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WAARNEMINGEN

AFLEVERING 1

Canon van de 
 begeleidingskunde

Ik ben onder de indruk van de populariteit van dikke ‘canonnen’ in het advies-
vak. Nu ik door de redactie gevraagd wordt een hele canon van de begeleidings-
kunde op een half A4’tje te produceren, voel ik mij dus terdege uitgedaagd. 
Eens te meer als ik hoor dat het moet gaan om een top-5, en dat ik in het zelf-
de bestek ook een definitie van begeleidingskunde dien te geven. Hier zijn niet-
temin vijf bruikbare handboeken in de begeleidingskunde, die wat mij betreft 
samen een mooie en minimale canon vormen. Ik vraag de lezer excuus voor de 
onbeschaamdheid om in dat rijtje ook een eigen boek op te nemen!
 - John Heron, The complete facilitators’ handbook (1999). Een compleet over-

zicht van het vak, van plannen tot uitvoeren, van apollinisch tot dionysisch. 
Een recepten- en modellenboek als geen ander. 

 - Robert Kegan, Immunity to change: how to overcome it (2009). Nog een lij-
vig handboek, ditmaal over de achtergronden van weerstand en hoe deze 
om te buigen naar betrokkenheid. 

 - Anton Obholzer en Vega Roberts, The unconscious at work (1994). Over het 
niet te onderschatten belang van onbewuste patronen en valenties in orga-
nisaties. Het boek biedt begeleiding voor wie alle werkvormen op orde heeft 
en immuniteit correct doorbreekt, maar toch op problemen stuit (met ande-
re woorden: voor de meeste situaties).

 - Erik de Haan en Yvonne Burger, Coaching met collega’s (2004). Met een fo-
cus op individuele begeleiding geeft dit boek een breed scala van strategie-
en en bijbehorende werkvormen, inclusief een eerste antwoord op de vraag: 
wat werkt voor wie? 
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 - Harry Stroeken, Kleine psychologie van het gesprek (1988). Elke bege-
leiding komt toch altijd weer neer op het voeren van gesprekken. Dit 
handzame boekje gaat over de patronen die we kunnen tegenkomen in 
begeleidende gesprekken. Het is terecht een klassieker. 

Interessant genoeg representeren de eerste drie titels van dit lijstje de drie 
hoofdstromen in de begeleidingskunde: de humanistische, directieve en psy-
choanalytische. Het vierde boek geeft een overzicht van deze hoofdstromen, 
met methoden uit elke traditie, uitsluitend toegepast op één-op-éénbege- 
leiding. De laatste titel verdiept het gesprekselement van begeleiding. 
Echter, als ik voor mezelf naga waar ik zelf de meeste inspiratie uit put als be-
geleider, dan zijn dat niet deze handboeken. Dan is het mijn eigen supervisie 
en de sublimaties van grote kunstenaars die diepgaand hebben aangevoeld 
waar onze existentiële twijfels en dilemma’s zich ophouden. Als voorbeelden 
van dergelijke sublimaties in de kunsten zou ik de volgende willen noemen.
 - Hugo von Hofmannsthal en Richard Strauss, Ariadne auf Naxos (1916). 

In deze opera zien we een aantal begeleiders en passanten geconfron-
teerd met de depressieve Ariadne. Hoe haar weer op te beuren? 

 - William Shakespeare, King Lear (1606). Deze grote tragedie heeft een 
vergelijkbare plot: drie adviseurs aan het hof (Kent, Edgar en de hofnar) 
proberen elk op hun eigen manier de koning te begeleiden naar een uit-
weg voor zijn diepe crisis (zie ook het boekje King Lear voor adviseurs 
en managers dat ik in 1997 publiceerde). 

 - Arthur Schnitzler, Professor Bernhardi (1912). Dit briljante toneelstuk 
laat zien hoe een topmanager van een wetenschappelijk instituut kan 
kampen met verschillende facties onder de hoogleraren en ondermijnen-
de aanvallen op zijn positie. 

 - David Mamet, Oleanna (1992). Dit toneelstuk toont hoe een begeleidings-
contract - met al zijn kwetsbaarheden en wederzijdse afhankelijkheden - 
kan escaleren, bijvoorbeeld naar (beschuldigingen van) seksuele en fy-
sieke intimidatie.

In elk van deze stukken zien we de hoofdpersonen worstelen met vragen 
als: hoe red ik mij uit deze situatie? Hoe kom ik er uit als een betere persoon, 

als iemand die van deze tegenslag heeft  ge- 
leerd en doorgroeit naar wijzer leiderschap 
of begeleiderschap?
Al deze indrukken - dus door het bestuderen 
van bovenstaande werken, mijn eigen erva- 
ring als begeleider van organisaties en indi- 
viduen en het leren van supervisie - leiden er-
toe dat ik het vak begeleiding definieer als: er 
simpelweg bij blijven en dapper volhouden 
terwijl het onafwendbare zich voltrekt. Dit 
onafwendbare kan daarbij net zo goed het 
eindeloos dieper vastzitten zijn van een Bar-
tleby in het gelijknamige boek van Herman 
Melville of een totale ommekeer zoals in King 
Lear of Charles Dickens’ A Christmas Carol. 
Dat het zelden zo uitpakt als wij het zelf als 
begeleiders zouden willen, daarmee zullen we 
moeten leren leven. Met liefde, met amor fati.

WAARNEMINGEN

Welke boeken zou iedere begeleidings- 
kundige gelezen moeten hebben? 
In dit onderdeel van de rubriek Waarnemin-
gen laten kenners hun licht schijnen op het 
beste dat de begeleidingskundige literatuur 
te bieden heeft en geven zij inzicht in hun 
persoonlijke inspiratiebronnen.


