men iets niet aan-
neemt, is er slechts één reden… men heeft geen tijd.  In dergelijke 
omgevingen is veelgevraagd zijn voor liefst uitdagende opdrachten 
hét criterium van deskundigheid. Tactiek en strategie in functie van 
het ikzelf kenmerken er de schrale zijnswijze. Het gedrag kenmerkt 
zich door drukte, (aan)dringen, gewichtigheid en verheffing. Vaak 
is er een onderliggend probleem met erkenning, onzekerheid of 
machtsbeoefening. De tijd vullen is de beste manier om niet meer 
te moeten voelen. Om het persoonlijke thema, in zichzelf worden 
en zijn, niet meer te moeten gevoelen en kennen.

7. De planning van de tijd is te rigide. Bijvoorbeeld:
- Het gaat niet snel genoeg, het gaat te traag. Er is onvermogen om 
iets zijn tijd te geven.
- Groei en verandering worden uitsluitend nog gepland in persoon-
lijke ontwikkelingsplannen (pop) met een bijhorend doelgericht 
persoonlijk actieplan (pap). 

Soms is het nodig dat mensen leren plannen, iets met stappen en 
acties uitzetten in de tijd zodat het gedaan wordt vanuit de waarde 
en het engagement dat het heeft. 
Doelen liggen niet alleen in de toekomst als iets dat benadert en 
bereikt moet worden door middel van intenties, objectieven, plan-
nen, acties, strategieën en tactieken. Bedacht en overdacht zoals het 
zou moeten zijn. Het doel is ook al aanwezig in het heden. Doelen 
ontvouwen zich ook ongepland en onvoorzien in het heden aan wie 
openstaat, bereid en in staat is te ontvangen wat zich in het zijn 
en worden openbaart. Dit vergt het vermogen om onbevangen in 
de tijd te zijn en te ontvangen. Bestemming ontvouwt zich in het 
gebeuren, ongepland, onvoorzien, onbedacht, noch gewikt noch 
(over)gewogen. Als iets dat uit de tijd tevoorschijn komt in het 
zijn. Op deze manier kunnen openstaan om te ontvangen welke 
richtingen het heden brengt, brengt een diepgaand betrouwen in 
de tijd van zichzelf.
Vaak hebben mensen er nood aan om het plannen af te leren en te 
leren onderscheiden wat wel en wat niet hoeft gepland te worden. 
Afleren om in dat plannen de uitkomst, het gewenste resultaat 

vast te leggen en af te dwingen. Dwangmatige escalatie in het 
willen plannen en vastleggen van de toekomst kent - wanneer het 
geplande zoals vaak niet uitkomt zoals het bedacht en ge-moet is 
- een weerslag in een depressief gemoed.

Zowel wanneer de tijdsbesteding te leeg of te vol is, als wanneer 
de planning volkomen afwezig of te strak en rigide wordt, ontstaat 
stilstand.
De tijd kan niet meer fluctueren. Zoals het getij brengt de tijd steeds 
weer nieuwe overgangen waarin ons wezen kan zijn en worden.  
De tegenstellingen die in het leven opwellen worden opgelost op 
het strand van het zijn en meegenomen in het golven van de tijds-
ruimte van het getij tussen zich terugtrekken en zich uitreiken, in 
het meebewegen binnen de tijdsruimte tussen rust en actie. Hierin 
kan wat dood is eroderen en wat vastzit losweken. Wat stormachtig 
is kan bedaren. Wat stilstaat in het dode water (eau morte) als de 
amplitude van de zee bijna geen golfslag kent, krijgt de tijd om 
opnieuw in beweging te komen.
In het getij dat zich niet meer kan terugtrekken in eb, wordt het 
contact met de stilte in zichzelf tegengehouden of ingehouden. 
Het gevoelen van ons zijn, dat in de stille diepe wateren van het 
lichaam woont, verbannen uit het besef van bewust zijn. Er blijft 
slechts een getij van vloed, dat zich sterk houdt, zich boven stelt, 
zich verheft… en het springtij dat de kusten schendt en in het bin-
nenland kan over stromen.
In het getij dat niet meer in vloed gaat ontstaan de brakke wateren 
van het zelfingenomen zijn…

Een essentie van begeleiden ligt in het ontsluiten en openen van 
de tijd, waarin mensen vernieuwde ruimte kunnen maken voor 
continuïteit en verandering.
De tijd is als adem, we hoeven ze niet binnen te halen, we ademen 
ze gewoon en in het inademen ontvangen we tijd.

 Continuïteit en verandering

In het wezen van evolutie ligt behouden en veranderen, continuïteit 
en ontwikkeling. 
Behouden wat er nog is, wat er overblijft. Stabiliseren en consoli-
deren. Behouden door te onderhouden en in stand te houden wat 
nodig is. Om te overleven en in leven te blijven. Behouden door te 
herhalen wat ons plezier geeft en goed is voor ons welbevinden. 
Om te beleven. Nog een tijdje behouden van iets wat lastig is – in 
plaats van er vanaf te willen -  om het te kunnen doorleven en 
verwerken, maakt transformeren mogelijk. 
Ook wat behouden blijft evolueert. Binnen het behouden speelt 
zich subtiele verandering af. Het lijkt alleen maar stabiel. Dat zien 
we in de wijsheid van alle natuur om ons heen. Zelfs als materie 
dood is beweegt ze verder. Een dode tak kraakt af in de storm, 
verpulvert tot stoffig pulp en vermengt zich in voedzame grond 
waaruit weer nieuwe planten hun levensenergie halen. Schelpen 
eroderen langzaam in het wassende getij, verbrokkelen in de storm 
en worden zand voor nieuw strand. Alles wat leeft en sterft beweegt 
in een tijdloze eeuwigheid van telkens nieuwe vormen en zich 
vernieuwende gedaanten.

Enkele beelden:

Er zijn in het tekenen van de professionele dynamische driehoek 
verschillende mogelijkheden waarop de leidinggevende zichzelf 
in beeld kan plaatsen ten aanzien van zijn organisatie en team.

Loyaliteitsband met organisatie versterkt:

  Organisatie

  

  Leidinggevende               Team                             (afb. 2) 
   
In deze professionele dynamische driehoek heeft de leidingge-
vende voornamelijk aansluiting met de organisatie en is de af-
stand tussen hem en het team groter geworden. De groeiruimte 
wordt hierdoor kleiner. De leidinggevende spreekt meer in termen 
vanuit de organisatie dan vanuit de teamwerking: ”Wij als organi-
satie hebben de opdracht om …” De belangen van de organisatie 
staan meer op de voorgrond en de belangen van het team komen 
daardoor eerder op de achtergrond. Hierdoor kan het team zich 
niet voldoende gezien en erkend weten door de leidinggevende. 
Dit is het ene of het andere op de voorgrond plaatsen. Wanneer 
de schijnwerper door de leidinggevende vooral op de organisatie 
gericht wordt, kan  het team zich hierdoor in de schaduw geplaatst 
voelen.

In het contextuele gedachtegoed spreekt men hierbij van het ont-
staan van een mogelijk loyaliteitsconflict. De leidinggevende 
kiest uitdrukkelijker voor de organisatie waarmee hij verbonden 
is. Door niet te kiezen voor zijn team wordt het evenwicht inzake 
geven en ontvangen met zijn team verbroken. Het team geraakt 
geleidelijk aan uit beeld. De valkuil hierbij is dat het team zich 
letterlijk en figuurlijk niet meer gezien weet waardoor mogelijks 
een negatieve spiraal ontstaat. In organisaties groeien hierdoor bv. 
wandelgangfenomenen waarbij kritieken tegenover leidinggeven-
de en organisatie onderhuids gekanaliseerd worden.) 

Loyaliteitsband met team versterkt:

  Organisatie
 

 
  

  Leidinggevende     Team           (afb. 3)

In deze professionele dynamische driehoek voelt de leidinggeven-
de de meeste verbondenheid met zijn team en is de afstand tussen 
hem en de organisatie groter geworden. Hij vertaalt de gemeen-
schappelijke doelstellingen van de organisatie op teamniveau. De 
consequenties van de organisatieontwikkeling, worden intern be-
sproken en vertaald in de dagelijkse teamwerking. Nadien koppelt 
de leidinggevende dit terug op organisatieniveau.
Hij spreekt meer vanuit de verwachtingen en belangen van  het 
team dan vanuit de organisatie: “Vanuit ons team vinden we ….” 
Hierdoor kan de organisatie het gevoel hebben dat de gemeenschap-
pelijke doelstellingen minder in beeld komen. Hierdoor wordt mo-
gelijks bij de leidinggevende het loyaliteitsdilemma geïnstalleerd: 
kiezen voor het team kan vanuit de organisatie beschouwd worden 
als niet kiezen voor de organisatieverwachtingen.

De valkuil zou kunnen zijn dat de leidinggevende en het team in 
coalitie gaan tegen de organisatie. Hierdoor wordt de dynamische 
driehoek herleid tot een statisch gegeven, waarbij verandering niet 
meer kan gezien worden doordat men zich ingraaft in zijn gelijk 
tegenover de andere.

Het kan een strategische keuze zijn om als leidinggevende  gefa-
seerd te werken en bv. een tijd bewust te kiezen om als leiding-
gevende met een team teamgebondenheid te consolideren  door de 
vooropgestelde organisatievereisten eerst binnen de teamcultuur 
na te streven.

Relatie tussen leidinggevende en organisatie verbroken:

               Organisatie
  

 

  Leidinggevende            Team          (afb. 4)

Door het verbreken van de zijlijn tussen leidinggevende en orga-
nisatie wordt weergegeven hoe de communicatie is stilgevallen. 
De relatie tussen de leidinggevende en de organisatie is hier uit 
evenwicht geraakt. Hierdoor is de groeiruimte tot ontwikkeling 
tevens structuurloos geworden. Er wordt geen rekening meer ge-
houden met de wederzijdse belangen van organisatie en leiding-
gevende.  De dialoog is zoek en hierdoor wordt de positionering 
en het zelfafbakeningproces van de leidinggevende bemoeilijkt of 
onmogelijk gemaakt.
De structuurloosheid zorgt ervoor dat er geen duidelijke onder-
steuning kan komen vanuit de organisatie op de positionering als 
leidinggevende.

Groeiruimte

Groei-
ruimte

Groei-
ruimte
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Naast de natuurlijke overlevingsimpuls van het behouden, nei-
gen we ook tot het veranderen van wat ons schaadt, bedreigt of 
ondermijnt. Veranderen om te kunnen evolueren en verder leven. 
Om te herleven. Vermijden dat we onnodig lijden. Veranderen is 
voor mensen vaak het verlangen om iets weg te doen, het kwijt te 
zijn, er vanaf te geraken. Onderhuids in datgene waarvan we zo 
nodig en zo dringend vanaf willen, ligt het nieuwe weefsel voor 
herstel en groei.
Veranderen doen we door ons potentieel telkens weer aan te spre-
ken, in te zetten en verder te ontwikkelen. Binnen de grenzen van 
het mogelijke en de horizonten van het haalbare. Ook die grenzen 
kunnen bewegen en aan de einders liggen zowel de oeverloze meren 
van illusie, waan en almachtige maakbaarheid als de oneindige 
bergen van vrede en genoegen.

Wezenlijk voor evolutie in behouden en veranderen is bewegen. In 
beweging komen en zijn. 
Ook in een gebeuren dat heelt, zoals begeleiden kan en zou moe-
ten zijn, brengen mensen beweging in contact, communicatie en 
relatie met hun omgeving, zichzelf en anderen. In groei is iets dat 
naar beweging vraagt. We kunnen dat bewegen beveiligen, rich-
ten, structureren, sturen en leiden. De beleving van de tijd als een 
rechtlijnig proces en traject heeft dit té éénzijdig ontwikkeld. De 
opvatting van een duidelijk en positief gewenste, waar met krach-
tige hulpbronnen veilig gestructureerd naartoe gestuurd wordt. De 
overtuiging dat we een duidelijk doel voor ogen moeten hebben 
om evolutie te verwezenlijken en terug betekenis te vinden. Deze 
opvatting doet de essentie van groei geweld aan. Ze laat geen échte 
ruimte voor groei als een gebeuren dat zich ontvouwt in onveilige 
veiligheid, in het onduidelijke niemandsland van nog niet weten en 
ongekend zijn, in de onstabiele ongestructureerde chaos die naar 
creatieve ordening zoekt. Het doel dat zich onderweg uitzuivert en 
de bestemming uitklaart.

Helen in het getij van de tijd

Een helend proces (her)opent de tijd voor evolutie. Tijd die ruimte 
schept voor behoud en verandering. Daar zijn veel mensen al bang 
voor. Voor wat in de stilte van het oningevulde kan opdagen. Het 
zijn goede redenen waarmee we onze tijd gevuld houden. Wanneer 
de tijdsbeleving van mensen volledig gevuld is met het (her)beleven 
van een probleem is er net als bij een wonde geen ‘lucht’ waarin 
de klacht zich kan uitzuiveren en ‘nieuw vel’ kan ontstaan. De 
nieuwe huid ligt in de wonde. Ze kan slechts ontstaan in ruimte 
die tijd krijgt. Groeien betekent dat we in staat zijn om het heden 
te laten gebeuren.

Bij effectieve begeleiding (her)openen mensen hun tijdsruimte. 

In de tijdsbeleving komen meer beschikbare mogelijkheden. Druk, 
snelheid, duur… van de tijd wordt minder overweldigend. De tijd 
wordt actiever beleefd en ingezet. Bewustzijnscapaciteit komt 
vrij. Het besef verruimt en verschuift naar gelaagdheden onder het 
huidige bewustzijn. Het onderbewustzijn geeft informatie prijs. 
Hindernissen waarmee mensen zelf hun groei tegenhouden komen 
aan het licht. Vanuit hindernissen dagen hulpbronnen op.

De oriëntatie in de tijd wordt krachtiger gemaakt of krijgt andere 
verbindingen. Het perspectief richt zich op kortere termijn naar 
effectieve stappen en eigen verantwoordelijkheid. Mensen leren 
naar de langere termijnen van zichzelf kijken.

De kracht in de klacht

Tijd verenigt continuïteit en verandering. Het ervaren van een 
probleem draagt een vraag in zich naar toekomst. Een toekomst 
waarin de huidige toestand evolueert naar een gewenste toestand. 
Het gewenste toont zich in wat we willen en verlangen of –omdat 
het leven ondraaglijk onleefbaar werd - als een noodzaak naar 
ommekeer.

Zodra een probleem zich manifesteert als klacht of hulpvraag staan 
we oog in oog met de tijd. Het geweeste, het huidige en het nog 
onbetreden toekomstige. Wat zich hier en nu aandient verwijst 
naar het geweeste. Gedane zaken maken weer keer. Het geweeste 
herhaalt zich, dringt zich op of komt op een nog andere wijze weer 
terug in ons huidige zijn. Het geweeste gaat dan ook innerlijk en 
fysiek tekeer. Het laat zich aan ons gevoelen in de vorm van een 
klacht, een gemis… De daden uit onze vorige existentie bespelen 
wat ons in de toekomst toevalt, ons lot wordt. Dat is heel hoopvol. 
De tijd geeft ons de mogelijkheid om in het huidige telkens weer 
het geweeste op te nemen en te transformeren naar het toekomstige. 
In de klacht en het verlangen van elke hulpvraag liggen de thema’s 
van een opgave klaar. Opgave in de betekenis van iets opgeven door 
ermee te stoppen of iets anders in de plaats te gaan doen. Opgave in 
de betekenis van opdracht en bestemming door beroep te doen op 
onze gave om innerlijke, emotionele en lichamelijke hulpbronnen 
aan te spreken en in te zetten. Door ze op te bouwen en te ontwik-
kelen wanneer ze achtergelaten of onderontwikkeld bleven. In het 
aangaan van elke opgave ontspringen overgave en inspiratie, de 
scheppende krachten in de klacht.

■ METHODIEK

Leidinggeven weerspiegeld in een professio-
nele dynamische driehoek

“De geest van de wijze is de spiegel van de hemel en de aarde, 
waarin alle dingen zich spiegelen.”

Tsjwang-tse

De professionele dynamische driehoek.

Wanneer een leidinggevende zijn blik laat verruimen door het 
contextuele gedachtegoed van I. Nagy (1) kan het door Ard Nieu-
wenbroek afgeleide concept van de dynamische driehoek (2) een 
goede vertrekbasis zijn om het leiderschap te visualiseren. Wan-
neer ik de ’vertaling’ maak naar de werkplek spreek ik van een 
‘professionele dynamische driehoek’. Het is een methodisch 
onderdeel van mijn totaal concept ’verbindend leidinggeven en 
coachen’. Het is geen doel op zich maar een manier (middel) om 
verbinding tot stand te brengen.

              Organisatie
  

 

    Leidinggevende          Team                         (afb.1)

Met organisatie kan de raad van bestuur bedoeld worden indien de leidinggevende 
de algemene leiding van een voorziening draagt. Indien de leidinggevende zich 
in een middenkaderpositie bevindt, dan wordt met de organisatie de directeur en 
RVB bedoeld. Het team omvat de groep medewerkers waarover de leidinggevende 
een directe lijnverantwoordelijkheid draagt.

Door het uittekenen van een professionele dynamische driehoek 
kan de relationele ethische context van de leidinggevende met 
de significante actoren op de werkplek in beeld gebracht worden.
Deze driehoek wordt dynamisch genoemd omdat de onderlinge 
relaties in stand gehouden en beïnvloed worden door de voortdu-
rende beweging van onderling geven en ontvangen. Het is een 
voordurende ’dans der verandering’.
In de professionele relatie wordt door de werkgever werk gege-
ven en dit werk wordt door de werknemer opgenomen (ontvan-
gen). De manier waarop dit werk wordt ingevuld zal ondermeer 
de mate van erkenning door de werkgever bepalen. De relatie 
wordt gevormd door het evenwicht tussen dit wederzijds geven 
en ontvangen, elk vanuit de eigen positie die men inneemt en naar 
eigen capaciteiten. Erkenning geven voor deze verdienste helpt 
een relationeel ethisch betrouwbare, professionele relatie tot 

stand te brengen. De professionele verbondenheid wordt door het 
installeren van lijnfuncties mede in beeld gebracht.

De hoekpunten symboliseren de betrokken partijen elk met hun 
eigen geschiedenis, loyaliteiten, legaten en delegaten, verdien-
sten, beelden en verwachtingen, waarden en normen.
Deze hoekpunten zijn onderling te verbinden door de zijden van 
de driehoek. Ze tonen de verticale hiërarchische verbinding met 
de organisatie die gehecht en verstrengeld is met de horizontale 
band van de leidinggevende met zijn team. Het omgaan met de 
loyaliteitsbanden wordt sterk beïnvloedt door de hiërarchische 
positie (en het hierbij horende mandaat) die men bekleedt bin-
nen het organigram van de organisatie. De lijnen symboliseren de 
communicatie en contactlijnen die er zijn tussen de actoren.

Het rusten op een zijde symboliseert een stabiliteit van het sy-
steem. Wanneer de driehoek zou getekend worden zonder te rus-
ten op één zijde (= steunend op een hoekpunt), dan betekent dit 
dat het systeem ofwel gebalanceerd is in een onzekere stand van 
evenwicht of onstabiel is en lijkt (in de nabije toekomst) om te 
vallen op één van zijn zijden.

Het gebied ingebed in de driehoek symboliseert de groeiruimte 
die de leidinggevende de kans biedt om zich te ontplooien in re-
latie met alle partijen (= zijn ontwikkelingsmogelijkheden). De 
leidinggevende heeft optimale groeikansen als er binnenin de dy-
namisch driehoek evenwicht bestaat. Gebrek aan evenwicht ver-
kleint sterk de ontwikkelingskansen van de betrokkenen. De mate 
waarin de leidinggevende zichzelf kan afbakenen en zich hierdoor 
positioneert, betekent dat hij zich duidelijker in beeld plaatst bin-
nen de organisatie en ten aanzien van zijn team.
In dit artikel wordt de focus op de groeiruimte voornamelijk beke-
ken vanuit de positionering van de leidinggevende. Het is evenwel 
belangrijk te vermelden  dat deze groeiruimte de motor is voor 
alle betrokkenen en daardoor niet werkelijk te onderscheiden is.

Het tekenen van de professionele dynamische driehoek als een 
gelijkzijdige driehoek is als het ware een illusie. De gelijkzijdig-
heid verbeeldt het streefdoel: met name de optimale wederkerige 
verstandhouding tussen leidinggevende, organisatie en team.
De vormgeving van de driehoek moet tevens beschouwd worden 
als een momentopname. De constante interactie en verbonden-
heid tussen de betrokkenen onderling beïnvloeden de vorm van 
de driehoek. Zowel externe factoren (buiten de organisatie, lei-
dinggevende en team) als interne factoren (binnen de organisatie, 
leidinggevende en team) oefenen een invloed uit op de figuur van 
de driehoek.

Als leidinggevende kan het tekenen van je professionele dynami-
sche driehoek een hulpbron zijn om de posities tussen alle betrok-
kenen te verhelderen en in dialoog te gaan. Je kan zowel ’toen’ 
(vroegere situatie), ’nu’ (huidige situatie) als ’straks’ (gewenste 
situaties) in kaart brengen. Ook de invloeden en knelpunten tus-
sen de organisatie, team en jezelf kan je ermee analyseren.

Groei-

ruimte
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6  CONCEPT ■ ■ CONCEPT  7

Begeleiden in het heden 

Vaak is er onvermogen om in het hier en nu te vertoeven. Mensen 
blijven hangen in het verleden of keren er steeds naar terug. Op die 
manier blijft het verleden heden. Het verleden vult het bewustzijn 
en gewaarworden. Het huidige ervaren wordt nauwelijks beleefd 
en doorleefd ervaren. We gaan vanuit verschillende vaak onderbe-
wuste beweegredenen terug naar het verleden. Bijvoorbeeld omdat 
onverwerkt materiaal is blijven liggen. Iets waar geen woorden 
voor waren, zich nog niet kon uitdrukken. Of vast is komen te zit-
ten in een lichamelijke blokkade die in het heden telkens opnieuw 
voelbaar blijft. Mensen slepen het verleden letterlijk met zich mee. 
In gedachten, gevoelens en lichaamsbesef... Teruggaan naar het 
verleden werkt ook efficiënt om een slachtofferrol te onderhouden 
of zijn gelijk te blijven behalen in plaats van verandering toe te 
staan. 
Gadeslaan hoe en waarheen mensen in het verleden teruggaan, 
toont sporen voor leidinggevende richtingen. De restanten van het 
verleden blijven interessant om in plaats van bij feiten en vermoe-
dens te blijven hangen, te gaan zoeken naar patronen van herhaling. 
Welke angst komt vaak terug? Welke verdedigingen en bescherming 
zijn in die angst geboren? Probeert de persoon angst in bedwang 
te houden door te vermijden? Door ze in projectie over te dragen 
op anderen? Door het slachtoffer te blijven. Welke zijnskern is 
doorheen de tijd ontstaan, waarin het werkthema wortel schoot? 
Uit de patronen en strategieën die opgebouwd zijn kunnen we de 
kern voor onze begeleiding benoemen en ‘aanraken’. Grondstof 
voor nieuwe inzet, zelfstandigheid, weerbaarheid… waarin mensen 
leren verantwoordelijkheid opnemen en dragen. Tijdens het proces 
kunnen we een deel van het verleden in het heden brengen en een 
ander deel daar laten. Dat stuk verleden wordt gelaten voor wat 
het geweest is. In een veranderingsproces leert elk levend systeem 
leven mét in plaats van in het verleden. Ook mensen.

Verkennen en (h)(er)kennen

Om de werkzaamheid van de tijd te onderzoeken, staan we stil 
bij de mythe van het hier en nu. Waarin bestaat de werkzaamheid 
van het heden?  Het heden wordt vaak voorgesteld en ervaren als 
een toestand in plaats van een proces, een doorgaand gebeuren. 
Hier en nu – begeleiding prijst aan om met al onze zintuigen en 
heel ons lijf aanwezig te zijn in zien, horen, voelen...  Dat is wat 
misleidend en overigens ook vaak een nieuw moeten. Meestal zijn 
we slechts deels hier en nu. Met het ene zintuig meer dan met het 
andere. Met wisselende voor - en achtergronden in het bewuste 
besef. Onze aandacht richt en herschept bewustzijn. Een deel van 
ons bewustzijn kan nog in het verleden vertoeven, achtergebleven 
bij een gebeuren. Onze stemming kan al in de toekomst zijn bij 
iets waar we zin in hebben, net zoals onze gedachten die een stra-
tegie bedenken of onze innerlijke beelden waarmee we toekomst 
fantaseren en voorstellingen maken.
Compleet hier en nu zijn bestaat zelden. Meestal is het zintuiglijk 
- lichamelijk tijdsbewustzijn van het heden slechts gedeeltelijk en 

zijn er permanente verbindingen met het verleden en de toekomst. 
En dat is maar goed ook. Het heden verbindt ons zijn. Wie we waren 
met wie we worden. Het heden biedt en vormt overgang, waarin 
we het geweeste herinneren, het verworvene behouden en naar het 
gewenste transformeren.
In het hier en nu kan de eenvoud van gewoon zijn ervaren worden. 
Door puur gewaarworden. Basaal zintuiglijk en fysiek aanwezig zijn 
in de wereld. Gedachten, gevoelens, plannen… waaien uit. Ze zijn 
slechts gedacht en gevoeld. Ze kunnen lichter worden en vrij van de 
druk in moeten en willen. Nieuwe, frisse, deugddoende ervaringen 
kunnen zich aandienen. In de stilte van het verlangzamen rusten 
we in de openheid van oningevulde ruimte. Er ontstaat een andere 
aandacht. In die zinnelijke aandacht komt plaats vrij voor bewust 
gewaarworden van sensaties die voorheen ondergedoken waren en 
nu besef en zin krijgen. Na een wandeling in de natuur, meditatie, 
contactoefeningen of gewone ontspannende activiteiten kunnen we 
goed gevoelen hoe moe of belast we waren. Tijdens dat ontspannen 
laat ons lichaam weten welke zorg het nodig heeft, vaak net door 
spanningsresten te laten gevoelen. Soms kalmeert onze geest en 
openbaart innerlijke voorstellingen voor nieuwe mogelijkheden. 
Het gaat om een gadeslaan dat geruststelling brengt. Door puur 
zintuiglijk fysiek waarnemen van wat zich vanzelf vaak onverwachts 
aandient, zoals het is. Gewaarwordingen analyseren, gedetailleerd 
uitpluizen en naar oorzaken en verklaringen zoeken kan juist extra 
bezorgd of hypochondrisch maken. 
De helende werkzaamheid van het heden ligt in het ontstaan van een 
bepaalde vorm van bewustzijn. Via het verhelderen van zintuiglijk 
waarnemen, lichaamsbesef, gevoelen en denken worden innerlijke 
en uiterlijke wereld met elkaar herverbonden. Door wat minder te 
willen beleven en in wat we beleven rustiger te leven. In de vrije 
bewustzijnsruimte van het hier en nu kunnen mensen fixaties in hun 
waarnemen verlaten, het residu van achtergebleven emotie laten 
uitstromen, beklemmende gedachtepatronen loslaten, lichamelijke 
blokkades en pantsering in beweging brengen. Het verleden stroomt 
uit in het heden en verlaat geest en lichaam.
In het heden kunnen mensen de sporen van het verleden wisselen 
naar een haalbaar gewenste. Contact maken met aanwezige verlan-
gens en potentiële mogelijkheden. Een rustige fysieke en emotionele 
‘tred’ bevordert langzaam denken in onze geest. Denken, gevoelen 
en waarnemen dat intuïtief, onscherp is en waarin creativiteit werk-
zaam wordt. Tijdsruimte waarin bevindingen plaatsvinden. Nieuwe 
of vergeten perspectieven zich onverwachts helder en ongedwongen 
tonen. In een rustige tred produceren de hersenen langzame alfa- 
en thètagolven. Ze beïnvloeden de activiteit van de amygdala, het 
gebied van de hersenen dat angst en onrust bestuurt. We worden er 
kalm van. We scheppen tijd en ruimte.
We begeleiden om in het heden de aandacht voluit te vestigen op 
wat zich aandient, in een duur en intensiteit die heilzaam blijft . De 
aandacht los te laten, te verleggen en te hervestigen. Op een heel 
flexibele manier vanuit een instinctief en intuïtief aanvoelen van wat 
nodig en goed is, eerder dan vanuit doorgedreven analyse waarbij 
het denken het oorspronkelijk gewaarworden vervormt of versluiert. 
De begeleider leert mensen hun aandacht verbreden en spreiden in 
plaats van te fixeren en blijven focussen.  Het is niet noodzakelijk dat 
de aandacht in één keer tegelijkertijd op verschillende zaken moet 
gericht zijn. Het gaat eerder over een aandachtscompositie binnen 

de draden van onze levensgeschiedenis, die ons in elk gebeuren 
daarheen brengt waar onze geest welbevinden vindt. In plaats van 
meegesleurd te worden in de stroom van de tijd. 

Tijdreizen naar de toekomst 

Verlangen naar weer/meer zin

De invloed en de kracht van verlangen en verwachten zijn groot.
Wat betreft fysieke pijn is het placebo-effect zichtbaar gemaakt 
in het brein. Op hersenscans was te zien hoe de prefrontale cortex 
actief werd bij de verwachting dat pijn zou verminderen en in de 
betrokken pijncentra van het brein verminderde de activiteit aan-
zienlijk of viel ze zelfs uit. 
Wat betreft verlangens kan een soortgelijk placebo-effect ontstaan. 
Wanneer we verlangen en verwachten, voorzien en voorvoelen we 
een gewenste toestand of gebeuren in de toekomst. Het in meer-
voudige en rijke zintuiglijk - lichamelijke voorstellingen beleven 
van het gewenste en mogelijke, biedt krachtige perspectieven. De 
invloed van doen alsof richt onze keuzes en energiebesteding. 
Vanuit het ongewenste bewegen we naar het wat dan wél. 
Van het placebo-effect van verlangen hebben we geen scans, wél 
praxis. Als we geloven dat iets kan werken, kan het ook werken. Dat 
is wezenlijk verschillend van: als we geloven dat iets kan gebeu-
ren, zal het gebeuren. Overtuiging staat hier centraal. Overtuiging 
richt onze energie en kan een kettingreactie tot stand brengen. 
Overtuiging mobiliseert onze vermogens, onze vermogens zetten 
we om in actie. 
Door even te doen alsof, geraken we er lang niet altijd. Er is meer 
nodig dan overtuiging. Maakbaar is slechts wat ook haalbaar blijkt. 
En haalbaarheid is gebaseerd op beschikbaar en inzetbaar mentaal, 
emotioneel en fysiek potentieel. Alleen een systeem dat aan zichzelf 
toestemming heeft tot bewegen naar veranderen, verandert. Mits 
het over het potentieel daartoe beschikt.

Verzanden in het getij van de toekomst

Illusie in de vorm van doen alsof kan helpen om het gewenste in 
beeld te brengen en actie ernaar te richten.
Het gewenste wordt specifiek gemaakt. Wat, waar, wanneer en met 
wie (niet) (of nog niet). De begeleider onderzoekt samen met men-
sen het potentieel van zijn en worden. Hoe zit het met haalbaarheid 
(Kan ik), motivatie (Wil ik), verdienste (Verdien ik het) en ecologie 
(Mag ik)? Zijn er externe of innerlijke bezwaren?
We gaan zorgvuldig na of er gedeelten in onszelf bezwaar maken 
en welke bezorgdheid daarin aanwezig is. We betrekken andere 
belanghebbenden en checken de leefwerelden op hindernissen. 
Deze bezwaren en hindernissen met zorg omgeven en van een 
bevredigend antwoord voorzien, maakt wezenlijk deel uit van 
begeleiden. Het is er voorwaarde voor.

De toekomst voorstellen zonder voldoende afwegen, onderzoeken 
en toetsen van het haalbare en mogelijke, leidt naar illusie. Door 
iets voldoende te zeggen, beginnen we zelf te geloven dat het waar 
is. Illusie, de begoocheling van zinnen, mag niet te lang duren. 
Illusies die het onmogelijke of onhaalbare ontkennen of versluieren, 

peppen de geest tijdelijk op en leiden naar krampachtig streven. 
Behept met wat allemaal nog moet, gericht op het bewijzen van een 
onwezenlijk zelf. In zo’n beleving en oriëntatie naar de toekomst 
wellen onzekerheid, zorgen, spanning en angst op. 
Illusie die zich permanent in het bewustzijn vestigt zet zich om in 
een vorm van waan. Waan, die zich in meer onderbewuste lagen 
nestelt en moeilijker behandelbaar wordt. Waan manifesteert zich in 
de pretentie van de maakbaarheid, ontkenning van eigen onmacht, 
overschatting van competentie, almacht- en grootheidsfantasieën, 
gericht zijn op het gebruiken van anderen, drang om te hebben en 
omkering. Datgene wat je zelf doet bij de ander leggen, door het 
aan de ander te hechten en het schijnbaar uit jezelf te verdrijven.
Illusie, waan en almachtige maakbaarheid vormen een bron voor 
toekomstige crisis en verval. Het zelfbeeld wordt mistig. De weer-
spiegelingen van ons zelf die we in contact en relatie met anderen 
terugkrijgen vangen we niet meer op. De spiegel van ons zijn staat 
bol van eigenwaan, hol van onechtheid. Verlokkelijke beloftes 
van herstel en snelle verandering, verslaving aan uitdagingen en 
gewichtig doen… vertroebelen het getij van heel zijn. Een honge-
rige storm waarin een zelf… onder het gewicht van de eigen massa 
verdwijnt als in een diepzee met alleen nog duisternis en… witte 
gelijkvormige vissen. Als een zwart gat in de kosmos, dat gestorven 
sterrenstof herbergt, maar ook alles wat nieuwgeboren te dichtbij 
komt, opslokt in levenloze ondoordringbare zwaarte.
In het getij van de tijd scheppen de elementen van ons zijn – net 
als water, water, wind en zon - telkens weer nieuw strand. Telkens 
subtiel of subliem anders en toch hetzelfde. We hoeven er niet te 
verzanden. We kunnen er spelen, uitwaaien in de wind, met ge-
sloten ogen liggen meeluisteren in eb en vloed. Er weg blijven en 
schuilen als de storm te zwaar wordt. De cyclus van leven gevende 
energie in ons opnemen. Dat is makkelijker gedaan dan het lijkt. 
Het vraagt een zinnige en nuchtere manier van in de wereld zijn, 
die aan onze creatieve geest niets afdoet en tegelijk misleidend en 
te verregaand introspectief bedenken en overdenken doorziet en 
terug ombuigt naar oorspronkelijk gewaarworden en meerzinnig 
intuïtief in de wereld zijn.
Openheid laten voor zich kan en mag ontvouwen. In plaats van 
steeds te focussen op de doelen van willen en moeten. In onze nood 
aan zekerheid, stabiliteit en houvast doorzien dat het om andere 
levensessenties gaat. Zich geborgen voelen, zichzelf dragen. Rust, 
vreugde en wrede ervaren in verandering die ook tijdloze continu-
iteit en tijdelijke bestendiging in zich draagt. Eb invloed beweegt 
naar oneindig vernieuwd strand, dat eindig hetzelfde blijft.

Wiel Cabooter 
Docent en opleidingsverantwoordelijke 

Creatief Therapeutisch Werk bij Balans. 
Hij doet persoonlijke coaching voor mensen 
die mensen leiden, begeleiden en opleiden. 

Contact en info: wielcabooter@mac.com.
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Begeleiden in het heden 

Vaak is er onvermogen om in het hier en nu te vertoeven. Mensen 
blijven hangen in het verleden of keren er steeds naar terug. Op die 
manier blijft het verleden heden. Het verleden vult het bewustzijn 
en gewaarworden. Het huidige ervaren wordt nauwelijks beleefd 
en doorleefd ervaren. We gaan vanuit verschillende vaak onderbe-
wuste beweegredenen terug naar het verleden. Bijvoorbeeld omdat 
onverwerkt materiaal is blijven liggen. Iets waar geen woorden 
voor waren, zich nog niet kon uitdrukken. Of vast is komen te zit-
ten in een lichamelijke blokkade die in het heden telkens opnieuw 
voelbaar blijft. Mensen slepen het verleden letterlijk met zich mee. 
In gedachten, gevoelens en lichaamsbesef... Teruggaan naar het 
verleden werkt ook efficiënt om een slachtofferrol te onderhouden 
of zijn gelijk te blijven behalen in plaats van verandering toe te 
staan. 
Gadeslaan hoe en waarheen mensen in het verleden teruggaan, 
toont sporen voor leidinggevende richtingen. De restanten van het 
verleden blijven interessant om in plaats van bij feiten en vermoe-
dens te blijven hangen, te gaan zoeken naar patronen van herhaling. 
Welke angst komt vaak terug? Welke verdedigingen en bescherming 
zijn in die angst geboren? Probeert de persoon angst in bedwang 
te houden door te vermijden? Door ze in projectie over te dragen 
op anderen? Door het slachtoffer te blijven. Welke zijnskern is 
doorheen de tijd ontstaan, waarin het werkthema wortel schoot? 
Uit de patronen en strategieën die opgebouwd zijn kunnen we de 
kern voor onze begeleiding benoemen en ‘aanraken’. Grondstof 
voor nieuwe inzet, zelfstandigheid, weerbaarheid… waarin mensen 
leren verantwoordelijkheid opnemen en dragen. Tijdens het proces 
kunnen we een deel van het verleden in het heden brengen en een 
ander deel daar laten. Dat stuk verleden wordt gelaten voor wat 
het geweest is. In een veranderingsproces leert elk levend systeem 
leven mét in plaats van in het verleden. Ook mensen.

Verkennen en (h)(er)kennen

Om de werkzaamheid van de tijd te onderzoeken, staan we stil 
bij de mythe van het hier en nu. Waarin bestaat de werkzaamheid 
van het heden?  Het heden wordt vaak voorgesteld en ervaren als 
een toestand in plaats van een proces, een doorgaand gebeuren. 
Hier en nu – begeleiding prijst aan om met al onze zintuigen en 
heel ons lijf aanwezig te zijn in zien, horen, voelen...  Dat is wat 
misleidend en overigens ook vaak een nieuw moeten. Meestal zijn 
we slechts deels hier en nu. Met het ene zintuig meer dan met het 
andere. Met wisselende voor - en achtergronden in het bewuste 
besef. Onze aandacht richt en herschept bewustzijn. Een deel van 
ons bewustzijn kan nog in het verleden vertoeven, achtergebleven 
bij een gebeuren. Onze stemming kan al in de toekomst zijn bij 
iets waar we zin in hebben, net zoals onze gedachten die een stra-
tegie bedenken of onze innerlijke beelden waarmee we toekomst 
fantaseren en voorstellingen maken.
Compleet hier en nu zijn bestaat zelden. Meestal is het zintuiglijk 
- lichamelijk tijdsbewustzijn van het heden slechts gedeeltelijk en 

zijn er permanente verbindingen met het verleden en de toekomst. 
En dat is maar goed ook. Het heden verbindt ons zijn. Wie we waren 
met wie we worden. Het heden biedt en vormt overgang, waarin 
we het geweeste herinneren, het verworvene behouden en naar het 
gewenste transformeren.
In het hier en nu kan de eenvoud van gewoon zijn ervaren worden. 
Door puur gewaarworden. Basaal zintuiglijk en fysiek aanwezig zijn 
in de wereld. Gedachten, gevoelens, plannen… waaien uit. Ze zijn 
slechts gedacht en gevoeld. Ze kunnen lichter worden en vrij van de 
druk in moeten en willen. Nieuwe, frisse, deugddoende ervaringen 
kunnen zich aandienen. In de stilte van het verlangzamen rusten 
we in de openheid van oningevulde ruimte. Er ontstaat een andere 
aandacht. In die zinnelijke aandacht komt plaats vrij voor bewust 
gewaarworden van sensaties die voorheen ondergedoken waren en 
nu besef en zin krijgen. Na een wandeling in de natuur, meditatie, 
contactoefeningen of gewone ontspannende activiteiten kunnen we 
goed gevoelen hoe moe of belast we waren. Tijdens dat ontspannen 
laat ons lichaam weten welke zorg het nodig heeft, vaak net door 
spanningsresten te laten gevoelen. Soms kalmeert onze geest en 
openbaart innerlijke voorstellingen voor nieuwe mogelijkheden. 
Het gaat om een gadeslaan dat geruststelling brengt. Door puur 
zintuiglijk fysiek waarnemen van wat zich vanzelf vaak onverwachts 
aandient, zoals het is. Gewaarwordingen analyseren, gedetailleerd 
uitpluizen en naar oorzaken en verklaringen zoeken kan juist extra 
bezorgd of hypochondrisch maken. 
De helende werkzaamheid van het heden ligt in het ontstaan van een 
bepaalde vorm van bewustzijn. Via het verhelderen van zintuiglijk 
waarnemen, lichaamsbesef, gevoelen en denken worden innerlijke 
en uiterlijke wereld met elkaar herverbonden. Door wat minder te 
willen beleven en in wat we beleven rustiger te leven. In de vrije 
bewustzijnsruimte van het hier en nu kunnen mensen fixaties in hun 
waarnemen verlaten, het residu van achtergebleven emotie laten 
uitstromen, beklemmende gedachtepatronen loslaten, lichamelijke 
blokkades en pantsering in beweging brengen. Het verleden stroomt 
uit in het heden en verlaat geest en lichaam.
In het heden kunnen mensen de sporen van het verleden wisselen 
naar een haalbaar gewenste. Contact maken met aanwezige verlan-
gens en potentiële mogelijkheden. Een rustige fysieke en emotionele 
‘tred’ bevordert langzaam denken in onze geest. Denken, gevoelen 
en waarnemen dat intuïtief, onscherp is en waarin creativiteit werk-
zaam wordt. Tijdsruimte waarin bevindingen plaatsvinden. Nieuwe 
of vergeten perspectieven zich onverwachts helder en ongedwongen 
tonen. In een rustige tred produceren de hersenen langzame alfa- 
en thètagolven. Ze beïnvloeden de activiteit van de amygdala, het 
gebied van de hersenen dat angst en onrust bestuurt. We worden er 
kalm van. We scheppen tijd en ruimte.
We begeleiden om in het heden de aandacht voluit te vestigen op 
wat zich aandient, in een duur en intensiteit die heilzaam blijft . De 
aandacht los te laten, te verleggen en te hervestigen. Op een heel 
flexibele manier vanuit een instinctief en intuïtief aanvoelen van wat 
nodig en goed is, eerder dan vanuit doorgedreven analyse waarbij 
het denken het oorspronkelijk gewaarworden vervormt of versluiert. 
De begeleider leert mensen hun aandacht verbreden en spreiden in 
plaats van te fixeren en blijven focussen.  Het is niet noodzakelijk dat 
de aandacht in één keer tegelijkertijd op verschillende zaken moet 
gericht zijn. Het gaat eerder over een aandachtscompositie binnen 

de draden van onze levensgeschiedenis, die ons in elk gebeuren 
daarheen brengt waar onze geest welbevinden vindt. In plaats van 
meegesleurd te worden in de stroom van de tijd. 

Tijdreizen naar de toekomst 

Verlangen naar weer/meer zin

De invloed en de kracht van verlangen en verwachten zijn groot.
Wat betreft fysieke pijn is het placebo-effect zichtbaar gemaakt 
in het brein. Op hersenscans was te zien hoe de prefrontale cortex 
actief werd bij de verwachting dat pijn zou verminderen en in de 
betrokken pijncentra van het brein verminderde de activiteit aan-
zienlijk of viel ze zelfs uit. 
Wat betreft verlangens kan een soortgelijk placebo-effect ontstaan. 
Wanneer we verlangen en verwachten, voorzien en voorvoelen we 
een gewenste toestand of gebeuren in de toekomst. Het in meer-
voudige en rijke zintuiglijk - lichamelijke voorstellingen beleven 
van het gewenste en mogelijke, biedt krachtige perspectieven. De 
invloed van doen alsof richt onze keuzes en energiebesteding. 
Vanuit het ongewenste bewegen we naar het wat dan wél. 
Van het placebo-effect van verlangen hebben we geen scans, wél 
praxis. Als we geloven dat iets kan werken, kan het ook werken. Dat 
is wezenlijk verschillend van: als we geloven dat iets kan gebeu-
ren, zal het gebeuren. Overtuiging staat hier centraal. Overtuiging 
richt onze energie en kan een kettingreactie tot stand brengen. 
Overtuiging mobiliseert onze vermogens, onze vermogens zetten 
we om in actie. 
Door even te doen alsof, geraken we er lang niet altijd. Er is meer 
nodig dan overtuiging. Maakbaar is slechts wat ook haalbaar blijkt. 
En haalbaarheid is gebaseerd op beschikbaar en inzetbaar mentaal, 
emotioneel en fysiek potentieel. Alleen een systeem dat aan zichzelf 
toestemming heeft tot bewegen naar veranderen, verandert. Mits 
het over het potentieel daartoe beschikt.

Verzanden in het getij van de toekomst

Illusie in de vorm van doen alsof kan helpen om het gewenste in 
beeld te brengen en actie ernaar te richten.
Het gewenste wordt specifiek gemaakt. Wat, waar, wanneer en met 
wie (niet) (of nog niet). De begeleider onderzoekt samen met men-
sen het potentieel van zijn en worden. Hoe zit het met haalbaarheid 
(Kan ik), motivatie (Wil ik), verdienste (Verdien ik het) en ecologie 
(Mag ik)? Zijn er externe of innerlijke bezwaren?
We gaan zorgvuldig na of er gedeelten in onszelf bezwaar maken 
en welke bezorgdheid daarin aanwezig is. We betrekken andere 
belanghebbenden en checken de leefwerelden op hindernissen. 
Deze bezwaren en hindernissen met zorg omgeven en van een 
bevredigend antwoord voorzien, maakt wezenlijk deel uit van 
begeleiden. Het is er voorwaarde voor.

De toekomst voorstellen zonder voldoende afwegen, onderzoeken 
en toetsen van het haalbare en mogelijke, leidt naar illusie. Door 
iets voldoende te zeggen, beginnen we zelf te geloven dat het waar 
is. Illusie, de begoocheling van zinnen, mag niet te lang duren. 
Illusies die het onmogelijke of onhaalbare ontkennen of versluieren, 

peppen de geest tijdelijk op en leiden naar krampachtig streven. 
Behept met wat allemaal nog moet, gericht op het bewijzen van een 
onwezenlijk zelf. In zo’n beleving en oriëntatie naar de toekomst 
wellen onzekerheid, zorgen, spanning en angst op. 
Illusie die zich permanent in het bewustzijn vestigt zet zich om in 
een vorm van waan. Waan, die zich in meer onderbewuste lagen 
nestelt en moeilijker behandelbaar wordt. Waan manifesteert zich in 
de pretentie van de maakbaarheid, ontkenning van eigen onmacht, 
overschatting van competentie, almacht- en grootheidsfantasieën, 
gericht zijn op het gebruiken van anderen, drang om te hebben en 
omkering. Datgene wat je zelf doet bij de ander leggen, door het 
aan de ander te hechten en het schijnbaar uit jezelf te verdrijven.
Illusie, waan en almachtige maakbaarheid vormen een bron voor 
toekomstige crisis en verval. Het zelfbeeld wordt mistig. De weer-
spiegelingen van ons zelf die we in contact en relatie met anderen 
terugkrijgen vangen we niet meer op. De spiegel van ons zijn staat 
bol van eigenwaan, hol van onechtheid. Verlokkelijke beloftes 
van herstel en snelle verandering, verslaving aan uitdagingen en 
gewichtig doen… vertroebelen het getij van heel zijn. Een honge-
rige storm waarin een zelf… onder het gewicht van de eigen massa 
verdwijnt als in een diepzee met alleen nog duisternis en… witte 
gelijkvormige vissen. Als een zwart gat in de kosmos, dat gestorven 
sterrenstof herbergt, maar ook alles wat nieuwgeboren te dichtbij 
komt, opslokt in levenloze ondoordringbare zwaarte.
In het getij van de tijd scheppen de elementen van ons zijn – net 
als water, water, wind en zon - telkens weer nieuw strand. Telkens 
subtiel of subliem anders en toch hetzelfde. We hoeven er niet te 
verzanden. We kunnen er spelen, uitwaaien in de wind, met ge-
sloten ogen liggen meeluisteren in eb en vloed. Er weg blijven en 
schuilen als de storm te zwaar wordt. De cyclus van leven gevende 
energie in ons opnemen. Dat is makkelijker gedaan dan het lijkt. 
Het vraagt een zinnige en nuchtere manier van in de wereld zijn, 
die aan onze creatieve geest niets afdoet en tegelijk misleidend en 
te verregaand introspectief bedenken en overdenken doorziet en 
terug ombuigt naar oorspronkelijk gewaarworden en meerzinnig 
intuïtief in de wereld zijn.
Openheid laten voor zich kan en mag ontvouwen. In plaats van 
steeds te focussen op de doelen van willen en moeten. In onze nood 
aan zekerheid, stabiliteit en houvast doorzien dat het om andere 
levensessenties gaat. Zich geborgen voelen, zichzelf dragen. Rust, 
vreugde en wrede ervaren in verandering die ook tijdloze continu-
iteit en tijdelijke bestendiging in zich draagt. Eb invloed beweegt 
naar oneindig vernieuwd strand, dat eindig hetzelfde blijft.

Wiel Cabooter 
Docent en opleidingsverantwoordelijke 

Creatief Therapeutisch Werk bij Balans. 
Hij doet persoonlijke coaching voor mensen 
die mensen leiden, begeleiden en opleiden. 

Contact en info: wielcabooter@mac.com.
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Naast de natuurlijke overlevingsimpuls van het behouden, nei-
gen we ook tot het veranderen van wat ons schaadt, bedreigt of 
ondermijnt. Veranderen om te kunnen evolueren en verder leven. 
Om te herleven. Vermijden dat we onnodig lijden. Veranderen is 
voor mensen vaak het verlangen om iets weg te doen, het kwijt te 
zijn, er vanaf te geraken. Onderhuids in datgene waarvan we zo 
nodig en zo dringend vanaf willen, ligt het nieuwe weefsel voor 
herstel en groei.
Veranderen doen we door ons potentieel telkens weer aan te spre-
ken, in te zetten en verder te ontwikkelen. Binnen de grenzen van 
het mogelijke en de horizonten van het haalbare. Ook die grenzen 
kunnen bewegen en aan de einders liggen zowel de oeverloze meren 
van illusie, waan en almachtige maakbaarheid als de oneindige 
bergen van vrede en genoegen.

Wezenlijk voor evolutie in behouden en veranderen is bewegen. In 
beweging komen en zijn. 
Ook in een gebeuren dat heelt, zoals begeleiden kan en zou moe-
ten zijn, brengen mensen beweging in contact, communicatie en 
relatie met hun omgeving, zichzelf en anderen. In groei is iets dat 
naar beweging vraagt. We kunnen dat bewegen beveiligen, rich-
ten, structureren, sturen en leiden. De beleving van de tijd als een 
rechtlijnig proces en traject heeft dit té éénzijdig ontwikkeld. De 
opvatting van een duidelijk en positief gewenste, waar met krach-
tige hulpbronnen veilig gestructureerd naartoe gestuurd wordt. De 
overtuiging dat we een duidelijk doel voor ogen moeten hebben 
om evolutie te verwezenlijken en terug betekenis te vinden. Deze 
opvatting doet de essentie van groei geweld aan. Ze laat geen échte 
ruimte voor groei als een gebeuren dat zich ontvouwt in onveilige 
veiligheid, in het onduidelijke niemandsland van nog niet weten en 
ongekend zijn, in de onstabiele ongestructureerde chaos die naar 
creatieve ordening zoekt. Het doel dat zich onderweg uitzuivert en 
de bestemming uitklaart.

Helen in het getij van de tijd

Een helend proces (her)opent de tijd voor evolutie. Tijd die ruimte 
schept voor behoud en verandering. Daar zijn veel mensen al bang 
voor. Voor wat in de stilte van het oningevulde kan opdagen. Het 
zijn goede redenen waarmee we onze tijd gevuld houden. Wanneer 
de tijdsbeleving van mensen volledig gevuld is met het (her)beleven 
van een probleem is er net als bij een wonde geen ‘lucht’ waarin 
de klacht zich kan uitzuiveren en ‘nieuw vel’ kan ontstaan. De 
nieuwe huid ligt in de wonde. Ze kan slechts ontstaan in ruimte 
die tijd krijgt. Groeien betekent dat we in staat zijn om het heden 
te laten gebeuren.

Bij effectieve begeleiding (her)openen mensen hun tijdsruimte. 

In de tijdsbeleving komen meer beschikbare mogelijkheden. Druk, 
snelheid, duur… van de tijd wordt minder overweldigend. De tijd 
wordt actiever beleefd en ingezet. Bewustzijnscapaciteit komt 
vrij. Het besef verruimt en verschuift naar gelaagdheden onder het 
huidige bewustzijn. Het onderbewustzijn geeft informatie prijs. 
Hindernissen waarmee mensen zelf hun groei tegenhouden komen 
aan het licht. Vanuit hindernissen dagen hulpbronnen op.

De oriëntatie in de tijd wordt krachtiger gemaakt of krijgt andere 
verbindingen. Het perspectief richt zich op kortere termijn naar 
effectieve stappen en eigen verantwoordelijkheid. Mensen leren 
naar de langere termijnen van zichzelf kijken.

De kracht in de klacht

Tijd verenigt continuïteit en verandering. Het ervaren van een 
probleem draagt een vraag in zich naar toekomst. Een toekomst 
waarin de huidige toestand evolueert naar een gewenste toestand. 
Het gewenste toont zich in wat we willen en verlangen of –omdat 
het leven ondraaglijk onleefbaar werd - als een noodzaak naar 
ommekeer.

Zodra een probleem zich manifesteert als klacht of hulpvraag staan 
we oog in oog met de tijd. Het geweeste, het huidige en het nog 
onbetreden toekomstige. Wat zich hier en nu aandient verwijst 
naar het geweeste. Gedane zaken maken weer keer. Het geweeste 
herhaalt zich, dringt zich op of komt op een nog andere wijze weer 
terug in ons huidige zijn. Het geweeste gaat dan ook innerlijk en 
fysiek tekeer. Het laat zich aan ons gevoelen in de vorm van een 
klacht, een gemis… De daden uit onze vorige existentie bespelen 
wat ons in de toekomst toevalt, ons lot wordt. Dat is heel hoopvol. 
De tijd geeft ons de mogelijkheid om in het huidige telkens weer 
het geweeste op te nemen en te transformeren naar het toekomstige. 
In de klacht en het verlangen van elke hulpvraag liggen de thema’s 
van een opgave klaar. Opgave in de betekenis van iets opgeven door 
ermee te stoppen of iets anders in de plaats te gaan doen. Opgave in 
de betekenis van opdracht en bestemming door beroep te doen op 
onze gave om innerlijke, emotionele en lichamelijke hulpbronnen 
aan te spreken en in te zetten. Door ze op te bouwen en te ontwik-
kelen wanneer ze achtergelaten of onderontwikkeld bleven. In het 
aangaan van elke opgave ontspringen overgave en inspiratie, de 
scheppende krachten in de klacht.

■ METHODIEK

Leidinggeven weerspiegeld in een professio-
nele dynamische driehoek

“De geest van de wijze is de spiegel van de hemel en de aarde, 
waarin alle dingen zich spiegelen.”

Tsjwang-tse

De professionele dynamische driehoek.

Wanneer een leidinggevende zijn blik laat verruimen door het 
contextuele gedachtegoed van I. Nagy (1) kan het door Ard Nieu-
wenbroek afgeleide concept van de dynamische driehoek (2) een 
goede vertrekbasis zijn om het leiderschap te visualiseren. Wan-
neer ik de ’vertaling’ maak naar de werkplek spreek ik van een 
‘professionele dynamische driehoek’. Het is een methodisch 
onderdeel van mijn totaal concept ’verbindend leidinggeven en 
coachen’. Het is geen doel op zich maar een manier (middel) om 
verbinding tot stand te brengen.

              Organisatie
  

 

    Leidinggevende          Team                         (afb.1)

Met organisatie kan de raad van bestuur bedoeld worden indien de leidinggevende 
de algemene leiding van een voorziening draagt. Indien de leidinggevende zich 
in een middenkaderpositie bevindt, dan wordt met de organisatie de directeur en 
RVB bedoeld. Het team omvat de groep medewerkers waarover de leidinggevende 
een directe lijnverantwoordelijkheid draagt.

Door het uittekenen van een professionele dynamische driehoek 
kan de relationele ethische context van de leidinggevende met 
de significante actoren op de werkplek in beeld gebracht worden.
Deze driehoek wordt dynamisch genoemd omdat de onderlinge 
relaties in stand gehouden en beïnvloed worden door de voortdu-
rende beweging van onderling geven en ontvangen. Het is een 
voordurende ’dans der verandering’.
In de professionele relatie wordt door de werkgever werk gege-
ven en dit werk wordt door de werknemer opgenomen (ontvan-
gen). De manier waarop dit werk wordt ingevuld zal ondermeer 
de mate van erkenning door de werkgever bepalen. De relatie 
wordt gevormd door het evenwicht tussen dit wederzijds geven 
en ontvangen, elk vanuit de eigen positie die men inneemt en naar 
eigen capaciteiten. Erkenning geven voor deze verdienste helpt 
een relationeel ethisch betrouwbare, professionele relatie tot 

stand te brengen. De professionele verbondenheid wordt door het 
installeren van lijnfuncties mede in beeld gebracht.

De hoekpunten symboliseren de betrokken partijen elk met hun 
eigen geschiedenis, loyaliteiten, legaten en delegaten, verdien-
sten, beelden en verwachtingen, waarden en normen.
Deze hoekpunten zijn onderling te verbinden door de zijden van 
de driehoek. Ze tonen de verticale hiërarchische verbinding met 
de organisatie die gehecht en verstrengeld is met de horizontale 
band van de leidinggevende met zijn team. Het omgaan met de 
loyaliteitsbanden wordt sterk beïnvloedt door de hiërarchische 
positie (en het hierbij horende mandaat) die men bekleedt bin-
nen het organigram van de organisatie. De lijnen symboliseren de 
communicatie en contactlijnen die er zijn tussen de actoren.

Het rusten op een zijde symboliseert een stabiliteit van het sy-
steem. Wanneer de driehoek zou getekend worden zonder te rus-
ten op één zijde (= steunend op een hoekpunt), dan betekent dit 
dat het systeem ofwel gebalanceerd is in een onzekere stand van 
evenwicht of onstabiel is en lijkt (in de nabije toekomst) om te 
vallen op één van zijn zijden.

Het gebied ingebed in de driehoek symboliseert de groeiruimte 
die de leidinggevende de kans biedt om zich te ontplooien in re-
latie met alle partijen (= zijn ontwikkelingsmogelijkheden). De 
leidinggevende heeft optimale groeikansen als er binnenin de dy-
namisch driehoek evenwicht bestaat. Gebrek aan evenwicht ver-
kleint sterk de ontwikkelingskansen van de betrokkenen. De mate 
waarin de leidinggevende zichzelf kan afbakenen en zich hierdoor 
positioneert, betekent dat hij zich duidelijker in beeld plaatst bin-
nen de organisatie en ten aanzien van zijn team.
In dit artikel wordt de focus op de groeiruimte voornamelijk beke-
ken vanuit de positionering van de leidinggevende. Het is evenwel 
belangrijk te vermelden  dat deze groeiruimte de motor is voor 
alle betrokkenen en daardoor niet werkelijk te onderscheiden is.

Het tekenen van de professionele dynamische driehoek als een 
gelijkzijdige driehoek is als het ware een illusie. De gelijkzijdig-
heid verbeeldt het streefdoel: met name de optimale wederkerige 
verstandhouding tussen leidinggevende, organisatie en team.
De vormgeving van de driehoek moet tevens beschouwd worden 
als een momentopname. De constante interactie en verbonden-
heid tussen de betrokkenen onderling beïnvloeden de vorm van 
de driehoek. Zowel externe factoren (buiten de organisatie, lei-
dinggevende en team) als interne factoren (binnen de organisatie, 
leidinggevende en team) oefenen een invloed uit op de figuur van 
de driehoek.

Als leidinggevende kan het tekenen van je professionele dynami-
sche driehoek een hulpbron zijn om de posities tussen alle betrok-
kenen te verhelderen en in dialoog te gaan. Je kan zowel ’toen’ 
(vroegere situatie), ’nu’ (huidige situatie) als ’straks’ (gewenste 
situaties) in kaart brengen. Ook de invloeden en knelpunten tus-
sen de organisatie, team en jezelf kan je ermee analyseren.

Groei-

ruimte
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4. De tijdsbeleving wordt gedomineerd door een gedeelte van het 
zelf, bijvoorbeeld de ambitieuze kant van de persoon, die bijna 
alle tijd inneemt.

5. De tijdsbesteding is te leeg. Contact met het verlangen en besef 
van het nodige en gewenste ontbreken. Er zijn geen voorstellingen 
van het haalbare en mogelijke. Er is onvoldoende activiteit en te 
veel ruimte, die gevuld wordt met overwegen en piekeren. Er is 
nood aan structuur en planning, waarin dingen geordend en gedaan 
worden.

6. De tijdsbesteding is te vol. De tijd voor het gewone leven wordt 
beschouwd als een spijtige noodzaak, waarin men de belangwek-
kendheid van het eigen zelf helaas niet kan beoefenen. De agenda 
is volgestouwd met professionele activiteiten en barst van engage-
ment. Men is niet in staat om neen te zeggen. Men neemt alles aan 
en doet alles, want men kan immers alles. Als men iets niet aan-
neemt, is er slechts één reden… men heeft geen tijd.  In dergelijke 
omgevingen is veelgevraagd zijn voor liefst uitdagende opdrachten 
hét criterium van deskundigheid. Tactiek en strategie in functie van 
het ikzelf kenmerken er de schrale zijnswijze. Het gedrag kenmerkt 
zich door drukte, (aan)dringen, gewichtigheid en verheffing. Vaak 
is er een onderliggend probleem met erkenning, onzekerheid of 
machtsbeoefening. De tijd vullen is de beste manier om niet meer 
te moeten voelen. Om het persoonlijke thema, in zichzelf worden 
en zijn, niet meer te moeten gevoelen en kennen.

7. De planning van de tijd is te rigide. Bijvoorbeeld:
- Het gaat niet snel genoeg, het gaat te traag. Er is onvermogen om 
iets zijn tijd te geven.
- Groei en verandering worden uitsluitend nog gepland in persoon-
lijke ontwikkelingsplannen (pop) met een bijhorend doelgericht 
persoonlijk actieplan (pap). 

Soms is het nodig dat mensen leren plannen, iets met stappen en 
acties uitzetten in de tijd zodat het gedaan wordt vanuit de waarde 
en het engagement dat het heeft. 
Doelen liggen niet alleen in de toekomst als iets dat benadert en 
bereikt moet worden door middel van intenties, objectieven, plan-
nen, acties, strategieën en tactieken. Bedacht en overdacht zoals het 
zou moeten zijn. Het doel is ook al aanwezig in het heden. Doelen 
ontvouwen zich ook ongepland en onvoorzien in het heden aan wie 
openstaat, bereid en in staat is te ontvangen wat zich in het zijn 
en worden openbaart. Dit vergt het vermogen om onbevangen in 
de tijd te zijn en te ontvangen. Bestemming ontvouwt zich in het 
gebeuren, ongepland, onvoorzien, onbedacht, noch gewikt noch 
(over)gewogen. Als iets dat uit de tijd tevoorschijn komt in het 
zijn. Op deze manier kunnen openstaan om te ontvangen welke 
richtingen het heden brengt, brengt een diepgaand betrouwen in 
de tijd van zichzelf.
Vaak hebben mensen er nood aan om het plannen af te leren en te 
leren onderscheiden wat wel en wat niet hoeft gepland te worden. 
Afleren om in dat plannen de uitkomst, het gewenste resultaat 

vast te leggen en af te dwingen. Dwangmatige escalatie in het 
willen plannen en vastleggen van de toekomst kent - wanneer het 
geplande zoals vaak niet uitkomt zoals het bedacht en ge-moet is 
- een weerslag in een depressief gemoed.

Zowel wanneer de tijdsbesteding te leeg of te vol is, als wanneer 
de planning volkomen afwezig of te strak en rigide wordt, ontstaat 
stilstand.
De tijd kan niet meer fluctueren. Zoals het getij brengt de tijd steeds 
weer nieuwe overgangen waarin ons wezen kan zijn en worden.  
De tegenstellingen die in het leven opwellen worden opgelost op 
het strand van het zijn en meegenomen in het golven van de tijds-
ruimte van het getij tussen zich terugtrekken en zich uitreiken, in 
het meebewegen binnen de tijdsruimte tussen rust en actie. Hierin 
kan wat dood is eroderen en wat vastzit losweken. Wat stormachtig 
is kan bedaren. Wat stilstaat in het dode water (eau morte) als de 
amplitude van de zee bijna geen golfslag kent, krijgt de tijd om 
opnieuw in beweging te komen.
In het getij dat zich niet meer kan terugtrekken in eb, wordt het 
contact met de stilte in zichzelf tegengehouden of ingehouden. 
Het gevoelen van ons zijn, dat in de stille diepe wateren van het 
lichaam woont, verbannen uit het besef van bewust zijn. Er blijft 
slechts een getij van vloed, dat zich sterk houdt, zich boven stelt, 
zich verheft… en het springtij dat de kusten schendt en in het bin-
nenland kan over stromen.
In het getij dat niet meer in vloed gaat ontstaan de brakke wateren 
van het zelfingenomen zijn…

Een essentie van begeleiden ligt in het ontsluiten en openen van 
de tijd, waarin mensen vernieuwde ruimte kunnen maken voor 
continuïteit en verandering.
De tijd is als adem, we hoeven ze niet binnen te halen, we ademen 
ze gewoon en in het inademen ontvangen we tijd.

 Continuïteit en verandering

In het wezen van evolutie ligt behouden en veranderen, continuïteit 
en ontwikkeling. 
Behouden wat er nog is, wat er overblijft. Stabiliseren en consoli-
deren. Behouden door te onderhouden en in stand te houden wat 
nodig is. Om te overleven en in leven te blijven. Behouden door te 
herhalen wat ons plezier geeft en goed is voor ons welbevinden. 
Om te beleven. Nog een tijdje behouden van iets wat lastig is – in 
plaats van er vanaf te willen -  om het te kunnen doorleven en 
verwerken, maakt transformeren mogelijk. 
Ook wat behouden blijft evolueert. Binnen het behouden speelt 
zich subtiele verandering af. Het lijkt alleen maar stabiel. Dat zien 
we in de wijsheid van alle natuur om ons heen. Zelfs als materie 
dood is beweegt ze verder. Een dode tak kraakt af in de storm, 
verpulvert tot stoffig pulp en vermengt zich in voedzame grond 
waaruit weer nieuwe planten hun levensenergie halen. Schelpen 
eroderen langzaam in het wassende getij, verbrokkelen in de storm 
en worden zand voor nieuw strand. Alles wat leeft en sterft beweegt 
in een tijdloze eeuwigheid van telkens nieuwe vormen en zich 
vernieuwende gedaanten.

Enkele beelden:

Er zijn in het tekenen van de professionele dynamische driehoek 
verschillende mogelijkheden waarop de leidinggevende zichzelf 
in beeld kan plaatsen ten aanzien van zijn organisatie en team.

Loyaliteitsband met organisatie versterkt:

  Organisatie

  

  Leidinggevende               Team                             (afb. 2) 
   
In deze professionele dynamische driehoek heeft de leidingge-
vende voornamelijk aansluiting met de organisatie en is de af-
stand tussen hem en het team groter geworden. De groeiruimte 
wordt hierdoor kleiner. De leidinggevende spreekt meer in termen 
vanuit de organisatie dan vanuit de teamwerking: ”Wij als organi-
satie hebben de opdracht om …” De belangen van de organisatie 
staan meer op de voorgrond en de belangen van het team komen 
daardoor eerder op de achtergrond. Hierdoor kan het team zich 
niet voldoende gezien en erkend weten door de leidinggevende. 
Dit is het ene of het andere op de voorgrond plaatsen. Wanneer 
de schijnwerper door de leidinggevende vooral op de organisatie 
gericht wordt, kan  het team zich hierdoor in de schaduw geplaatst 
voelen.

In het contextuele gedachtegoed spreekt men hierbij van het ont-
staan van een mogelijk loyaliteitsconflict. De leidinggevende 
kiest uitdrukkelijker voor de organisatie waarmee hij verbonden 
is. Door niet te kiezen voor zijn team wordt het evenwicht inzake 
geven en ontvangen met zijn team verbroken. Het team geraakt 
geleidelijk aan uit beeld. De valkuil hierbij is dat het team zich 
letterlijk en figuurlijk niet meer gezien weet waardoor mogelijks 
een negatieve spiraal ontstaat. In organisaties groeien hierdoor bv. 
wandelgangfenomenen waarbij kritieken tegenover leidinggeven-
de en organisatie onderhuids gekanaliseerd worden.) 

Loyaliteitsband met team versterkt:

  Organisatie
 

 
  

  Leidinggevende     Team           (afb. 3)

In deze professionele dynamische driehoek voelt de leidinggeven-
de de meeste verbondenheid met zijn team en is de afstand tussen 
hem en de organisatie groter geworden. Hij vertaalt de gemeen-
schappelijke doelstellingen van de organisatie op teamniveau. De 
consequenties van de organisatieontwikkeling, worden intern be-
sproken en vertaald in de dagelijkse teamwerking. Nadien koppelt 
de leidinggevende dit terug op organisatieniveau.
Hij spreekt meer vanuit de verwachtingen en belangen van  het 
team dan vanuit de organisatie: “Vanuit ons team vinden we ….” 
Hierdoor kan de organisatie het gevoel hebben dat de gemeenschap-
pelijke doelstellingen minder in beeld komen. Hierdoor wordt mo-
gelijks bij de leidinggevende het loyaliteitsdilemma geïnstalleerd: 
kiezen voor het team kan vanuit de organisatie beschouwd worden 
als niet kiezen voor de organisatieverwachtingen.

De valkuil zou kunnen zijn dat de leidinggevende en het team in 
coalitie gaan tegen de organisatie. Hierdoor wordt de dynamische 
driehoek herleid tot een statisch gegeven, waarbij verandering niet 
meer kan gezien worden doordat men zich ingraaft in zijn gelijk 
tegenover de andere.

Het kan een strategische keuze zijn om als leidinggevende  gefa-
seerd te werken en bv. een tijd bewust te kiezen om als leiding-
gevende met een team teamgebondenheid te consolideren  door de 
vooropgestelde organisatievereisten eerst binnen de teamcultuur 
na te streven.

Relatie tussen leidinggevende en organisatie verbroken:

               Organisatie
  

 

  Leidinggevende            Team          (afb. 4)

Door het verbreken van de zijlijn tussen leidinggevende en orga-
nisatie wordt weergegeven hoe de communicatie is stilgevallen. 
De relatie tussen de leidinggevende en de organisatie is hier uit 
evenwicht geraakt. Hierdoor is de groeiruimte tot ontwikkeling 
tevens structuurloos geworden. Er wordt geen rekening meer ge-
houden met de wederzijdse belangen van organisatie en leiding-
gevende.  De dialoog is zoek en hierdoor wordt de positionering 
en het zelfafbakeningproces van de leidinggevende bemoeilijkt of 
onmogelijk gemaakt.
De structuurloosheid zorgt ervoor dat er geen duidelijke onder-
steuning kan komen vanuit de organisatie op de positionering als 
leidinggevende.

Groeiruimte

Groei-
ruimte

Groei-
ruimte
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familie, onderwijzers en vrienden met tijd zien omgaan. De tijd 
wordt voorgeleefd en overgedragen in expliciete tijdsboodschap-
pen. Verpakt in waarderingen (Flink, dat heb je snel voor elkaar 
gekregen!). In aanmaningen met mogelijke sancties (Nog 1 minuut 
om je schoenen aan te trekken, anders zwaait er wat!). In niet mis 
te verstane vermaningen (Je kleren aantrekken kan sneller en net-
ter!). Duidelijke of verborgen wijzers hoe met en in de tijd (niet) 
moet, mag en kan geleefd worden. Zowel doe het maar rustig aan, 
laat maar draaien en waaien als haast, spoed en rep je boodschap-
pen kunnen - mits voldoende herhaald en met beloning of straf 
verbonden -evolueren naar een constante toestand van de persoon 
in de tijd. Zijnswijze die neigt naar patronen als talmen, uitstellen, 
krampachtig streven, aandringen, drammen… 

We prenten externe tijdsboodschappen deels in of gaan in verzet 
naar het tegendeel. Tegenstrijdige tijdsboodschappen en plotse 
omslag erin vormen één van de voedingsbodems voor latere in-
nerlijke conflicten en botsingen met de tijd in de buitenwereld. 
In de goed- en afkeuring van onze tijdsbesteding ontwikkelen we 
kanten in onszelf. Vaak is er over - ontwikkeling, waarin het hele 
zijn door zo’n gedeelte gedomineerd wordt. Denk maar aan de eerste 
willen zijn, de snelste, niet kunnen wachten… Tijdsbeleving wordt 
in contact, communicatie en relatie opgebouwd. Ervaringen van 
tijd scheppen onderbewuste referenties waaraan we toekomstige 
tijd gaan afmeten. Tijd is basaal lichamelijk gevoeld en zintuiglijk 
van aard. Tijd die lang duurt, kort is, egaal, staccato, stroomt… 
telkens verbonden met gevoelens, gedachten, overtuigingen en 
waarderingen. Betekenissen van welbevinden en ongemak, vreugde 
en pijn, verlangen en opluchting. Té snel, té kort, tergend voorbij 
slepend, eindelijk voorbij, prettig, zinvol, zalig langzaam, vliegt 
voorbij, alweer gedaan… Bewust zijn van tijdsbeleving laat toe 
de energie van zichzelf in elk gebeuren gewaar te worden en in 
het moment aanwezig te zijn. Naast tijdsbeleving ontwikkelen 
we oriëntatie en perspectief in de tijd. Al dan niet en in méér of 
mindere mate kunnen vertoeven in het heden bij wat hier en nu is, 
in het verleden terugkeren, naar de kort nabije en lange termijnen 
van de toekomst reizen.

In ons bioritme tikt een ‘eigen’ genetische innerlijke klok en net 
als andere dieren beschikt ons onbewuste over een instinctief 
tijdsgevoel. Voor het aanvoelen van overgangen zoals gaan slapen 
en wakker worden, het juiste moment, geduldig wachten, onmid-
dellijk (re)ageren… Instinctief tijdsbesef en bioritme kunnen in 
de (aan)geleerde tijdsbelevingen, -oriëntaties en -perspectieven 
verstoord en verloren raken. Onze biologische klok is van cruciaal 
belang voor onze geestelijke gezondheid. We kunnen in ons lichaam 
een chronobiologische cyclus aanvoelen, die perfect aangeeft wan-
neer we energie hebben om creatief werk te doen, te schrijven, te 
presteren… en wanneer we tijd nodig hebben om stil te zijn, te 
rusten, te spelen, …

Springtij en gaten in de tijd

Beleving, oriëntatie, perspectief en instinct in het onderbewust 
en bewust tijdsbesef scheppen de kwaliteit en de marges van de 
beschikbare levensruimte. Tijd schept ruimte. In tijd geven en 

ontnemen we ruimte aan onszelf en anderen.

In het begeleiden van mensen is het belangrijk hun tijdservaring na 
te gaan. Hun bewuste verhaal ervan. Tekens die voor de begeleider 
merkbaar zijn en kunnen wijzen op onderbewuste verstoringen en 
stoornissen in de beleving en besteding van de tijd.
Enkele voorbeelden:
1. Concentratieverstoring, vergeetachtigheid, aandachtstekort, 
vermindering van spankracht om iets vol te houden, … Gaten in 
de tijd vergezellen niet alleen overdadig middelengebruik of gaan 
gepaard met een ziekte (Alzheimer, dementie, ADHD, …). Ze zijn 
vaak tekens van tijdsstress en disharmonie in de tijdsbesteding. Op 
langere termijn verstoren ze heel het ervaren van zichzelf en brengen 
ze gevoelens van verbrokkeling, het uiteenvallen in zichzelf. Net als 
in de kosmische ruimte lijken er “zwarte gaten” in het zelf te bestaan 
die slorpend, slokkend, verslindend, wegend zijn… en gevoelens 
van zwaarte en uitputting in het lichaam verdichten.

2. Het tijdsperspectief is:
- te kort en mist langere termijn voorzieningen. Er is onvoldoende 
anticipatie op de toekomst. Men is bang voor toekomstig verlies 
en wil/durft niet meer naar de toekomst kijken; 
- te lang en te ver waardoor geen stappen op korte termijn zichtbaar 
worden of er gewoon geen begin gemaakt wordt;
- te smal, er is maar 1 dimensie van het leven die aan bod komt en 
de rest krijgt geen plaats;
- te breed, men wil niet alleen veel te veel, maar ook te veel in-
eens.

3. De beleving van de tijdsruimte in hier en nu is verstoord.
- Er is een onvermogen om aanwezig te zijn in het heden. Mensen 
lopen zichzelf in het heden voorbij door steeds maar bezig te zijn 
met het ik-wil en ik-moet in de toekomst en de plannen die daarvoor 
nodig zijn. Er kan obsessie ontstaan. Mensen halen zichzelf weg uit 
het hier en nu door verlangen dat doorschiet in oeverloos en bodem-
loos hunkeren. Men ontwikkelt waan, herschrijft een gebeurtenis 
uit het verleden of reist naar een toekomstige tijd waarin men een 
nieuwe identiteit waant, zoals bijvoorbeeld in almachtsfantasieën 
en grootheidswaan.

- In het heden wordt het verleden telkens opnieuw opgehaald. Het 
verleden wordt in het heden herkauwd. Mensen vullen hun hele 
bewustzijnscapaciteit met het ervaren van het probleem en de klacht. 
Er is geen ruimte meer om bijvoorbeeld waar te nemen wat nog wel 
goed gaat, vreugde brengt of zin geeft. Er kan fixatie ontstaan op 
de slachtofferrol, zodat in het klagen en zagen geen verantwoor-
delijkheid meer opgenomen kan worden. Vanuit gebeurtenissen in 
het verleden wordt  wrok gecultiveerd. Vergeldingsstrategieën en 
–plannen worden uitgebroed en uitgevoerd.

- Men is gefixeerd in het hier en nu. Er is een nieuw verbod. Een 
verbod op het aanwezig zijn in verleden of toekomst. Tegenwoor-
dig moet je in het hier en nu gegrond zijn, anders ben je niet goed 
bezig.

Voor de leidinggevende wordt het moeilijk om het leidinggevend 
mandaat op te nemen als dit door de organisatie in vraag wordt 
gesteld. Dit heeft als bijkomend effect dat de positie als leiding-
gevende ten aanzien van het team in het gedrang komt. De valkuil 
zou kunnen zijn dat de organisatie en het team in coalitie gaan 
tegen de leidinggevende.

De nog steeds aanwezige verbinding tussen het team en de orga-
nisatie evenals de loyaliteitsbanden die de leidinggevende heeft 
met zijn team, kunnen de leidinggevende aanspreken als moge-
lijke hulpbronnen om de ontstane breuk met zijn organisatie te 
helpen herstellen.

Relatie tussen organisatie en team verbroken:

                Organisatie

  Leidinggevende               Team        (afb. 5)

De relatie tussen de organisatie en het team is verbroken. Dit zorgt 
voor een loyaliteitsconflict bij de leidinggevende. Hij is zowel 
verbonden met de organisatie als met het team. 

De organisatie en het team weigeren om nog in dialoog te gaan. 
Dit spanningsveld kan de leidinggevende in een spagaat doen te-
recht komen met de nodige loyaliteitsconflicten.  Hij wordt voor 
de keuze gesteld om te kiezen tussen twee partijen (team, orga-
nisatie). In zo’n conflict staat kiezen voor de één gelijk met niet 
kiezen voor de ander. Maar niet kiezen voor de andere partij is 
niet gelijk aan kiezen tegen. Dit onderscheid wordt echter vaak 
uit het oog verloren.

De valkuil kan zijn dat de organisatie en de leidinggevende in 
coalitie gaan tegen het team. 

De leidinggevende kan zowel door de organisatie als het team 
aangesproken worden om als hulpbron te fungeren bij een mo-
gelijk herstel van deze breuk. Vanuit zijn middenpositie en man-
daat als leidinggevende probeert hij zoveel als mogelijk rekening 
te houden met de belangen van de organisatie en van het team. 
Hij neemt zijn bemiddelingsrol accuraat op. Bovendien geeft hij 
beide partijen erkenning zowel voor hun verdiensten, positie en 
kijk. Hij heeft oog voor de kostprijs van deze breuk voor beide 
partijen. Hierdoor staat hij model voor een professioneel relatio-
neel betrouwbare relatie. 

Relatie tussen leidinggevende en team verbroken:

  Organisatie
  

 

  Leidinggevende          Team         (afb. 6)

De relatie tussen de leidinggevende en het team is verbroken. De 
leidinggevende en het team weigeren om nog in dialoog te gaan. 
De werkelijke ontmoeting, gebaseerd op wederzijdse erkenning 
tussen leidinggevende en zijn team komt niet meer tot stand. Dit 
heeft een negatief effect op de zelfafbakening en zelfwaardering 
van de leidinggevende. De organisatie kan hierbij sterk geappel-
leerd worden door zowel de leidinggevende als door het team.

De valkuil hierbij kan zijn dat de organisatie kiest om ofwel in 
coalitie te gaan met de leidinggevende tegen het team ofwel in 
coalitie gaan met het team tegen de leidinggevende.

Hier is het de organisatie die de hulpbron tot herstel kan beteke-
nen. Zij dient op te komen voor de leidinggevende en de team-
verwachtingen. Als bemiddelaar zoekt zij op welke manier het 
vertrouwen en de wederzijdse dialoog tussen leidinggevende en 
zijn team terug kan hersteld worden. 

Spiegelen via de professionele dynamische driehoek

Zowel in onderzoeksfase, visionair denken als strategieontwikke-
ling kan deze professionele dynamische driehoek gehanteerd wor-
den. Het is een eye-opener om als leidinggevende zicht te krijgen 
op zowel het eigen functioneren als het  functioneren van het team 
en de organisatie. Het brengt de onderlinge relaties in beeld. Het 
is een middel maar geen doel op zich. Het helpt om het continuüm 
van organisatieontwikkeling op een bepaald moment in beeld te 
krijgen. 

Door deze visualisatie wordt er zicht verkregen op de verhoudin-
gen en positionering van alle betrokkenen binnen een organisatie. 
De dynamiek bestaat er tevens uit om via deze spiegel te zien waar 
de knelpunten, verstoorde verhoudingen (kortsluitingen) kunnen 
liggen om van daaruit verdere strategische keuzes te nemen om 
verandering tot stand te brengen. 

De dynamiek stopt van zodra men deze tekeningen als eindresul-
taten beschouwt. Het is a.h.w. een fotografische afdruk. Door te 
kijken hoe de groeiruimte ingevuld en al dan niet begrensd wordt, 
kunnen strategieën uitgewerkt worden om terug structuur en 
begrenzing aan te brengen binnen de organisatie en voor alle betrok-
kenen. Al naargelang de omstandigheden binnen een organisatie 
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■ CONCEPT

Het getij van de tijd

Beleving, oriëntaties en perspectieven van de tijd in het begeleiden 
van mensen

Eerder verschenen in Antenne 2005 - 23ste jaargang nr 2 - Dossier 
Tijd -  Herwerkte versie mei 2007

De tijd

In oude culturen werd tijd beschouwd als een manifestatie van het 
goddelijke. Volgens de filosoof Pherekydes was de tijd (Chronos) 
de basissubstantie van het heelal waaruit vuur, lucht, water en aarde 
voortkwamen. Een pure ‘primitieve’ beleving van elementen in de 
stroom van innerlijke en uitwendige ervaring, die zich elk ogenblik 
herordent in gelijktijdig optredende gebeurtenissen. In de paradox 
van voortdurende verandering, waarin alles één-zelfde blijft. Als 
een zee van mogelijkheden die tijdloos instroomt en elk moment 
nieuwe kusten schept die tijdelijk dezelfde blijven. Het heden als 
overgang waar iets ophoudt zich te veruitwendigen en als geweeste 
verdwijnt in het verleden. Waar in de golving toekomst verschijnt. 
In de tijdsopvattingen van Maya’s en Azteken vinden we die hechte 
relatie tussen tijd en scheppende energie al terug. Heel zijn valt 
samen met het ontvangen van de tijd in heden, verleden en toekomst 
als ruimtes om te worden wie we al zijn. 

Pas veel later kwam de huidige mechanisch rechtlijnige opvatting 
van de tijd die voorbij tikt, met de zon als baas van onze ritmes 
voor het in- en uitklokken in de dagdagelijkse gebeurens van het 
leven, die zichzelf herhalen en sleur worden. Waarin we afleren om 
gewoon te zijn in het gewone en leven met de knagende honger 
naar nieuwe belangrijke ervaringen die we nog niet gehad hebben. 
Ver vandaan, weg van ons oorspronkelijk zijn.

De tijdsgoden van onze cultuur zijn ‘Snelheid’ en ‘Veelheid’. Meer 
in minder. Beter, sneller, harder, duidelijker, gepaster ... zichzelf 
overtreffen en uitblinken. Om niet achterop te raken en mee te 
kunnen in de vaart van nieuwigheden. 
Ze zijn alomtegenwoordig in de flitsende visuele, auditieve en 
gevoelsmatige overlading met prikkels tot het consumeren van 
ervaringen. Alleen al het deels gedwongen waarnemen van deze 
massa stimuli hapt een brok uit de beschikbare tijd. Ook begelei-
ders in onderwijs, opleiding en organisatiekunde laten zich in hun 
tijdsgeest door ‘Snelheid’ en ‘Veelheid’ bekoren en vereren de 
illusie van méérwaarde in een tijdsweb, waarin alles gepland en 
vastgelegd wordt met regels en protocols.
De tijd wordt verdeeld, gesplitst. Verstandig onderverdeeld in tijd 
om te werken, gezinstijd, vakantietijd, persoonlijke vrijetijd… Een 
zelfredzame noodzaak in hectische tijden waarin zo veel op ons 
afkomt en nodig om de dingen gedaan te krijgen die nu éénmaal 

gedaan moeten worden.  
De vrije tijd en de vakanties zijn haast een tijd geworden van 
vroegboeken, inpakken en wegwezen. Om toch steeds iets te doen 
te hebben. Bezorgd om niets te missen en alles meegemaakt te 
hebben. Met doelgericht ingebouwde momenten voor onthaasting 
zodat we alsnog aan wat quality-time (wat is de rest van de tijd 
dan?) geraken. Onze tijdsbesteding is besmet met willen, streven 
en drang naar hebben. In soms dramatisch dwangmatige proporties 
om een veelheid van unieke belevenissen met liefst telkens nieuwe 
variaties op te doen. Gewoon zijn volstaat al lang niet meer. 
De tijd wordt gevuld. De status van het succes en de schijn van 
competentie worden afgemeten en ontleend aan de tijd en het 
aantal. Een volle agenda, druk bezet zijn, veelgevraagd worden, 
breed inzetbaar zijn… maakt je belangrijk.  Haast onmisbaar. Het 
ik-zelf dat zich vult met uitdagingen staat model voor persoonlijke 
zingeving en levensvervulling. Om de honger naar erkenning te 
stillen, onzekerheid te smoren met zelfverheffing en gewichtig 
professioneel aanzien te bemachtigen. Om goed genoeg bevonden 
te worden. Zonder tijd te verspillen. Volhardend. Haast onver-
vangbaar. Gewoon bekwaam met toewijding aanwezig zijn is niet 
langer goed genoeg.
Dit is één van de meest heldere voorbeelden van omkering. Als je 
niet druk bezet, etc...  komen er algauw subtiele suggesties en grove 
insinuaties dat er iets mis met je is.  Het ongezonde, ziekelijke is 
tot competentie verheven. Mensen met een gezonde tijdsbeleving 
en -besteding waarin tijd is, worden minachtend en met argwaan 
bekeken. ‘Snelheid’ en ‘Veelheid’ dragen bij aan de illusie van 
beheersing en controle. Planmatig onderverdelen schept de schijn 
van voortgang en vaart om gevat snel op de bal te spelen en de 
dingen een beetje ordelijk, overzichtelijk, afgebakend en ingedijkt 
te houden. 

De haast van het ik-zelf onder druk van de vele belevingsmoge-
lijkheden, verwachtingen en de eis naar prestaties resulteert in 
verstoorde tijdsbelevingen. Ongeduld, bodemloos hunkeren naar 
erkenning, krampachtig streven naar perfectie... Er is onvermogen 
tot verlangzamen, rusten en eens niets doen. Angst om in de stilte 
van het zijn zichzelf te ontmoeten. Om wat we daar vinden te aan-
vaarden en dragen. Vrees voor confrontatie met wat onvolkomen 
is en onaf blijft. Met datgene waarin we onmacht ervaren. Met het 
onherstelbare en onmaakbare. Er ontstaat verbrokkeling in zichzelf, 
isolement, verdeeld zijn.

Tijdsbeleving, -oriëntatie en -perspectief

Persoonlijke tijdsbeleving, -oriëntaties en -perspectieven ontstaan 
binnen de relationele setting van de tijd.
Vanaf het prille begin ontvangen we impliciete tijdsboodschappen. 
In het delen en pulseren van cellen bij de conceptie is de tijd al aan-
wezig. In de klankwereld en het klimaat van de baarmoeder hoort 
en gevoelt een foetus de tijdsbeleving van de moeder, de invloed 
van anderen op haar tijd en de manier hoe ze er mee omgaat. 
Vermoedelijk ontstaat hier een basaal lichamelijk gewaarworden 
van maat, ritme, tempo, druk…van de tijd. Van basisrust en onrust. 
Van het achtergrondgevoelen, de ruis van de tijd in het lichaam. 
Later nemen we de tijd in ons op vanuit hoe we ouders, gezinsleden, 

( bv. reorganisaties, fusies, conflicten en personeelswissels) wordt 
je als leidinggevende uitgedaagd om de professionele dynamische 
driehoek zoveel mogelijk naar gelijkzijdigheid te brengen.

Het installeren en hanteren van duidelijke communicatiekanalen 
is hier van essentieel belang.

Het spiegelen van de werkplek d.m.v. een tekening kan evenzeer  
door een  sculpting verlevendigd worden. Het verplaatsen van de 
betrokken actoren dichter of verder van elkaar kan gehanteerd 
worden om de zoektocht vorm te geven en de weg naar een ge-
wenste situatie in te slaan. 

 Peter Demaegdt
Coördinator Team Gezinsconsult en Bezoekhuis 

CAW De Poort Brugge
Psychotherapeut

Organisatieadviseur
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 tionering als leidinggevende. (2006)

Onze nieuwe brochure 2007-2008 is uit !

U vindt alle info ook uitgebreid op 
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In dit nummer geven we tijd en ruimte aan twee bijdragen.

In de rubriek concept neemt Wiel Cabooter ons mee in het ritme van de tijd. De 
beleving, oriëntaties en perspectieven van de tijd zijn bakens en (werk)instrumenten 
in het (agogisch en therapeutisch) begeleiden van mensen. Ze vormen een 
impliciete, en vaak ook expliciet thematische, rode draad doorheen vormingen en 
opleidingen in Balans.

Wiel Cabooter breekt een lans om, in het begeleiden van mensen, gewoon bekwaam 
met toewijding aanwezig te zijn, en om een tijdloze ruimte te creëren waarin je 
geen tijd ‘hebt’, maar waar de tijd is! 
Met tal van voorbeelden illustreert de auteur verstoringen en stoornissen in de 
beleving en besteding van de tijd. Hij draagt mogelijkheden aan om, bij effectieve 
begeleiding, tijdsruimte van mensen te (her)openen.

Gebruik makend van het contextuele gedachtegoed visualiseert Peter Demaegdt, in 
de rubriek methodiek, leiderschap in het kader van een professionele dynamische 
driehoek. Als er binnenin de driehoek dynamisch evenwicht bestaat, hebben de 
leidinggevende en alle betrokkenen optimale groeikansen en –ruimte.

Het tekenen van je eigen professionele dynamische driehoek, kan een hulpbron 
zijn om, in je werkcontext, je posities tussen alle betrokkenen te verhelderen en 
om in dialoog te gaan.

Laat je, in de komende vakantietijd, meenemen in het (w)eb en (over)vloed van 
(de) tijd!
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