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Voorwoord

Heb je dat ook wel eens ervaren? Dat er verschillende dingen in een
beperkt tijdsbestek gebeuren en dat je dan opeens denkt: o, dat is de
bedoeling! Zo ging het in de aanloop naar dit boek.
Het begon met een eigen ervaring als deelnemer aan een training,
waarin ik meerdere malen dacht dat ik in een programma met een
verborgen camera terecht was gekomen. Ondanks mijn ruim 25
jaar ervaring in het volgen en geven van trainingen, had ik zoiets
nog nooit meegemaakt. Ik schreef er een blog over en ontving daar
behoorlijk wat reacties op. Kennelijk stond mijn vervelende ervaring
niet op zichzelf. Ik ben de mensen die reageerden, gaan interviewen.
Zo probeerde ik te doorgronden wat wij, professionele begeleiders
van groepen mensen, kunnen leren van dit soort pijnlijke situaties.
Ik ga ervan uit dat vrijwel iedereen die mensen begeleidt bij hun
ontwikkeling, dat met de beste intenties doet. Hoe kan het dan
dat de geïnterviewde mensen en ik, het gevoel hebben gekregen
beschadigd te zijn geraakt tijdens een dergelijke groepsbijeenkomst?
In diezelfde tijd vroeg vakgenoot en opdrachtgever Marinka van
Beek mij of ik iets geschreven had over het werken vanuit de Zes
Houdingen in groepen. Voor haar opleiding voor teamcoaches zocht
ze namelijk nog literatuur, waarin het werken met de onderstroom
centraal staat. Tot nu toe had ik vooral geschreven over het relationele
aspect van ons werk in het een-op-een-contact, zoals in mijn boek
Wisselende contacten: De ontmaskering van de coachingsrelatie (2008).

intervisiebijeenkomsten van trainers van een groot bureau te hebben
mogen begeleiden. Zo heb ik mee mogen kijken in hun innerlijke
wereld, waarin ze te maken hadden met dilemma’s en worstelingen
in het contact met mensen in de groep. Daarnaast ben ik zelf
onderdeel geweest van talloze groepen in trainingen, workshops en
retraites en heb daarbij zeer uiteenlopende ervaringen opgedaan.
Kortom, de inhoud van dit boek was er al. Ik moest dat alleen nog
zelf gaan zien en opschrijven. Iedereen met wie ik ooit samengewerkt
heb, die ik ooit heb mogen begeleiden en met wie ik ooit over ons
mooie vak gesproken heb, wil ik daarvoor bedanken. Evenals alle
mensen bij en met wie ik ooit in een groep heb gezeten. Dit boek is een
bundeling van de met en via jullie opgedane ervaringen, inzichten
en wijsheden. Achter in het boek maak ik mijn dankzegging iets
specifieker.
Ik hoop dat je zult genieten bij het lezen van dit boek. En als je af
en toe boosheid of verdriet voelt, is dat natuurlijk ook mooi. Alles is
immers materiaal voor (zelf )reflectie.
Amsterdam, april 2022
Karen Walthuis

Toen ik het uit de interviews verkregen materiaal nog eens zat te
bestuderen, bleek daar relevante informatie in te staan over de
houding van de trainer ten opzichte van de mensen in de groep.
Daarover nadenkend, kwamen er allerlei herinneringen bij mij
boven. Ik besefte dat ik in mijn geheugen behoorlijk wat inzichten
en verhalen heb opgeslagen. Ik geef namelijk al jaren trainingen over
het relationele aspect van mensen begeleiden aan (team)coaches,
trainers, opleiders en docenten. Tijdens die trainingen breng ik
voortdurend mijn gedachtegoed in de praktijk en reflecteer ik er zelf
ook weer op. Daarnaast heb ik het voorrecht gehad om lange tijd
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