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What is real? 

 

‗What is real ?‘, asked the rabbit one day 

when they were lying side by side. 

Does it mean having things that buzz inside you? 

Real isn‘t how you‘re made, said the skin horse. 

It‘s a thing that happens to you. 

When a child loves you for a long long time 

Not to just play with, but really loves you 

then you become real. 

Does it hurt? Asked the rabbit. 

Sometimes, said the skin horse for he was always truthful. 

When you are real you don‘t mind being hurt. 

Does it happen all at once, like being wound up or bit by bit? 

It doesn‘t happen all at once, you become. 

It takes a long time. 

That‘s why it doesn‘t happen often to people who 

break easily, or have sharp 

edges, or have to be carefully kept. 

Generally, by the time you are real, 

most of your hair has been loved off 

and your eyes drop out and you get loose at 

the joints en very shabby. 

But these things don‘t matter at all 

because once you are real 

you can‘t be ugly, except to people 

who don‘t understand. 

Inside you are different 

And you won‘t ever be the same again. 

once you are real you can't become unreal again. 

It lasts for always. 
 

 
(‗The dialogue between the skin horse and the rabbit about being real‘ in The Velveteen 
Rabbit or How Toys Become Real, by M. Williams. New York. Doubleday, 1958, geciteerd 
tekstfragment in het boek ‗The critical incident in growth groups, Theory and Technique‘, 
Cohen & Smith, University Associates, Inc., 1976, p. 127-128) 

 
  



 

 

Samenvatting 

 

Traditioneel wordt leren gezien als de overdracht van kennis van iemand die „iets‟ 

weet of „iets‟ kan, de kennisdrager, naar iemand die dat nog niet weet of kan, de 

kennisontvanger. Echter, als we leren beschouwen als zelfontwikkeling en groei, is 

het de overtuiging en tevens de ervaring van de auteur dat krachtiger 

leerprestaties mogelijk zijn door mensen te plaatsen in een generatieve omgeving; 

een omgeving waarin mensen zich liefdevol verbinden en waar een gemeende en 

bewuste oproep, stimulering en ondersteuning vanuit gaat in de richting van het 

meer zelf of subject worden van de ander. 

 

Het woord „liefde‟ is in een bedrijfscontext zo goed als taboe. Niettemin, als we 

kijken naar hoe kinderen leren en zich ontwikkelen in gezinnen, moeten we 

vaststellen dat die ontwikkeling in zeer hoge mate gefundeerd is in een liefdevolle 

omgeving waarin de grondhouding van de ouders erop gericht is hun kinderen een 

leven te geven dat net zo goed, zo niet beter, is dan het hunne. Het hoeft geen 

betoog dat in deze omgevingen, waar „nietskunnende‟ baby‟s uitgroeien tot 

„veelkunnende‟ volwassenen, heel veel leren plaatsgrijpt. Het is de auteur zijn 

overtuiging en tevens zijn ervaring dat als we in professionele leercontexten 

slechts een geringe portie van de krachtbron die zich in die universele, existentiële 

leercontext manifesteert kunnen aanboren, dit grote voordelen zou kunnen 

hebben. 

 

Zoals het technologische onderzoek van de gebroeders Wright de bedoeling had 

om te laten zien dat het mogelijk is een toestel te maken waarmee mensen een 

tijdlang in de lucht kunnen blijven, wil dit sociaal onderzoek de mogelijkheid tonen 

dat een dergelijke liefdevolle leeromgeving kan geconstrueerd worden en dat liefde 

geen taboe hoeft te zijn, wel integendeel, dé hefboom kan vormen voor diepgaand 

leren, óók in professionele omgevingen. Hierbij wordt de lezer uitgebreid 

meegenomen in een professionele leerpraktijk – in casu het Matrix leerprogramma 

– die nadrukkelijk de betrachting heeft om een omgeving te scheppen waarin 

liefdevolle relaties de voedingsbodem vormen van leerprocessen. Hierbij gaat het 

er natuurlijk niet om dat het belang van een dergelijke leercontext wordt 

aangetoond door de inrichters, maar wél of de deelnemers zelf ondervonden 

hebben dat de context inderdaad als zodanig ervaren wordt en of zij daar ook in 

hun persoonlijke en professionele ontwikkeling vruchten van hebben kunnen 

plukken. 
 
  



 

 

Abstract 
 

Traditionally, learning is considered as the transfer of knowledge of somebody who 

knows something or is able do to something, the „carrier of knowledge‟, to 

someone who is not-knowing or unable. the „knowledge recipient‟. However, if we 

consider learning as self-development and growth, the author is convinced that 

more powerfull learning performances can be produced by engaging people in a 

generative environment; a setting in which people engage in loving commitment 

and from which a true and conscious appeal, support and stimulation is generated 

towards the self-actualization and the more „subject‟ becoming of the other. 

 

The use of the word „love‟ is highly taboo within a business context. However, 

looking at how children learn and develop in families, we have to aknowledge that 

this kind of development is extremely embedded in a loving environment in which 

the parents‟ aim is to establish a life for their children, as good as, if not better than 

their own. It goes without saying that in those kind of environments, where „non-

able‟ babies grow to be „very able‟ grown-ups, major learning takes place. It is not 

only the author‟s conviction but also his experience, that if professional 

environments could draw, even in the slightest, from the resource which is 

manifesting in this universal, existential learning context, this would entail many 

benefits. 

 

As the technological research of the Wright brothers set up to demonstrate that it is 

possible to build a vehicle which is able to remain airborne during some time, this 

social research wants to show the possibility that such a loving environment can be 

established and that love doesn‟t need to be a taboo. Quite the contrary, it can be 

the lever for deep learning, even in professional training contexts. 

 

The reader is hereby extensively informed about a professional learning practice – 

in casu the Matrix learning program – that explicitly aims to create an environment 

where loving relations nourish the breeding ground for learning processes. Of 

course, it is of no importance that the value of such an environment is 

demonstrated by the organizers but by the participants themselves having 

experienced the context as such and the resulted benefits on their personal and 

professional development. 
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ONDERZOEKSFICHE 

 

A. Onderzoekscontext  

 

Het onderzoek situeert zich binnen de context van de leerpraktijken zoals 

opgezet in de opleidingsprogramma‟s CIGO (KU-Leuven - UHasselt), HRM 

(UHasselt), Procesgericht leiderschap (Katholieke Hogeschool Leuven) en 

Matrix (UHasselt). Het betreft telkens leergroepen van professionals die zich 

op langdurige basis engageren om elkaars persoonlijke en professionele 

ontwikkeling ter harte te nemen en die hiertoe samen met de begeleiders de 

nodige condities scheppen, bewaken en onderhouden. De programma‟s 

stoelen op gemeenschappelijke uitgangspunten voortvloeiende uit de „T-

training‟- traditie van o.a. Kurt Lewin, de „Process Consultation‟- traditie van 

Edgar Schein en de „experiëntial learning‟- traditie van David Kolb. De 

leerpraktijken worden opgezet vanuit een relationeel procesmatige 

benadering van leren en kennisontwikkeling. (René Bouwen, Felix Corthouts, 

Kenneth Gergen, Dian Marie Hosking, John Rijsman, John Shotter e.a.) en 

zijn ingebed in een waarderende en onderzoekende grondhouding (David 

Cooperrider, Frank Barrett, Ron Fry, Suresh Srivastva e.a.). (zie ook: 

www.allegrosite.be) 

 

Qua onderzoekscontext sluit dit doctoraat aan bij: 

1) het doctoraat van Sven De Weerdt dat het leren van individuele 

deelnemers in het leertraject - CIGO – (KU-Leuven - UHasselt) 

bestudeert (2004); 

2) het doctoraat van Johan Hovelynck dat een onderzoek betreft naar 

de praktijktheorie van begeleiders van een experiëntiële begeleiding 

in de context van Outward Bound Training (2000); 

3) het boek „Leerzinwekkend‟ van Felix Corthouts en Roland 

Vermeylen (2003);  

4) het artikel „Developing Professional Learning Environments: model 

and application‟, S. De Weerdt, F. Corthouts & H. Martens, R. 

Bouwen (2002); 

5) het basiswerk van Max Pagès over het affectieve leven van groepen 

(1968, 2002); 

6) vroegere werken en onderzoeken over „Laboratory Training‟, „T-

training‟ of „Training in Human Relations‟ (Lewin, Schein & Bennis, 

Lakin, e.a.). 

http://www.allegrosite.be/


 

 

B. Vraagstellingen 

 

Algemeen: 

 

„Wat maakt dat relationele praktijken in een langlopend leertraject waarin 

ervaringsleren en relationeel leren centraal staan, een zodanige kwaliteit 

ontwikkelen dat zij de professionele ontplooiing van betrokkenen 

bevorderen?‟  

 

Geoperationaliseerd: 

 

1. Wat zijn de a priori-kwaliteiten van leerrelaties die wij nastreven? 

2. Hoe zetten we van hieruit in concreto leerpraktijken op? 

3. Hoe werken die praktijken door bij de deelnemers zelf? Wat weten 

zij post- ervaring te waarderen? Wat zijn volgens hen de „life giving 

forces‟, „sterkhouders‟ van de leerformule?  

 

C. Relationele praktijken als eenheid van analyse 

 

Centraal in de onderzoekslens zet ik de relationele praktijken die 

betrokkenen met elkaar construeren. Hiermee sluiten we aan bij: 

 

(1) (generatieve) relationele praktijken, zoals uitgewerkt door R. Bouwen, T. 

Tailleu en collega‟s in diverse contexten (organisatieverandering, 

groepsleren, multipartij-samenwerking, innovatie, ondernemerschap, …);  

(2) conversational relational processing: D.M. Hosking, K. Gergen e.a.; 

(3) social poëtics uitgewerkt door J. Shotter en A.M. Katz; 

(4) kwaliteitsvolle relationele praktijken tijdens organisatieverandering, 

doctoraal proefschrift Frank Lambrechts en Styn Grieten, (Lambrechts & 

Grieten, 2007). 

 

D. Qua onderzoeksperspectief sluiten we aan bij de gemeenschap van 

het (critical) relational constructionism met als belangrijkste 

uitgangspunten: 

 

1. Communication is viewed as „forming‟ persons and worlds - rather 

than informing pre-existing entities. Language (words and actions) is 

regarded as the active vehicle through which multiple social realities 

are constructed. 



 

 

2. Ontology is therefore given to relational conversational processes. 

This means that social realities are created within relations through 

ongoing processes that consist of multiple coordinations (joint 

actions) in which acts invite some supplements more than others 

based on the history of relationship. This is in turn influenced by 

social, cultural and local traditions.  

3. These Joint Actions simultaneously construct self, other, and 

relations. 

4. Processes (re)make self in relation to other; they are standpoint 

dependent, they may (re)construct power over or power to. 

5. The researcher‟s participation in relational processes is reflexively 

recognized. Reflexivity is seen as of significant importance and 

constructed as a relational (research) activity. In this the emphasis 

could shift from power over to power to people in the research 

context and it becomes possible to collapse subject-object 

distinctions.(Hosking, 1999) 

E. Qua praktijkgemeenschap richt ik mij met dit onderzoek tot de 

gemeenschap van procesbegeleiders van groepen en organisaties, 

organisatiepsychologen, organisatieadviseurs en academische 

onderzoekers rond het opzetten en begeleiden van leer- en 

veranderingsprocessen. 

 

F. Aanpak 

 

Keuze om te werken met het Matrix-leerprogramma als 

onderzoekscasus: 

 

Het Matrix-leerprogramma werd opgestart in 2000 door het VIZO en je kan 

het beschouwen als een spin-off van het CIGO en het HRM-programma. 

Deelnemers aan het Matrix-programma bestaan voornamelijk uit adviseurs 

komende uit diverse adviesdomeinen die vanuit een Process Consultancy-

benadering willen werken en zich hier verder in willen vervolmaken. Het 

programma richt zich dan ook sterk op de sociaal-psychologische dimensies 

van advisering en op de realisatie van kwaliteitsvolle verschuivingen in de 

relatiepraktijken die betrokken deelnemers opzetten in het kader van hun 

professionele consultancy-activiteiten. Mijn ervaringen als begeleider van 

leergroepen komen vooral voort uit dit programma. Vandaar mijn keuze voor 

Matrix als onderzoekscasus. 



 

 

Keuze voor een waarderende, dialogische (narratieve) en participatieve 

onderzoeksbenadering 

 

Met het oog op congruentie tussen de praktijken die ik onderzoekend wil 

benaderen en de onderzoekspraktijken die ik hiertoe opzet, zal ik een 

gelijkaardige aanpak hanteren als waar de onderzoeksinhoud of 

onderzoeksvraag naar verwijst. In het bijzonder wil ik: 

 procesgericht werken;  

 in grote mate de stem van de deelnemers aan bod laten komen en bij 

het onderzoek betrekken;(Whyte, 1991, Reason, 1998, 2001) 

 zoeken naar designs en aanpakken met het oog op een reflexieve en 

natuurlijke dialoog in een sfeer van waarderend onderzoek;  

 werken vanuit een persoonlijke, responsieve opstelling als 

onderzoeker i.p.v. een formeel afstandelijke opstelling. (Bradbury & 

Lichtenstein, 2000) 

 

Onderzoeksbenaderingen die mij in de aanloop naar en tijdens het 

onderzoek in het bijzonder hebben geïnspireerd: 

 

- Collaborative Inquiry: A Postmodern Approach tot organizational 

consultation. Harlene Anderson, Ph.D. 

- Social Construction as Process: Some New Possibilities for 

Research and Development. D.M. Hosking in Concepts & 

Transformation (1999), 4, 2, pp. 117-132 

- Research as Improvisation: Dancing among Perspectives. Glenda-

mae Greene and Shirley Freed, Andrews University, Berrien 

Springs, Michigan The Qualitative Report Volume 10 Number 2 June 

2005 276-288  

- The Social Poetics of Relationally Engaged Research: Research as 

Conversation. Sheila McNamee. Draft for Deissler, K. and 

McNamee, S. (Eds.) (2000).  

- The Role of „withness‟ thinking in „going on‟ inside chiasmically-

structured processes. J. Shotter. (2005) 

- (Re)constructing reflexivity, a relational constructionist approach. 

Dian Marie Hosking & Bettine Pluut (in press) terug te vinden op: 

www.relational-constructionism.org 
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1 

 

Proloog 
 
 

 
‗Something very special emerges over time in the spontaneous, living, bodily, 
expressive and responsive relations occurring between ourselves and the others 
and othernesses in our surroundings: invisible, very real ‗presences‘ can emerge in 
these dynamically unfolding relations which can teach us new ways of going on.‘ 
John Shotter 

 

 

Wanneer men begint aan de lezing van een proefschrift, dan wil men graag van 

tevoren weten wat men kan verwachten, wat de lijn van het betoog is zodat men 

achteraf ook bij zichzelf kan nagaan of de betrachting van de auteur voldoende 

verwezenlijkt is. Ik zal proberen u kort mee te nemen in de bedoeling en de opzet 

van mijn verhaal.  

 

Al een tiental jaar ben ik werkzaam in het gebied van leren en ontwikkeling. 

Traditioneel wordt leren gezien als de overdracht van kennis van iemand die „iets‟ 

weet, de kennisdrager, naar iemand die dat nog niet weet, de kennisontvanger. 

Kennis wordt beschouwd als een „ding‟ dat als het ware van de ene container 

(geest) kan overgedragen worden naar de andere container (geest). De meeste 

trainingen vertrekken vanuit dit klassieke overdrachtelijke „container‟leermodel. Ik 

ga niet beweren dat in deze manier van leren geen elementen van waarde zitten. 

Maar als we leren beschouwen als zelfontwikkeling en groei, is het wel mijn 

overtuiging en tevens mijn ervaring dat krachtiger leerprestaties mogelijk zijn door 

mensen te plaatsen in een generatieve omgeving. Met generatieve omgeving 

bedoel ik een omgeving waarin mensen zich liefdevol met elkaar verbinden en 

waar geen objectivering van de ander plaatsvindt, wel integendeel een omgeving 

waar een gemeende en bewuste oproep, stimulering en ondersteuning vanuit gaat 

in de richting van het meer zelf of subject worden van de ander. Ik weet het, het 

woord „liefde‟ is in een bedrijfscontext zo goed als taboe. Niettemin, als we kijken 

naar hoe kinderen leren en zich ontwikkelen in gezinnen, moeten we vaststellen 

dat die ontwikkeling in zeer hoge mate gefundeerd is in een liefdevolle omgeving 

waarin de grondhouding van de ouders erop gericht is hun kinderen een leven te 

geven dat net zo goed, zo niet beter, is dan het hunne. Het hoeft geen betoog dat 

in deze omgevingen, waar „nietskunnende‟ baby‟s uitgroeien tot „veelkunnende‟ 

volwassenen, heel veel leren plaatsgrijpt. 
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Het is mijn overtuiging dat als we in professionele leercontexten slechts een 

geringe portie van de krachtbron die zich in die universele, existentiële leercontext 

manifesteert kunnen aanboren, dat dit grote voordelen zou kunnen hebben. Ik wil 

met dit onderzoek laten zien dat liefde geen taboe hoeft te zijn, maar wel degelijk 

de hefboom kan zijn van diepgaande leereffecten, ook in de context van 

professionele volwassenenvorming. 

 

Eerst wil ik u meenemen in mijn persoonlijke denken over leren en in aanverwante 

literatuur. Het hoofdbestanddeel van mijn verhaal is echter u uitvoerig te 

informeren over een professionele leeropzet, Matrix, die expliciet de bedoeling 

heeft om een atmosfeer of een relationele context te creëren waarin liefde de 

voedingsbodem vormt voor leerprocessen. Ik ga u duidelijk maken wat achtergrond 

en de uitwerking van Matrix is om daarmee een bepaalde vorm van 

onderzoeksmethodiek te volgen die we noemen: het laten zien van de 

mogelijkheidsvoorwaarde. Ik wil met deze studie aantonen dat het wel degelijk 

mogelijk is om een generatieve liefdevolle context te scheppen. 

 

Nu kan u zich natuurlijk als lezer terecht de vraag stellen, wanneer iemand iets 

opschrijft wat hij noemt „een weten‟, (en wanneer dit weten neergeschreven is in 

een proefschrift, heet dit doorgaans wetenschap) of dit geen pure subjectieve fictie 

is, of dat weten van de auteur wel degelijk hout snijdt en een validiteit bezit ten 

aanzien van de mensen waar het in feite om gaat. In de klassieke wetenschap is 

het valideren van een hypothese of stelling een simpele zaak. Men stelt de 

diagnose aan het begin, doet het onderzoek en vervolgens gaat men als 

onderzoeker evalueren, liefst nog in contrast met een ander gelijkaardig 

onderzoek. Er zijn natuurlijk vele contexten waarin dit een valide benadering is van 

een vraagstelling. Echter, in de sociale wetenschappen is in de laatste decennia 

wel degelijk het inzicht doorgedrongen dat onderzoek nooit een effect-neutrale 

bezigheid is, maar misschien wel één van de meest krachtige interventies die er 

zijn. De meest valide manier om zich te laten informeren over wat er zich nu 

voltrekt in zo‟n professionele leeropzet lijkt een zelfreflecterend gesprek met de 

betrokkenen in kwestie te zijn. Waarbij een dergelijk zelfreflecterend gesprek niet 

kan worden gezien als een foto van het objectieve effect, maar eens te meer als 

een stap in de zelfconstructie van de betrokkenen. Ik neem u in deel III mee in 

systematische zelf-reflecterende gesprekken. U kan dan zelf nagaan of de mensen 

in kwestie op grond van hun leerervaringen in de Matrix-situatie in staat zijn en 

bereid zijn een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten door met mij in een 

leergesprek te treden. Ik verplicht ze daarbij niet om zichzelf in bepaalde richtingen 

te portretteren, maar geef ze daarbij de volle vrijheid om hun eigen verhaal te 
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formuleren. In het derde deel doe ik u uitgebreid en op systematische manier 

verslag over deze zelfreflecterende gesprekken zodanig dat u daarin thema‟s apart 

kunt onderkennen. Vooruitlopend op het einde, denk ik dat ik dan achteraf in staat 

zal zijn om aan de hand van die zelfreflecterende gesprekken te laten zien dat je 

met de Matrix-benadering inderdaad een diepgaande manier van leren en 

ontwikkelen kan realiseren. 

 

Zoals past bij een thesis, probeer ik mij ook zo in te schrijven in een bepaalde vorm 

van sociale wetenschapsbeoefening die de meest overtuigende uitdrukkingsvorm 

krijgt in wat we noemen „participerend actieonderzoek‟. Daarmee bedoelen we dat 

we niet ten volle afstand willen houden van het te bestuderen object (waarbij 

degene die wordt bestudeerd paradoxaal genoeg van een „subject‟ tot een soort 

„object‟ verwordt). Het is integendeel een onderzoeksmethode waarin het bouwen 

van een weten aangaande een sociale werkelijkheid tot stand wordt gebracht door 

feitelijke participatie in die werkelijkheid zelf. Hierbij vertrekken we expliciet vanuit 

een generatieve betrokkenheid (en niet vanuit een destructieve betrokkenheid die 

toch de bron vormt van vele wetenschap, zoals bv. een kind dat zijn beertje 

bestudeert door hem kapot te trekken), waarbij we echter geen partijen favoriseren 

en waarbij onpartijdigheid zich ook niet vertaalt in onverschilligheid, maar 

integendeel in een zeer hoge betrokkenheid in de richting van het doel van 

diegenen met wie we aan de slag gaan, met name zelfontwikkeling. Dit onderzoek 

is tegelijk een soort bevestiging van dat je op deze participerende manier aan 

sociale wetenschap kunt doen. Door te laten zien dat die leerervaringen zich 

inderdaad kunnen voltrekken in de richting van verdere zelfconstructie, onderschrijf 

ik dit type wetenschap in het sociale vak, waar Kurt Lewin ons als het ware is in 

voorgegaan.  

 

Graag nodig ik u uit om u open te stellen voor onze benadering van leren, om met 

mij een wandeling te doen achter de schermen van Matrix zodat u kunt zien hoe wij 

concreet bouwen aan een leergroep en, laatst maar niet het minst, om mee in een 

reflexieve dialoog te treden met de diverse deelnemers die afgelopen jaren onze 

leeraanpak hebben ervaren.  

 

Ik wens u veel lees- en leerplezier 

 

Johan 

.  
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Ouverture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
‗Sommige, de meest menselijke zaken, spelen zich alleen maar tussen mensen af, 
niet in mensen afzonderlijk. Liefde, respect, bewondering, betekenis, hebben 
alleen maar plaats in een tussenruimte, in dat onzichtbare iets wat door een 
verbintenis geschapen wordt. Ergens anders bestaan ze niet.‘ Connie Palmen: de 
vriendschap, Amsterdam 1995, pp. 310/311 

 
‗Liefde woont niet in de mens, de mens woont in zijn Liefde.‘ Martin Buber, Ich und 
Du, 1958 

 

 

Zoals de titel van het proefschrift aangeeft, ben ik sterk geboeid door het leren van 

mensen. Ik bedoel dan niet het klassieke, overdrachtelijke leren of studeren maar 

een wederzijds en generatief leren dat zich voordoet waar mensen elkaar wezenlijk 

roeren, in beweging zetten en houden om completer mens te worden. Dit leren 

ontspringt niet aan handboeken, maar heeft zijn bron in dialogische relaties. Het 

doel ligt niet in een finaal grijpen of kennen van een werkelijkheid (jezelf, anderen 

of het andere), wel in het meer realiseren of verwerkelijken van die werkelijkheid.  

 

Ik denk dat een dergelijke leerpraktijk niet zonder liefde kan floreren. Ik gebruik hier 

het woord liefde met enige reserve omdat er veel betekenissen aan kleven die 

veraf liggen van de betekenis die ik hier aan het woord wil toekennen. Met het 

woord liefde doel ik niet zozeer op een affectief gevoel of een persoonlijke 

houding, maar wel op de waarde/kwaliteit van het relationele veld; een kwalificatie 

van „het tussen‟. Het laat mij toe om eigen groepservaringen uit te drukken die de 
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aanleiding vormen van dit doctoraal onderzoek. Ik zou deze ervaringen ook 

kunnen duiden met begrippen als „waarderende relationele leerruimte‟ (Fry, 

Cooperrider, e.a.), „tweezijdige relaties‟ (Argyris), „subject-subject relaties‟ (Gergen, 

Hosking, e.a.), „Relationele Praktijken‟ (Bouwen e.a.). Deze kwaliteit van de 

tussenruimte wordt gedragen door persoonlijke gevoelens of ondersteund door 

een persoonlijke houding, maar deze vormen mijns inziens niet de essentie. Jaren 

geleden al drukte Martin Buber dit filosofisch uit door te stellen dat de liefde niet in 

de mens woont, maar de mens in zijn liefde.  

 

Dit werk is een weerslag van deels individuele, maar veelal van gezamenlijke 

reflecties op de praktijken en relationele processen binnen leergroepen waar 

deelnemers elkaars persoonlijke en professionele groei ter harte nemen en 

hiervoor samen met de begeleiders de nodige condities scheppen en 

onderhouden. Het leren dat hier het onderwerp van studie vormt, situeert zich 

binnen de context van de langlopende en ervaringsgerichte leerprogramma‟s CIGO 

(KU-Leuven- UHasselt), HRM (UHasselt), Procesgericht Leiderschap (KHL) en 

Matrix. (zie voor uitgebreide informatie www.allegrosite.be). Het onderzoek betreft 

in essentie een dialogische en reflexieve zoektocht naar de „life giving forces‟, de 

relationele condities die dergelijk leren in groepen mogelijk maakt, een 

onderzoekende en waarderende dialoog waar diverse oud-deelnemers aan 

hebben deelgenomen. 

 

Eerst wil ik me even aan u, lezer, voorstellen en schetsen wat mijn drijfveer is en 

welke de achtergrond van waaruit dit onderzoeksinitiatief ontstond. Daarna 

illustreer ik kort het groepsleren waar deze studie zich op richt met het persoonlijke 

verhaal van Maud, een deelneemster aan het Matrix-leerprogramma. Mocht u geen 

ervaring hebben met het soort groepsleren dat we beogen, dan helpt dit verhaal u 

wellicht tot een min of meer concrete voorstelling te komen van hoe het er in een 

een dergelijk leergroep aan toe gaat en gevoelsmatig aan te sluiten bij de 

belevingswereld van de deelnemers en invoelend te waarderen wat de leergroep 

kan betekenen voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Tot slot vertel 

ik meer over de betrachting en het opzet van dit werk. 

 

De keuze om werk te maken van een doctoraatsthesis is het resultaat van een 

persoonlijk leertraject dat een 10-tal jaren omspant. Van opleiding ben ik licentiaat 

in de Economische Wetenschappen (KU Leuven). Ik werk sinds 1991 voor VIZO, 

nu Agentschap Ondernemen genoemd, een Vlaamse overheidsorganisatie die zich 

richt op het stimuleren, ondersteunen en begeleiden van het ondernemerschap in 

http://www.allegrosite.be/
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Vlaanderen. Sinds 2006 combineer ik deze job met een eigen zelfstandige 

adviespraktijk binnen het domein van mens- en organisatieontwikkeling.  

 

Aan het begin van mijn professionele loopbaan gaf ik bedrijfseconomisch advies 

en hielp ik zelfstandige ondernemers een zaak opstarten. Mijn loopbaan zou 

(achteraf gezien) een fundamentele heroriëntatie krijgen naar aanleiding van een 

vraag van een klant: „Wij willen binnen onze organisatie een cultuuronderzoek 

doen, wil je ons hierbij helpen?‟. De vraag komt van Marc Theunis, directeur van 

CMO Neerpelt, een opleidingscentrum voor zelfstandigen en KMO binnen de 

familie van het VIZO. Marc toont mij hierbij een scriptie, gekregen van een vriend 

van hem. Het betreft een groepswerk in het kader van een integratieopdracht van 

het HRM-programma (een opleiding die mij toen nog niet bekend was), 

georganiseerd door het Limburgs Universitair Centrum, nu Universiteit Hasselt 

(UHasselt). In dit werk werden een aantal cases van cultuurverandering 

besproken. Blijkbaar is Marc hier erg door geïnspireerd geraakt. Al snel slaat de 

vonk over. Samen verdiepen we ons in organisatiecultuur en hoe deze te 

veranderen. Ons baserende op de scriptie, kiezen we voor de VOKIPO als 

methodiek, een diagnose-instrument dat toelaat zicht te krijgen op het heersende 

klimaat in een organisatie, ontworpen door Prof. Karel De Witte. 

 

De samenwerking met Marc leidt van een zakelijke relatie tot een 

vriendschapsrelatie. We inspireren en enthousiasmeren elkaar rond nieuwe 

ideeën. In het kielzog van het cultuurtraject ontdekt Marc het concept „De lerende 

Organisatie‟ en spreekt mij hierover aan. Hoe boeiend vinden we dit! Via het boek 

„Op weg naar een lerende organisatie‟ van Wierdsma en Swieringa en het artikel 

„De lerende organisatie‟ van René Bouwen (1992) ontdek ik meer over 

organisatieleren en lees voor een eerste maal over „het sociaal constructionisme‟. 

Deze literatuur is voor ons een bron van ideeën die nieuwe mogelijkheden van 

samenwerking opent. Gedreven door ons enthousiasme zoeken we naar een 

vertaling hiervan in onze dienstverlening aan bedrijven. Onder de noemer „Focus 

op de lerende organisatie‟ starten we drie leergroepen op van KMO-bedrijfsleiders. 

Hierbij zoeken we de ondersteuning van Karel de Witte en onderzoeksassistente 

Maddy Swinnen. Zo leer ik het Centrum voor Personeels- en 

Organisatieontwikkeling van de KU Leuven kennen. Het is een erg vruchtbare 

samenwerking met een hoog energiegehalte. Ook de KMO-bedrijfsleiders reageren 

erg positief op deze „nieuwe wind‟. Andere vormingscentra spreken ons hierover 

aan en zoeken samenwerking. De initiatieven sijpelen zo door naar de bredere 

organisatie en monden uit in een overkoepelend initiatief over de provincies heen: 

een Search Conference rond „Vernieuwend Ondernemerschap‟. In dit kader 
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ontmoet ik René Bouwen persoonlijk. Marc en ik spreken hem aan om deze 

werksessies mee te begeleiden. René zegt meteen ja. Via verhalen van 

ondernemers en met het beeld van een boom als metafoor van ondernemerschap 

gaan we met een grote groep van VIZO-professionals op zoek naar de kwaliteiten 

van „vernieuwend ondernemerschap‟ en hoe wij die als opleidings- en 

adviesorganisatie op een geïntegreerde wijze kunnen ondersteunen. 

 

Omstreeks diezelfde tijd stel ik mij kandidaat voor het HRM-programma aan het 

Limburgs Universitair Centrum (nu: Universiteit Hasselt). Sindsdien is weinig nog 

hetzelfde gebleven. De opleiding heeft een diepgaand effect op mij. De ervaringen 

gedurende die twee jaar openen voor mij nieuwe dimensies van leren en leven. 

„De lerende organisatie‟ wordt voor nu pas écht duidelijk en voelbaar. Felix 

Corthouts, Roland Vermeylen en Ben Ampe, de begeleiders van het HRM-

programma zijn voor mij een lichtend voorbeeld van wat „Process Consultation‟ van 

Schein kan betekenen voor het openen van leerpotentieel in groepen. Al doende 

leer ik over ontwikkeling- en leerprocessen in groepen en wat op dit vlak mogelijk is 

tussen mensen. Eigen leerervaringen worden gekoppeld aan literatuur van Senge, 

Schein, Argyris, Kolb, Schön, Isaacs, Quinn, Koestenbaum, e.a.. Tijdens deze 

opleiding leer ik ook Roger Goris kennen... We werken sindsdien nauw samen. Uit 

onze gezamenlijke deelname aan het HRM-programma en de latere intense 

samenwerking zal het Matrix-leerprogramma ontstaan. Na de opleiding richt ik mij 

professioneel steeds meer op het begeleiden van leer- en veranderingsprocessen 

van mensen, groepen en organisaties.  

 

De ervaring van de kracht van „hier-en-nu‟ tijdens de HRM-opleiding brengt mij 

nadien bij de gestalt-therapeutische stroming en de client-centered therapie. Ik 

lees geboeid werken van Fritz Perlz, Goodman, Georges Lambrechts, Carl Rogers, 

Irvin Yalom, Mia Leyssen. Via deze literatuur ontdek ik Martin Buber. Wat een 

openbaring! Zijn werk „Ich und Du‟ doet vele euro‟s bij mij vallen. Het boekje ligt 

nog steeds bij mij op de bovenste plank. Het treft mij hoe hij de ik-jij relatie 

spiritueel grondt in de Liefde. Het valt mij ook op hoe zijn stem doorklinkt in diverse 

stromingen; de humanistische psychologie, T-training, Experentiële en 

Gestalttherapie, sociaal constructionisme, filosofie en theologie. Via Buber kom ik 

bij Levinas uit, „De moed om te zijn‟ van Paul Tillich en „Liefhebben‟ van Erich 

Fromm. 

 

In de aanloop naar dit proefschrift toe, stoot ik eerder toevallig op „oudere werken‟ 

rond Laboratory Training (Lewin, Lakin, Schein en Bennis, Cohen and Smith, e.a.). 

Ik lees zo het verhaal van de ontdekking van de T-training. „Dé onderwijsinnovatie 
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van de 20ste eeuw‟, klonk het. Hun enthousiasme en geestdrift zijn heel 

herkenbaar.  

 

In het kader van zijn doctoraat ontmoet ik Frank Lambrechts. Doorheen de 

samenwerking met Frank krijg ik zicht op de werken van Kenneth Gergen, Dian 

Marie Hosking, John Rijsman, Etienne Wenger en recentere artikelen van René 

Bouwen over „Relationele Praktijken‟. Via Frank leer ik ook Sven De Weerdt 

kennen en zijn doctorale studie over diepgaand leren in groepen. Sven brengt mij 

op zijn beurt in contact met de ideeën van Ken Wilbur. 

 

Recent ontdek ik, via een artikel van Ron Fry en Johan Hovelynck, Hanah Arendt 

en haar werk „De Vita Activa‟ (Arendt, 1968). Haar visie op sociaal handelen, het 

proceskarakter van handelen, de rol van vergeving in tussenmenselijke handelen, 

haar „space of appereance‟, duiden heel sterk eigen ervaringen.  

 

Al deze mensen hebben sterk mijn actueel denken en handelen beïnvloed. Het valt 

mij op ook dat veel van de vermelde auteurs naar mijn gevoel komen tot 

gelijkaardige essenties van tussenmenselijk handelen. Zij vormen een belangrijk 

tegenwicht voor de steeds voortschrijdende economisering en instrumentalisering 

van menselijke relaties. Zij blijven ons voorhouden dat een levende ik-jij relatie, van 

persoon tot persoon, in gelijkwaardigheid ondanks verschil, EEN MOGELIJKHEID 

BLIJFT die mensen samen kunnen construeren. Hun discours heeft iets 

opstandigs; hun stem gaat tegen de heersende stroom in. Ik sluit me hier graag bij 

aan. De ervaring als deelnemer en de diverse daaropvolgende ervaringen als 

medebegeleider van gelijkaardige langlopende leerprogramma‟s vormen de aanzet 

om met dit onderzoekswerk op een gerichte en verdiepende wijze stil te staan bij 

de leerprocessen die zich voordoen in deze leerformules en hiervoor de nodige tijd 

vrij te maken. U mag in deze laatste zin het woord „leerprocessen‟ gerust 

vervangen door „relatieprocessen‟. Het leren waar we naar streven is zodanig 

relationeel ingebed dat het leren en het werken aan de relatie twee in elkaar 

verstrengelde dimensies zijn van eenzelfde praktijk. Nieuwe dimensies van 

relateren openen nieuwe dimensies van leren en omgekeerd.  

 

 

Het verhaal van Maud 

 

Ik start graag met het verhaal van Maud, een oud-deelneemster van het Matrix 

leerprogramma. Het had ook het verhaal kunnen zijn van een andere deelnemer. 

Het verhaal is illustratief bedoeld en spreekt voor zich. Het maakt snel duidelijk - 
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meen ik - wat de leer- en ervaringswereld is waarop ik mij met dit onderzoek wil 

richten. Aansluitend op het leerverhaal vertel ik, zoals ik al aangaf, meer over het 

opzet van dit proefschrift.  

 

Het verhaal van Maud speelt zich af binnen de context van het Matrix-

leerprogramma. Matrix is naast het CIGO, HRM en Procesgericht Leiderschap één 

van de langlopende leerprogramma‟s in Vlaanderen die stoelen op een 

ervaringsgerichte en relationele manier van leren in kleine groep. Ik kies voor een 

verhaal uit Matrix omdat ik hier sinds 2001 nauw bij betrokken ben als 

medebegeleider. Het Matrix-leerprogramma hanteer ik ook om die reden als 

onderzoekscasus voor het relationeel leren dat we willen bestuderen in dit 

proefschrift. Ik licht eerst kort het Matrix-programma toe. Dit helpt wellicht haar 

verhaal beter te situeren.  

 

Het Matrix-leerprogramma richt zich tot professionals (adviseurs, begeleiders, 

trainers, leidinggevenden, ...) die willen leren op het vlak van advisering en het 

procesmatig begeleiden van mensen, groepen of organisaties vanuit de filosofie 

van Process Consultancy (Edgar Schein), en die zichzelf hierbij willen betrekken 

als persoon. Het aantal deelnemers per leergroep is minimaal 9 en maximaal 14. 

De deelnemers komen uit diverse contexten (kwaliteitszorg, ICT, accountancy, 

personeel en organisatie, marketing, sociale economie, enz.). De samenstelling 

van de groep varieert in geslacht, leeftijd en ervaring. De meeste deelnemers 

hebben een eigen zelfstandige adviespraktijk of werken in dienst van eerder 

kleinere adviesbureaus. Inhoudelijk en vaktechnisch beschikken zij over voldoende 

expertise over hun specifiek adviesdomein. De formele opleiding bestrijkt een 

periode van 10 maanden. Om voldoende diepgang en leereffecten te garanderen, 

wordt er hoofdzakelijk residentieel gewerkt (Kasteel Mariagaarde te Hoepertingen).  

 

Het programma start met een residentiële vijfdaagse met oog op 

leergroepsvorming In deze startweek wordt gewerkt aan de nodige condities om 

samen te leren. Hier wordt de fond gelegd van een effectieve leergroep. De 

processen die zich van moment tot moment tussen de deelnemers afspelen, 

worden benut om te leren over relationele en groepsprocessen en effecten van 

eigen handelen. De begeleiders bewaken de condities en faciliteren het 

leerproces. Kort na de startweek volgt een planningsdag. Vanuit de 

leerervaringen van de startweek distilleren we die dag samen thema‟s die verdere 

uitdieping vragen. Rond ieder thema wordt op basis van persoonlijke leerbehoeften 

een projectgroepje samengesteld. Elke projectgroep verdiept zich in het gekozen 

thema en werkt rond dit thema een leersessie uit voor de andere deelnemers. 
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Hierbij worden ze aangemoedigd om eigen ervaringen en inzichten te verbinden 

met bestaande literatuur. Deze leersessies worden gespreid over twee 

residentiële bijeenkomsten van telkens twee dagen.  

 

Nadien volgt een driedaagse training rond advies –en 

begeleidingsvaardigheden. Aan de hand van cases uit de praktijk van de 

deelnemers worden interventiestijlen geanalyseerd en geëvalueerd, nieuwe 

interventies uitgeprobeerd en eigen competenties op dit vlak verder ontwikkeld. De 

belangrijkste leerdoelen zijn dan: (1) versterken van de eigen diagnose– en 

interventievaardigheden, (2) uitbreiden van het eigen interventierepertorium door 

actief te experimenteren en (3) leren over condities, factoren en processen die van 

invloed zijn op het begeleiden van personen, groepen en organisaties. 

 

De residentiële training rond interventievaardigheden wordt opgevolgd door 4 

intervisiedagen waar deelnemers elkaar vooruit helpen bij en van elkaar leren 

vanuit concrete praktijkvraagstukken. In deze sessies streven we naar integratie 

van praktijk en theorie enerzijds, en integratie van professioneel en persoonlijk 

optreden anderzijds. Naargelang de leerbehoeften en leerstijlen van de groep zijn 

diverse werk- en leervormen mogelijk. 

 

Het sluitstuk van het programma is de integratie driedaagse waarbij de aandacht 

gaat naar de integratie van het geleerde in de persoonlijke ontwikkeling en verdere 

loopbaan als adviseur. Deelnemers schrijven een persoonlijk integratiewerk en 

stellen dit op interactieve manier voor aan de groep. Groepen zetten na deze 

periode het leertraject voort op eigen initiatief. De meeste groepen blijven 

verscheidene jaren actief.  

 

Belangrijk is ook om te weten dat we niet met open inschrijvingen werken. 

Kandidaten melden zich voorafgaand aan het programma voor een 

intakegesprek. Dit gesprek biedt de kandidaat-deelnemer de mogelijkheid om 

contact te leggen met de begeleiders en om samen met hen uit te klaren of het 

programma en de wijze van leren voldoende aansluiten op de verwachtingen. 

 

Dit volstaat hoop ik als situering. In een later hoofdstuk kom ik hier uitgebreider op 

terug.  
  



11 

 

Wat volgt zijn 3 verhalen van Maud:  

 

- Het eerste verhaal is geschreven kort na de startweek. Zoals net 

toegelicht, volgen op de startweek twee residentiële tweedaagse waar 

leersessies georganiseerd worden rond thema‟s en vragen komende uit de 

ervaringen van die startweek; 

- In een tweede verhaal beschrijft Maud haar leerervaringen van de eerste 

opvolging tweedaagse;  

- Het laatste verhaal situeert zich op het einde van het programma. 

Terugblikkend op de hele leercyclus evalueert Maud haar persoonlijk 

leertraject en beschrijft zij hoe zij haar leerproces wil voortzetten.  

 

Tot zo… 
 
 

Verhaal Maud 1 

 

Flarden ervaring 

 
Mijn ervaring startte bij het intakegesprek met Johan en Roger. De 
vertrouwelijkheid, de rust waarin dat gesprek verliep gaf me een goed gevoel. Ik 
deed mijn verhaal en zij luisterden en stelden vragen waarop ik simpelweg 
antwoordde. Ik voelde me veilig en dat gevoel had ik nodig om aan de opleiding te 
beginnen. Toen de toelating er kwam, voelde ik me ook zekerder, zekerder over 
mijn verhaal en de juistheid van wat ik wil leren en onderzoeken. 
 
Tijdens de rit naar Hoepertingen was ik zenuwachtig en ik suste die 
zenuwachtigheid met het besef dat iedereen dat intakegesprek had gehad, en ik 
me toch wel veilig kon voelen. De zenuwachtigheid maakte stilaan plaats voor 
nieuwsgierigheid. Wat zou er gaan gebeuren? Wie zijn die anderen? Ik nam mezelf 
voor om me open te stellen voor wat er zou gebeuren (een absurde gedachte 
eigenlijk, want ik kan niet anders). Mijn voelsprieten stonden op scherp! 
Aangekomen in Hoepertingen ervaarde ik een rust, me ingegeven door de 
omgeving, het gebouw, de ontvangst, het zien van eenzelfde soort 
zenuwachtigheid bij de anderen. Het kon gebeuren! 
 
Ik kreeg onmiddellijk bepaalde beelden toen ik jullie één voor één zag 
binnenkomen. Wie praatte er veel/weinig, welke vragen stelden jullie mij, die eerst 
ontmoeting, losse flarden ter kennismaking. 
 
Bij de aanvang van de eerste sessie bleef ik naar jullie kijken en merkte ik bij 
mezelf dat ik mijn eerste indrukken aan het vervangen was door andere. 
Uiteindelijk heb ik alleen gekeken en geluisterd en gevoeld en toen pas echt 
contact gekregen. 
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De stiltes waren in het begin onwennig, maar werden later een vertrouwd gevoel. 
Het waren momenten waarop wat ik zag en voelde en dacht een plaatsje kreeg en 
ik vragen kon formuleren. Nu begrijp ik dat het waardevolle momenten zijn en ik 
zoek ze bewuster op. Ik was zo opgelucht toen ik een eerste interventie deed, het 
was voor mij een signaal dat ik erbij was. 
 
De aanwezigheid van Roger en Johan gaf me een veilig gevoel: de vragen die 
jullie stelden, jullie zien/voelen/luisteren stelden me in staat om risico‘s te nemen. 
Later in de week ervaarde ik die veiligheid bij de ganse groep. Ik voelde me graag 
gezien en vice versa. 
 
Ik heb heel veel kwetsbaarheid gezien en gevoeld. Dat gaf me niet alleen een 
gevoel van herkenning maar ook van veiligheid. Veiligheid doorheen die gedeelde 
kwetsbaarheid. Ik stond vaak perplex bij het zien van zoveel kwetsbaarheid. Sarah 
haar nachtelijke spook en Tom zijn OK-gevoel flitsen bijna dagelijks door mijn 
hoofd. Ik heb mezelf getoond in al mijn emotionaliteit en voelde me daarom 
gewaardeerd en gerespecteerd, en het deed deugd. 
 
De oefening rond ‗ik zie, ik voel en ik denk‘ was voor mij het belangrijkste moment. 
Niet om hoe ze is verlopen, maar omwille van het inzicht dat ze me bracht. Als ik 
die vragen bleef stellen en beantwoorden werd het zoveel eenvoudiger en voelde 
ik me zekerder. Het was een scharnierpunt dat me verder hielp en de rest van mijn 
belevingen die dagen anders maakte. 
 
Ik heb veel gedrevenheid ervaren. Enerzijds de positieve gedrevenheid die ik 
voelde bij Ilse en Filip. Die ik herkende en die me stimuleerde. Samen een doel 
proberen te bereiken, dat ken en betracht ik ook de hele tijd. Anderzijds een 
negatief gevoel wanneer ik gedrevenheid ervaarde om actie te ondernemen, om te 
doen. Ik stuitte bij mezelf op weerstand. Ik kon dit gevoel niet direct plaatsen. In het 
dagdagelijkse leven ben ik ook eerder geneigd om tot actie over te gaan en nu gaf 
het me een verwrongen gevoel. Ik voelde het ‗waarom‘ niet. Uiteindelijk zijn we op 
zoek gegaan naar onze twee voorwerpen toelichten en ik besefte dat het ons 
dichter bij elkaar bracht. Hoe was ik anders Wouter zijn mooie omschrijving te 
weten gekomen??  
 
Ik denk ook dagelijks aan wat ik ervaarde met Rudy. Ik fantaseerde dat hij niet 
gedreven was en toch zag ik van alles bij hem bewegen. Ik werd kwaad en triest 
en opstandig. Ik wist geen blijf met mezelf tot ik om feedback vroeg. Dat is een 
leerpunt dat zal blijven terugkomen! 
 
Keuzes maken. Kiezen om mee te doen, kiezen om te spreken of te zwijgen, 
kiezen om in de vrije tijd mee te gaan of alleen achter te blijven. De stap er naartoe 
ervaarde ik vaak als een opdracht, maar eens gezet was ik opgelucht en trots. 
 
Ik heb zo duidelijk – wel een paar seconden lang – kunnen voelen wanneer we als 
groep meer groep werden. Ongelooflijk warme momenten waren dat. (Ik vraag me 
af of je dat zou kunnen registreren?) 
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Een paar keer sloeg de schrik me rond het hart: wanneer Ton werd geconfronteerd 
met het in of uit de groep staan bijvoorbeeld. Wow, is dit niet hard? Kan je dat 
zomaar zeggen? En de schrik verdween toen ik terugdacht aan de ‗ik zie, ik voel, ik 
denk-oefening. Hier-en-nu, vragen stellen, feedback geven en vragen, mijn deel 
naast dat van jou leggen…, ik ben er zoveel wijzer door geworden. 
 
Ik heb nog nooit zo bewust gedacht, gevoeld, zaken geformuleerd vanuit mijn IK 
en me tegelijk zo betrokken gevoeld bij de anderen als tijdens deze vijfdaagse! 
 
De dagen erna kon ik thuis en op het werk niet zwijgen over mijn ervaringen. Ik 
stelde ‗over en bij‘ alles vragen, vroeg om feedback, leefde in een ‗hier-en-nu 
toestand‘!  
 
Ik besef dat ik me tijdens de vijfdaagse in een luxe-situatie bevond en die rijke 
ervaring heb ik meegenomen in mijn ganse wezen en ik wil haar delen met 
iedereen. Dat willen delen is mijn dankbaarheid voor wat ik tot nu toe heb geleerd 
en ik ben gretig en verlang naar meer. 
 
Mijn functioneren 
 
Risico‘s nemen. Zelfs nu heb ik er moeite mee. Dit verslag schrijven maakt me een 
beetje bang. Zal het wel goed zijn? Ik moet erop vertrouwen dat het me wel zal 
gezegd worden. En als ik het wil weten moet ik erom vragen. Dat is een ervaring 
die jullie me hebben bijgebracht en die ik wil koesteren en die ik me elke keer 
opnieuw weer voor de geest zal halen wanneer ik twijfel. 
 
Ik twijfel niet over de juistheid van wat ik voel, maar wel over de verstaanbaarheid 
van wat ik zeg. Feedback vragen is daarom noodzakelijk voor me. Ik wil me daar 
echt op toe leggen. (heb op reis eigenlijk niks anders gedaan en ik stel vast dat ik 
er op het werk ook meer aandacht aan besteed) 
Ik heb mijn openheid – lees eerlijkheid – ervaren als een kracht. Het helpt me om 
te handelen in het ‗hier-en-nu‘. 
Ik mag feedback geven, maar het is belangrijk erbij te vermelden dat ik dat vanuit 
mijn standpunt doe en het bijgevolg geen oordeel inhoudt. 
 
Dat ‗hier-en-nu‘ heeft me er ook op gewezen (ik wist wel dat het een teer punt was) 
dat ik mijn eigen fantasieën niet verder moet uitbouwen, maar ze juist moet 
doorbreken door feedback te geven en te vragen.  
 
Ik heb het ook nodig om graag gezien te worden. Daarmee bedoel ik niet dat ik 
naar complimenten hengel, maar me veilig en gerespecteerd wil voelen. En om dat 
te krijgen moet ik ook iets geven. 
 
Ik besefte nogmaals dat zorg dragen iets van mij is. Ik wil ervoor instaan dat 
anderen het ook goed hebben. Dat wil ik niet doen door anderen hun hand vast te 
houden, maar door samen te werken. 
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Het schema aan de muur met de randvoorwaarden om tot een groep te komen 
kreeg een concrete invulling gedurende die vijf dagen. De woorden werden 
gekoppeld aan mijn ervaringen en werden kapstokken waaraan ik mijn andere 
ervaringen kon hangen. Ik begrijp beter wat ik tot nu toe vaak voelde, maar niet 
altijd kon benoemen.  
 

Groepsprocessen 

Het was bijzonder om te kunnen ‗zien‘ hoe 14 (voor elkaar) onbekenden na vijf 
dagen een groep werden. Ik kan momenteel geen andere verklaring vinden dan 
wat we meemaakten is ontstaan door te luisteren, te kijken, te voelen en te 
communiceren. We zijn erin geslaagd om echt in contact te komen met elkaar. Er 
is een voedingsbodem ontstaan van waaruit we kunnen groeien. 
 
Het was voor mij een belangrijk gegeven dat iedereen meedeed. Van zodra er 
iemand afhaakte viel er energie weg en traden we in actie om die er (terug) bij te 
halen. Ik bedoel met afhaken niet die momenten waarbij het even te veel was en je 
minder actief was. Ik heb het over betrokkenheid. Wanneer die er niet was, viel 
voor mij de veiligheid weg. Door feedback te geven, het ene naast het andere te 
leggen, vormden we geen oordeel, maar creëerden we veiligheid en konden we 
communiceren. 
 
Het is een ongelooflijk gevoel om samen te zijn, samen te dragen en je gedragen 
te weten. Het is stimulerend wanneer er risico‘s genomen worden. 
Bij de oefening met het touw kreeg het groepsgevoel een andere invulling. We 
moesten ons organiseren, het werd moeilijker om in het hier-en-nu te blijven. Ik 
was blij om te zien hoe iedereen zich anders opstelde. Er ontstonden andere 
verhoudingen. 
 
Ik stelde ook vast hoe belangrijk de begeleiding van Johan en Roger was tijdens 
het ganse proces. Wanneer grepen ze in? Wanneer gaven ze een bepaalde 
wending aan het gebeuren? Wanneer stelden ze vragen? Welke impact hadden ze 
op de sfeer?  
 

Vragen/leerpunten waar ik verder rond wil werken 

Ik wil verder werken rond het ‗hier-en-nu‘. Hoe kan ik dat ‗hier-en-nu-werken‘ 
integreren in de ganse organisatie waar ik werk? Hoe kan ik het ook toepassen, 
rekening houdend met de verschillende posities die de mensen bekleden? 
 
Ik wil verder onderzoeken en leren hoe ik kan bijdragen aan de groepsprocessen 
binnen mijn werkterrein. Tijdens de vijfdaagse bevonden we ons in een luxepositie 
waar er tijd en ruimte en … was om dingen te laten ontstaan, maar hoe creëer ik 
die randvoorwaarden op het werk, waar alles zijn gang gaat? Hoe kan ik anderen 
meenemen in dat groeiproces? Wanneer stuur ik en wanneer begeleid ik? Wat zijn 
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de grenzen daartussen? Moeten we ons niet eerst afvragen of we wel hetzelfde 
doel nastreven? Streven we naar dezelfde waarden? Welke waarden vinden we 
belangrijk? 
 
Ik heb de vijfdaagse ook als een persoonlijke verrijking ervaren en die wil ik graag 
zien verder groeien. Ik ben ervan overtuigd dat ik die persoonlijke groei nodig heb 
om al het voorgaande te kunnen integreren. 
 
 
Verhaal Maud 2 

Wat ik meeneem 

De minder aangename rit naar huis na de tweedaagse kon mijn ‗gretig lerende 
gevoel‘ van deze tweedaagse niet bederven, maar heeft me wel koppijn bezorgd. 
Ik had mezelf vooraf al voorgenomen om een leerverslag te schrijven na elke 
bijeenkomst. Gewoon omdat het neerschrijven me helpt om zaken op een rij te 
krijgen, een systematisch overlopen van mijn belevingen, zodat ik niks 
vergeet/over het hoofd zie. Het helpt me ook om de hoofd- en bijzaken van elkaar 
te scheiden, om leerdoelen en leerpunten beter te vatten. Het helpt om eventuele 
twijfels/onzekerheden weg te nemen, twijfels/onzekerheden die ontstaan bij het 
slapen gaan, het naar huis rijden: heb ik dat wel goed gevoeld en dergelijke 
meer…  
 
Ik besef veel meer dan na de vijfdaagse dat ik groei, bijna letterlijk zelfs, en die 5 
centimeter misstaan me niet moet ik zeggen. Kom ik nu dichter bij mijn leerpunt om 
te leren ontvangen? Dat zal wel! Door in deze leergroep te ‗zijn‘ besef ik dat ik niet 
de neiging heb om stil te staan bij mijn kwaliteiten, maar er toch zo naar verlang 
daar bevestiging in te krijgen. Ik heb het nodig om de zekerheid te voelen dat ik 
mensen kan raken. Ik denk nu onmiddellijk terug aan de ‗droomoefening‘ en de 
wederzijdse keuze van Lut en mezelf om samen de oefening te maken. Ik voelde 
me er onwennig bij te horen dat ik energie geef, maar word daar zoveel groter 
door. Ik mag daarop vertrouwen en dat was ergens wel nieuw. Als ik daaraan 
verder werk wordt het wellicht 10 centimeter. Iets geven is iets terugkrijgen, 
ongelooflijk! Ik wil dan ook graag stappen verder zetten rond dat thema. Nu rijst bij 
mij de vraag: als ik dan zo‘n invloed heb op een groep/op mensen, wat kan ik daar 
dan mee doen? In welke mate kan ik die eigenschap benutten om ‗te zorgen 
voor…‘; ik kom uit bij het thema leiderschap. 
 
Niet alleen door die ervaring kom ik bij dat thema uit. Ook door wat ik heb ervaren 
de tweede dag, toen we met ons groepje de dag hebben aangevat. Ik wil graag 
met ons groepje onderzoeken wat we nu juist deden en welke gevolgen dat had op 
het verloop van de dag. Daarover zal ik later dus meer schrijven. Tom K die me 
zegt dat ik zo aanwezig was in de groep, bevestigt me in mijn gevoel dat ik me 
anders opstelde vanuit de idee dat ik begeleider was. Maar wat was dat eigenlijk 
dat ik anders heb gedaan? Ik doe altijd interventies, maar nu was het op een 
bewustere manier. Steeds vanuit mezelf, maar ik probeerde, denk ik, iets anders te 
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bereiken. Mijn ‗zorgen voor‘ was niet zozeer op mezelf gericht, maar ook op de 
groep, op de ander. Ik wil er nog even over nadenken, het proberen te 
‗kristalliseren‘. Nadenken ook over Sven die het kader schetste en dat als 
vanzelfsprekend deed. Sarah die niet wou begeleiden, maar dat naar mijn gevoel 
wel heeft gedaan. Enzovoort enzoverder… we hebben een afspraak gemaakt en ik 
kijk er naar uit. 
 
Ik heb ook gezien en gevoeld hoe de betrokkenheid van Johan en Roger is 
veranderd. Hun - voor mij althans - aanwezigheid heeft een andere betekenis 
gekregen. Tijdens de vijfdaagse gaven jullie me veiligheid door jullie aanwezigheid, 
door de interventies en vooral door de manier waarop. Deze veiligheid is er nog 
steeds (gelukkig maar!), maar het gaat nu een niveau dieper (ik denk aan de ajuin 
van Sven, die theorie gaat ook voor jullie op). Jullie interventies krijgen een andere 
dimensie. Ik weet niet goed hoe ik het moet omschrijven, en hou het momenteel bij 
het gevoel dat jullie meer deelnemer zijn geworden. Ik voel dit het sterkst bij jou, 
Roger. Ik zal verder nadenken om het beter te kunnen omschrijven. Ik heb er in elk 
geval van genoten. Het heeft me ook iets geleerd over leren ontvangen. De 
vanzelfsprekendheid waarmee jij, Roger, zegt dat je je nooit ‗niet gelijkwaardig‘ 
voelt, heeft me dichter bij mijn leerdoel gebracht. 
 
Ik vond het ook erg om te zien en te voelen hoe Nele, Lut, Filip en Roger (ik kon 
dat minder bij jou voelen, Roger) tijdens de eerste dag een gevoel van ‗falen‘ (dat 
is mijn interpretatie hé) kregen, toen we aan het zoeken waren en de richting soms 
verloren. We zijn toch samen om te leren? Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, hé. 
Het wees me erop dat we niet altijd alles moeten proberen in te vullen op 
voorhand, maar moeten inspelen op wat zich aandient. Alweer dat hier-en-nu! Het 
leert me wel wat over processen. En als gevolg daarvan…theorie: ik heb wel 
honger naar theorie. Niet teveel, maar geleidelijk aan. Ik ben geprikkeld en zal 
proberen actiever tijd vrij te maken om te lezen. Het heeft zich aangediend en nu 
ga ik erop in. Dat is een leuk gevoel. Vooral omdat het er organisch is gekomen. 
Het lijkt me een evenwichtsoefening: door te ervaren op zoek gaan naar 
gelijkaardige ervaringen die iemand heeft neergeschreven, om op die manier weer 
5 centimeter te groeien. 
 
Om te besluiten wil ik zeggen dat het me deugd doet in jullie gezelschap te 
vertoeven, te werken, de zaken scherper te stellen en te groeien. Het doet 
ongelooflijk veel deugd om te voelen en te zien hoe we als groep ook tijdens deze 
tweedaagse dicht(er) bij elkaar komen en elkaar prikkelen om verder te gaan/te 
zoeken/te groeien. In dat opzicht wil ik graag op Tom en Veerle hun uitnodiging 
ingaan om de volgende keer meer contact te hebben met elkaar. Ik voelde heel 
goed het spel van verschillen die dan weer geen verschillen blijken te zijn maar 
eigenaardigheden die verrijkend/aanvullend kunnen zijn.(Merci Roger voor die 
uitspraak op het terras). Ik lijk waarschijnlijk in een euforische bui, en dat is ook zo. 
Die momenten waarop we elkaar zien en bewust(er) kunnen leren, zijn nodig, daar 
volg ik Sarah voor de volle 200%. 
 
Maud 
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Verhaal Maud 3 

Evolutieverslag Maud - Periode maart – december 2005 

Ik vind dit een aartsmoeilijke opdracht, en word momenteel geconfronteerd met 
een leerpunt dat nog niet eerder aan bod kwam in onze groep, namelijk: schrijf op 
wat je denkt en geef daar structuur aan. Ik stel vast dat wat ik leer, in hoofdzaak 
impliciet gebeurt, en ik het daardoor moeilijk heb om terug te kijken en de kern van 
wat ik leerde te benoemen. Ik besluit dan maar van de gelegenheid gebruik te 
maken om me bij onze samenkomst daarin te oefenen wanneer ik het woord krijg 
om mijn evolutieverslag voor te stellen.  
 
Ik heb de voorbije periode als een enorme verrijking ervaren: ik heb veel over 
mezelf geleerd, ik heb in een voor mij veilige omgeving kunnen ontdekken, kunnen 
scherp stellen wat mijn eigen leerdoelen zijn. Ik heb kunnen oefenen door me 
volledig op het proces te richten, zonder teveel aandacht aan het resultaat te 
schenken. De wisselwerking tussen wat ik in de leergroep opstak en wat ik 
meenam naar mijn persoonlijk en professioneel leven, werkt stimulerend.  
 
De ongelooflijke ervaring van het tot stand komen van onze groep, het ontdekken 
en exploreren van de randvoorwaarden om tot een groep te komen, het aan den 
lijve kunnen ondervinden wanneer er een stap werd gezet – bij mezelf en/of bij een 
ander. Ik onthoud vooral veiligheid, open communicatie, vertrouwen. Het geven en 
nemen, en het wankele evenwicht daartussen. Het kijken en luisteren naar het 
leerproces bij de anderen, voelen hoe dat verloopt. De ervaringen die we delen, 
het geven en krijgen van feedback vormen voor mij de basis van mijn eigen leren. 
Ik heb kunnen vaststellen dat ik leer omdat ik bewust zaken anders ging 
aanpakken en op slag minder ‗negatieve frustraties‘ overhield – lees: tot een beter 
resultaat komen. Duidelijke communicatie, vragen stellen, gevoelens die ik heb, 
aftoetsten bij de ander, anderen stimuleren om hun gevoelens bij de ander af te 
toetsen en vice versa. Ik leerde te aanvaarden dat het ene naast het andere 
leggen geen afkeuren hoeft te betekenen, maar verrijkend werkt. Het heeft mijn 
gevoel voor zelfwaarde versterkt.  
 
Het belangrijkste wat ik heb geleerd is ‗in contact gaan‘, en daarvoor de tijd en de 
ruimte te nemen/geven die nodig is. Ik voel meer behoefte om tijd te nemen/geven 
en stel vast dat het niet altijd evident is dit toe te passen in mijn professionele 
situatie. In mijn werkveld volgen de gebeurtenissen elkaar vaak in een hels tempo 
op en dan begeef ik me op glad ijs, wordt de kans groter om in mijn valkuilen te 
trappen. Ik ben mijn persoonlijke leerpunten van verschillende kanten 
tegengekomen, heb ontdekt wat daar een invloed op heeft, hoe ik negatieve 
frustraties kan ombuigen tot positieve. Ik onthoud twee leerpunten, namelijk 
omgaan met weerstand (en de daarmee samenhangende oefening om steeds in 
contact te blijven gaan) en omgaan met mijn niet aflatende behoefte om te ‗zorgen 
voor‘ (door bewustere keuzes te maken over mijn engagement en mijn eigen 
grenzen te bewaken). Ik stel vast dat wat ik heb geleerd een andere intentie, 
niveau bereikt bij mezelf, mijn privé-relatie en mijn professionele relaties. Dat 
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verschil is er omdat de intensiteit en het vertrouwen binnen die relaties verschillend 
zijn. Binnen mijn privé–relaties kies ik duidelijk zelf voor dié relaties waar het 
vertrouwen groot is. In mijn professionele werkveld ga ik ook relaties aan waar 
geen of weinig vertrouwen aanwezig is. In dat geval vraagt het meer inspanning 
om tot een volwaardige relatie te komen. 
 
Een ‗frustratie‘ die ik overhoud aan de voorbije periode is de vaststelling dat er in 
de groep enorm veel aandacht geschonken wordt aan het proces terwijl dat op 
professioneel vlak niet zo is, omdat er meer aandacht naar de doelstellingen gaat. 
De vraag die ik wil beantwoorden is of ik daar een evenwicht in kan vinden, en 
welke bijhorende keuzes ik daaraan zal verbinden (ik kom hier later nog op terug).  
 
Toekomst  
 
Mijn leerpunten zullen altijd dezelfde blijven, maar het zijn al vaker 
aandachtspunten geworden. Op moeilijke momenten doorzetten en die leerpunten 
niet wegmoffelen. Ik heb me er in de groep kunnen van vergewissen dat ik, door 
vragen te stellen, het mijne naast dat van de ander te leggen, tot een goed contact 
kan komen. Die zekerheid kan niet meer stuk, ik kan er op terugvallen als ik in mijn 
valkuil(en) dreig te stappen. De grote uitdaging die voor me ligt situeert zich op 
professioneel niveau. Hoe kan ik voldoende aandacht schenken aan het proces in 
een omgeving waar iedereen hoofdzakelijk aan de doelstellingen denkt/werkt? Hoe 
kan ik anderen meenemen in en leren kijken naar het proces? Tegelijk moet ik 
blijvend aandacht schenken aan mijn eigen leerpunten en zelf het voorbeeld geven 
door aandacht te schenken aan het proces. Als ik naar mezelf kijk in onze 
organisatie, dan zie ik dat er een belangrijke rol voor me is weggelegd als facilitator 
in de communicatie tussen en de samenwerking van de verschillende 
medewerkers. Mijn grootste fantasie is dat ik er zou in slagen om met elke 
medewerker een band op te bouwen die berust op vertrouwen, zodat we te allen 
tijde op dezelfde golflengte zitten en open kunnen communiceren. Daarvoor is het 
voor mij noodzakelijk een gelijkwaardige relatie op te bouwen die berust op 
eerlijkheid, openheid en directe communicatie. Indien ik met iedereen zo‘n band 
zou kunnen opbouwen, dan leren we allemaal iets dat we kunnen meenemen in 
onze andere relaties. Als we daar in slagen zullen we minder tijd verliezen in 
nutteloze discussies, frustraties … en zal er meer energie vrij komen om samen 
onze doelen te realiseren. Ik kan heel goed analyses maken, geef vertrouwen en 
veiligheid aan anderen. Ik kan goed luisteren, verhelderende vragen stellen – 
helpen dus. Gevaar is dat ik mezelf verlies in die hulp en mijn eigen grenzen niet 
afbaken, het probleem voor de ander wil oplossen. Een neveneffect hiervan is dat 
ik kansen moet blijven geven en mensen niet moet afschrijven, want dan ben ik 
plots niet meer zo tolerant, en vergeet ik de open communicatie.  
 
Ik zie mijn leren als een nooit ophoudend gegeven, het is een constante beweging. 
Soms gebeurt het onbewust en dan weer heel bewust, soms heel intens en soms 
van in de verte. Ik erken twee grote behoeftes momenteel: enerzijds de behoefte 
om verder te blijven samenkomen met deze groep om stil te staan bij bepaalde 
thema‘s, en die te onderzoeken vanuit onze veilige omgeving; anderzijds heb ik 
een enorme behoefte aan een feedbackpersoon op het werk, aan wie ik feedback 
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kan vragen, maar van wie ik die ook ongevraagd kan krijgen. Ik wil ook verder werk 
maken van een theoretische onderbouw: ik ben in de loop van het voorbije jaar 
over mijn schrik heen geraakt en loop niet langer weg van theorie. Het zijn wankele 
stapjes, maar ze zijn er. Het verder zetten van de leesgroepjes vind ik dus 
waardevol. Niet alleen wisselen we ideeën uit over de gelezen bladzijden, tegelijk 
oefenen we ook in het geven van feedback, stellen van vragen … 

 

 

Motivatie en opzet 

 

Tot zover de verhalen van Maud. Ik weet niet hoe deze verhalen u als lezer weten 

te beroeren. Mogelijk zijn deze ervaringen herkenbaar, mogelijk prikkelen zij uw 

nieuwsgierigheid of…. Ik zou het graag weten. Ik krijg er alleszins een heel warm 

gevoel van. Het feit dat ik deelgenoot was van haar leerervaringen zal hierin 

ongetwijfeld meespelen. De verhalen van Maud illustreren het soort leren dat mij 

erg aanspreekt en dat onderwerp vormt van dit proefschrift. In een vroegere prille 

aanzet van het  proefschrift schreven Roger Goris en ik hierover: 

 

‗Het blijft ons verwonderen hoe een vreemd gezelschap uitgroeit tot een 

hechte kring van mensen die elkaar wezenlijk raken, optillen en dragen in 

hun ontplooiing als mens, als medemens en als professional. Ook al 

dragen wij als begeleiders in grote mate bij tot de condities en oefenen we 

invloed uit op het proces, toch voelen we ons vaak toeschouwer en 

bevoorrechte getuige van de kracht die zich ontvouwt tussen mensen die 

het beste met elkaar voor hebben. Herhaaldelijk mogen wij vaststellen hoe 

mensen met nieuwe of herwonnen energie, bewuster, vrijer, gezonder en 

authentieker in relatie komen te staan met zichzelf, met anderen, met hun 

werk. Een kleine groep van mensen bezit blijkbaar het intrinsieke 

vermogen dat, mits de ‗juiste‘ condities en ondersteuning, leidt tot 

vitaliserende en ingrijpende leerprocessen. De betrokkenen leren 

waardevolle zaken van elkaar en over zichzelf. De leereffecten hebben 

betrekking op zowel inzichten en vaardigheden als op diepere attitudinale 

bewegingen.‘ 

 

Deze verwondering roept bij mij dezelfde vragen op die Edgar Schein en Warren 

Bennis al in 1965 (mijn geboortejaar) formuleerden in de inleiding van hun boek 

„Personal and organizational change through group methods‟, een basiswerk 

binnen ons vakgebied. Ik citeer even: 
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We wrote this book so that a wide audience could come to understand and 

evaluate a new and powerful educational medium which we call laboratory 

training (L.T.). We believe that this educational approach is an innovation 

which holds important practical potentials for the conduct of human affairs. 

We are even more certain that it can provide some important theoretical 

understanding of human and social processes of learning and change. As 

for the practical side, L.T. can be employed to influence personal learning 

and organizational change. We shall attempt to show later on, how these 

‗target systems‘ –the individual and the organization- are affected by L.T.  

On the theoretical side, we became interested in the learning conditions 

and processes of L.T. because of their evident impact on the learner.… 

We wished to know just why and how it works. What are the mechanisms 

of learning and change which underlie its processes?‘ (p.3) 

 

Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden.  

 

„Verhalen over diepgaande leerervaringen krijgen al snel het karakter van een 

getuigenis‟, las ik ergens in een oud, maar niet verouderd werk van Lakin over 

Laboratory training. Ik herken dit ook bij mezelf. Je kunt dit proefschrift 

beschouwen als een getuigenis, een publiek gemaakte waardering van 

leerpraktijken die ik zelf niet heb geconcipieerd, maar waar ik geleidelijk aan ben 

ingegroeid en waarbinnen ik me nog steeds persoonlijk en professioneel voel 

vooruit gaan. Doel van dit schrijven is niet om een ander te overtuigen van een of 

ander gelijk of zaligmakende leerformule. Vanuit mijn ervaringen als begeleider van 

veranderingsprocessen merk ik echter, zowel in profit als in non-profit 

ondernemingen, een actief zoeken naar en experimenteren met gelijkwaardigere 

en meer participatieve manieren van organiseren, veranderen en leren. Ook 

binnen de context van het klassieke onderwijs stel ik vast dat diverse 

onderwijsdirecties en leerkrachten zoeken naar vernieuwende collaboratieve en 

coöperatieve manieren van leren die de traditionele hiërarchie leraar-leerling 

doorbreken. Een missie als: „We willen een warme school zijn waar leerlingen zich 

ten volle kunnen ontplooien‟, drukt een krachtige relationele ambitie uit. Het zoeken 

naar nieuwe vormen van leren en organiseren gaat op vele plaatsen samen met 

het zoeken naar nieuwe relatie- en gezagsverhoudingen. Ik meen dat de 

opgebouwde traditie van ervaringsleren en procesleren perspectieven kan openen 

om professionele omgevingen leerkrachtiger te maken, zeker in de context van 

professionele volwassenenvorming. Tijdens één van de eerste verkennende en 

oriënterende gesprekken samenvatte John, na Felix, René en mij aandachtig 

beluisterd te hebben; ‗Jullie aanpak is interessant en ik vind hen ook academisch 



21 

 

boeiend. Ik zie jouw bijdrage niet zozeer in de vorm van een klassiek 

wetenschappelijk onderzoek, je moet niet iets gaan ‗bewijzen‘ aan de hand van 

hypotheses, ik zie de waarde eerder als ‗eyeopener‘, een bijdrage die verruimde 

mogelijkheden kan opleveren voor het opzetten van leerpraktijken. Professionals in 

het veld moeten het ook uit de kast kunnen pakken en daar iets aan hebben‘. Dit 

vat de belangrijkste betrachting goed samen.  

 

Dit werk zie ik ook als een persoonlijk integratieproces: een dialogische reflectie op 

eigen ervaringen van de afgelopen 10 jaar met het oog op een explicitering, 

verbreding en verdieping van eigen praktijktheorie. Ik verbind en verdiep eigen 

ervaringen en inzichten met werken van voornamelijk sociaal-constructionistische 

auteurs. Ik betrek tevens uitgebreid het perspectief en de ervaringen van 

deelnemers zelf en ga met hen hierover in gesprek. Zij zijn immers de 

bevoorrechte getuigen van het leergebeuren. De meeste deelnemers raken 

trouwens erg gefascineerd door het leren dat zij ontdekken binnen de leergroep. Zij 

trachten hun ervaringen te duiden, hier verder op voort te bouwen en te integreren 

in hun persoonlijke en professioneel leven. We formuleren samen onze 

bevindingen.  

 

Het werk is niet zozeer gericht op de zoveelste theorievorming over leren, maar op 

in gesprek en in verbinding blijven, elkaar in beweging houden. „Expanding 

understanding through relational reflexivity‟, schrijft Gergen in dit verband (Gergen, 

1991). Wellicht kunnen we nooit ten volle begrijpen wat onderliggende krachten 

zijn, dat hoeft ook niet. We hoeven niet alles te kennen om elkaar beter te vinden. 

(cf. Wittgenstein). Of zoals Bart Neels, één van de deelnemers stelde tijdens een 

van de groepsgesprekken in het kader van dit doctoraatsproject: ‗Alles draait rond 

het aspect begrijpen hé. Is het belangrijk dat je mensen kunt laten begrijpen wat er 

daar gebeurt? Begrijpen zit in je hoofd, dat is wat wij willen, jij wilt het op papier 

zetten zodanig dat de mensen begrijpen. Maar eigenlijk moet je het ervaren om het 

te kunnen begrijpen. Wij hebben het ervaren en we begrijpen het nog niet… Maar 

wij hebben de kunst geleerd om dat begrijpen ook niet meer na te streven... Ik ben 

ook nog ‗getiktakt‘ (gebeten) om er woorden aan te geven, dat is wel boeiend, je 

blijft daar naar streven. Maar de verdienste van het traject is niet dat je het 

begrepen hebt. De verdienste is dat je er dingen mee kunt doen en dat is een 

andere dimensie dan begrijpen.‘ 

 

Schitterend, toch?  

Johan Poisquet,  

14 april 2009  
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Opbouw van het proefschrift 

 

 

In een eerste beweging werk ik onze relationele-procesbenadering op leren uit en 

licht ik de condities toe die volgens ons noodzakelijk zijn om relaties en een 

bijhorend klimaat te realiseren die persoonlijke professionele groei van de 

betrokken deelnemers mogelijk maken en bevorderen. Ik bespreek uitgebreid wat 

de achterliggende uitgangspunten (aannames, vooronderstellingen) en waarden 

zijn die ons optreden richten, welke soort relatie en kwaliteit van onderlinge 

bejegening wij nastreven en welk concreet gedrag wij hierbij in het bijzonder 

aanmoedigen en ondersteunen. Ik verdiep eigen ervaringsinzichten door te duiken 

in vroegere werken rond T-training of Laboratoria training en studie van recentere 

sociaal-constructionistische auteurs. 

 

 

In een tweede beweging beschrijf ik hoe we onze kijk op leren en onze 

betrachtingen in verband daarmee in de praktijk brengen. Ik maak hierbij gebruik 

van illustraties uit de leerverslagen van deelnemers geschreven in de loop van het 

leerprogramma. In het bijzonder ga ik in op de startweek, waarin de fundamenten 

gelegd worden van een effectieve leergroep.  

 

 

In een derde - voor mij de meest betekenisvolle - beweging ga ik in gesprek 

met groepen van deelnemers zelf en betrek ik hun ervaringen en perspectief. 

Samen onderzoeken we hoe de ervaringen uit Matrix doorwerken in ons 

persoonlijke en professioneel leven, hoe we postervaring terugblikken op het 

gedeeld leertraject en wat volgens ons aan de werkzame ingrediënten zijn van de 

leerformule.  

 

 

Ik rond af met een integrerende en een persoonlijke eindreflectie.  
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BEWEGING I  
 

MENSELIJKE 

ONTWIKKELING ALS EEN 

RELATIONEEL PROCES  
 

 

 

In vogelvlucht 

 

De leerpraktijken binnen Matrix worden opgezet vanuit een relationele-

procesbenadering van leren en kennisontwikkeling. Na een eerste, brede 

historische situering van het groepsleren verdiep ik mij in het relationele karakter 

van het leren. Ik tracht de kwaliteit van het leren en de kwaliteit van de 

onderliggende relaties die wij beogen te expliciteren. Hierbij besteed ik zowel 

aandacht aan de relatie tussen de procesbegeleider en de deelnemers als aan de 

relatie tussen deelnemers onderling. Het belang om als je als begeleider steeds 

helpend betrokken op te stellen („to care‟) en je te richten op de opbouw van diep 

vertrouwen en gelijkwaardigheid wordt door Schein sterk onderlijnd als relationele 

voorwaarde om generatief leren mogelijk te maken. De laatste decennia hebben 

sociaal-constructionistische auteurs dit relationele-proceskarakter van het 

menselijk kennen en weten verder doorgedacht en uitgewerkt. Hun ontologische 

kijk op de (sociale) werkelijkheid is fundamenteel relationeel en dynamisch. 

Mensen ontwikkelen zich doordat zij participeren in diverse sociale 

gemeenschappen. Onze innerlijke, uiterlijke en tussen- menselijke wereld ontvouwt 

zich gelijktijdig en (re)actualiseert zich van moment tot moment in levende ik-jij-

contacten, waar mensen responsief en gevoelsmatig met elkaar resoneren en in 

verbinding zijn. In deze ‗joint action‘, waar uw woorden niet louter de jouwe meer 

zijn en mijn woorden niet louter meer de mijne, maar voortkomen uit samenspraak 

en ontmoeting, scheppen we een verscheidenheid aan ‗truths‟ en nieuwe ‗forms of 

life‘. Waar woorden vloeien (dia logos), wordt de werkelijkheid uitgebreid. Wat waar 

is, wat goed is en wat schoon is, maken we met elkaar. Niet zozeer in onze 

concepten en theorieën die wij hierover produceren (in „how we talk our walk‟) 

maar al doende, in ons dagelijkse optreden t.a.v. elkaar (in „how we walk our talk‟), 

kortom in onze relationele praktijken. 
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Stapstenen 

 

1. Een brede (historische) situering van onze leerpraktijken  

2. Process Consultancy als basisfilosofie 

3. Relationeel denken en kijken 

4. Welke relaties streven we na?  
 

 

1.1. Een brede (historische) situering  
 

De wijze waarop we leren benaderen en leerpraktijken opzetten, bouwt voort op 

een lange traditie van ervaringsleren en groepsleren. De geschiedenis voert ons 

terug naar Kurt Lewin en zijn collega‟s Ronald Lipitt, Leland Bradford en Kenneth 

Benne. Tijdens een training in 1946 (meer dan 60 jaar geleden dus!) kwamen zij 

door een gelukkig „toeval‟ tot inzichten die geleid hebben tot wat nadien door Carl 

Rogers (1971) als „de meest beloftevolle educatieve innovatie van de 20-ste eeuw‟ 

werd gezien (Bradford, Gibb, Benne, 1964, hoofdstuk 4), zijnde de trainingsgroep 

in Human Relations, of kortweg de T (training) Group of Laboratory Group (Cooper, 

1975). Kurt Lewin staat bekend als dé pionier op het gebied van (sociale) 

groepsvoorlichting en groepstraining. Als sociaal psycholoog zoekt Lewin de 

verklaring van het menselijk gedrag niet zozeer „in‟ de mens, maar vooral in de 

wisselwerking „tussen‟ mensen. Persoonlijk gedrag kan niet begrepen worden los 

van het sociaal-emotioneel (krachten)veld waarbinnen iemand handelt, of zoals 

Lewin dit uitdrukte: Gedrag = f (Persoon, Omgeving). Hij wordt beschouwd als dé 

baanbreker op het terrein van actiegericht onderzoek en veranderingsstrategie 

(Van Oost, 1974). Lewin zag in de kleine groep een middel om sociale verandering 

op brede schaal te kunnen doorvoeren door bestaande krachten die op het 

sociaal-emotioneel veld van de groep inwerken (the group dynamics) te ontdooien 

(Unfreezing), te wijzigen (Moving) en terug te bevriezen (Refreesing). Hij wees 

hierbij op de onverbrekelijke samenhang tussen action, research en training. 

Uitspraken van hem als: „ If you want to understand something, try to change it‟ en 

„There is nothing as practical as a good theory‟ illustreren deze intrinsieke 

verwevenheid. Oorspronkelijk betekende groepstraining voor Lewin een vorm van 

actie-onderzoek gericht op het oplossen van sociale en etnische spanningen, 

daarbij steunend op zijn dynamische-krachtenveldtheorie. Het verhaal van de 

„toevallige‟ ontdekking van de laboratory-methodiek is reeds meerdere malen 

beschreven als marking event in de literatuur rond T-groep en sensitivity training. 

(zie o.m. Gottschalk, L.A., Mansell Pattison, E., Schafer, D., 1971 en Kolb, 1984 en 

Shein en Bennis, 1967 en Rogers, C., 1971). Ik vind het verhaal ook hier op zijn 
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plaats. Het verheldert snel de belangrijkste principes waarop we nog steeds verder 

bouwen. Het verhaal gaat als volgt:  

Lewin en collega‟s hadden als opdracht een nieuwe trainingsaanpak te ontwerpen 

rond leiderschap en groepsdynamiek voor The Connecticut State Interracial 

Commission. Deze organisatie had als missie tussen de verschillende lokale 

etnische groepen binnen Connecticut overeenstemming te bereiken, in het 

bijzonder over de verdeling en besteding van sociale overheidsmiddelen. Daartoe 

werden vertegenwoordigers van de diverse bevolkings-gemeenschappen in kleine 

groepen samengebracht. De groepsbegeleiders bleken echter niet in staat 

succesvol overleg tussen de verschillende vertegenwoordigers binnen hun groepje 

tot stand te brengen. De vraag aan Lewin was een opleiding uit te werken die de 

groepsbegeleiders kon ondersteunen in hun taak. Het werd de eerste Human 

Relations Training group waar Lewin, geflankeerd dus door Lipitt, Bradford en 

Benne, hun eigen ervaringen en onderzoekskennis over de dynamiek van 

groepsprocessen konden toepassen op actuele problemen van de Amerikaanse 

samenleving. Zij werkten een twee-weken durende training uit vertrekkende vanuit 

concrete probleemstellingen van de deelnemende groepsbegeleiders. Via 

ondermeer rollenspel werden de deelnemers aangemoedigd om op een 

ervaringsgericht wijze een en ander te leren over groepsdiscussie, 

besluitvormingsprocessen, (voor)oordeelsvorming en dergelijke. Doel was 

tegelijkertijd actie-data te genereren met het oog op de gewenste verbeteringen. 

Om die reden werden de discussiegroepen aangevuld met sociaal onderzoekers 

die notities maakten van de lopende interacties. Onderzoekers en trainers kwamen 

‟s avonds, wanneer de meeste deelnemers naar huis waren, bij elkaar om de 

opnames en hun observaties van het gedrag van de deelnemers tijdens de 

trainingssessies te analyseren en te bespreken. Het merendeel van de stafleden 

was van oordeel dat de deelnemers zelf hier best niet bij betrokken werden uit 

vrees dat de evaluaties voor hen schadelijk zouden kunnen zijn. Kurt Lewin stond 

echter open voor de onverwachte vraag van drie deelnemers om deze bespreking 

toch bij te wonen. ‗What happened was that they found the feedback more exciting 

than the actual event – the conference‘ dixit Leland Bradford. Ronald Lippit (1949) 

beschrijft mooi wat gebeurde:  
 
Sometime during the evening, an observer made some remarks about the 
behaviour of one of the three persons who were sitting in - a woman 
trainee. She broke in to disagree with the observation and described it from 
her point of view. For a while there was quite an active dialogue between 
the research observer, the trainer, and the trainee about the interpretation 
of the event, with Kurt an active prober, obviously enjoying this different 
source of data that had to be coped with and integrated. „At the end of the 
evening, the trainees asked if they could come back for the next meeting at 
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which their behaviour would be evaluated. Kurt, feeling that is had been a 
valuable contribution rather than an intrusion, enthusiastically agreed to 
their return. The next night at least half of the fifty or sixty participants were 
there as a result of the grapevine reporting of the activity of the three 
delegates. The evening session from then on became the significant 
learning experience of the day, with the focus on actual behavioural events 
and with active dialogue about differences of interpretation and 
observations of the events by those who had participated in them.  
(Lippitt in Kolb, 1984, p. 9) 

 

De idee om deelnemers te laten participeren in de meetings waarin de 

onderzoekers en groeps-begeleiders hun data analyseerden en bespraken, leidde 

zoals het verhaal aanduidt tot een nieuw niveau van reflexiviteit in hun action-

research-trainingsaanpak. Tussen de observatoren, de begeleidingsstaf en 

deelnemers kwam het tot een intense uitwisseling. Die uitwisseling en de daarmee 

gepaard gaande ontdekking van het verschil tussen eigen bedoeling en hoe het 

eigen gedrag effectief overkwam bij anderen, riep een aanzienlijke mate van 

emotie op bij de deelnemers en zorgde ervoor dat ze hun opvattingen over zichzelf 

en hun optreden in de groep in vraag gingen stellen (Van Oost, 1974). Het 

‘proces’ werd ontdekt als een betekenisvolle dimensie van sociale praktijken 

die op directe manier onderwerp van reflectie en studie kan worden om te 

leren over participatieve vormen van (bege)leiderschap in groepen en over 

veranderingen. Tevens stelden de programmaleiders vast dat de door hen 

ingebrachte theorieën door de deelnemers het best begrepen werden als zij kort 

aansloten bij situaties die de deelnemers ter plekke zelf hadden ervaren. Deze 

ervaringen werden door Kurt Lewin en later ook door ondermeer Schein (1965), 

Kolb en Fry (1975) verder uitgewerkt en vertaald in ervaringsgerichte 

leertheoretische modellen.  

 

Verder blijkt ook uit dit verhaal dat de initiële vrees deelnemers te schaden door 

hen te laten participeren in de stafevaluaties onterecht was. Het effect–  zo kunnen 

we lezen – was eerder omgekeerd: de avondsessies ervoeren de deelnemers als 

de meest boeiende en leerrijke momenten. Deze eenzijdige keuze om mensen te 

sparen - m.a.w. los van de betrokkenen zelf - van mogelijk kwetsende en pijnlijke 

commentaren, werd later door Chris Argyris en Donald Schön aangeduid als één 

van de mentaal vastgeroeste sociale-normpatronen die in grote mate 

contraproductief werken op het diepgaand leren van mensen. De bevindingen van 

Argyris en Schön over actieleren komen later in dit werk uitgebreider aan bod.  

 

Door de betrokkenen in kwestie toe te laten en te laten participeren in de 

bespreking gebeurt nog iets fundamenteler: de relatie tussen onderzoekers en 
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betrokkenen wordt gelijkwaardiger. De betrokkenen zelf worden herkend als 

volwaardige en actieve partner in een actie-onderzoek dat eigenlijk hun eigen 

optreden betreft. De sturing van het actie-onderzoek komt hierdoor meer in de 

handen te liggen van de cliënt of de betrokkenen zelf. Vooral Edgar Schein heeft 

later in zijn Process Consultation-benadering, het traditionele expert-cliënt 

relatiemodel doorbroken door de cliënt zelf als eigenaar en aanstuurder van zijn 

eigen (actie)leren te herkennen en dienovereenkomstig in actieonderzoek en in 

consultancypraktijken te benaderen en te betrekken. In een artikel over 

actieonderzoek en Process Consultation (Schein, 1995) schrijft Schein hierover:  

 
When Lewin first formulated action research it was clearly a case of the 
researchers wanting to figure out how to be more successful in 
implementing some changes that the researcher desired. He found that by 
involving the targeted population and getting them involved in the research 
process, they became more amenable and committed to the desired 
change. But the initial drive came from the change agent, and it was the 
change agent's goals that were driving the process. In this model, action 
research involves the client system in the researcher's agenda, even 
though the client system might ultimately be the beneficiary. But the client 
did not initiate the process and it was not the client's needs that drove the 
process. It was the researcher's choice to involve the client. When I first 
formulated the concept of Process Consultation and contrasted it with 
being an „expert‟ or a „doctor‟ in a helping relationship, I was trying to argue 
that a model which I am now calling a „clinical‟ model starts instead with 
the needs of the client, is client driven and involves the researcher in the 
client's issues rather than involving the client in the researcher's issues. 
The word clinical is deliberately introduced here in order to highlight that 
some perceived pathology is usually involved and that the helper takes on 
the obligations that are associated with being in the helping professions, 
i.e. the interests and the welfare of the client must be protected at all times, 
and all of the helper's actions, whether diagnostic or not, are de facto 
interventions and must be evaluated as interventions before they are 
undertaken. This clinical model is often also lumped into „action research‟ 
but is fundamentally different in that the initiative remains at all times with 
the client. (pp. 2-3) 

 

Het verhaal illustreert ten slotte ook mooi vind ik, hoe „sociale‟ kennis gegenereerd 

kan worden doordat actieonderzoekers én betrokkenen zich subjectief engageren 

en actief participeren in een sociale reflexieve dialoog over hun gangbare 

praktijken en hoe die lokaal en relationeel geconstrueerde knowledge from within 

kan leiden tot een sociaal-culturele doorbraakinnovatie van jewelste. De laatste 

decennia zijn diverse sociaal-constructionistisch georiënteerde auteurs (ondermeer 

Gergen, 1983, 1994, Shotter, 1993) en onderzoekers van kennismanagement 

(Brown & Duguid, 1996) zich gaan concentreren op deze relationele dimensie van 
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het menselijke weten (Bouwen, 2002). Creëren van kennis, ontwikkelen en delen 

ervan, worden volgens dit constructionistische perspectief benaderd als essentieel 

relationele processen. Mensen ontwikkelen kennis doordat zij zich engageren in 

gezamenlijke actie en door deelname aan particuliere praktijkgemeenschappen 

(Wenger, 1998). Ook constructionistisch geïnspireerde kwalitatieve 

onderzoeksmethoden bieden hoe langer hoe meer een volwaardig alternatief voor 

– of op zijn minst een aanvulling op – een klassieke afstandelijke 

wetenschappelijke studie van een zogenaamde objectieve sociale realiteit en „truth 

out there‟. (zie bv. website D.M. Hosking)  

 

Hoewel erg boeiend, zou een relaas over de verdere historiek van de T-groep ons 

te veraf leiden van de opzet van dit hoofdstuk. Om een lang en complex verhaal 

kort en eenvoudig te houden: de sociaal-emotionele veldtheoretische benadering 

en de link ervan met sociaal-maatschappelijke problemen worden vrij snel aan de 

kant geschoven en grotendeels vergeten. Over de jaren heen ontwikkelt zich een 

variëteit aan technieken en trainingsmethoden: studiegroepen, sensitivity groepen, 

encountergroepen, confrontatiegroepen, bewustzijns-verruimende groepen, 

experientiële therapiegroepen en talrijke anderen.  

 

In bijna alle gevallen wordt gewerkt met relatief kleine groepen (acht tot achttien 

mensen), is de groep betrekkelijk ongestructureerd, en kiest zij zelf een doel en 

een richting. Vaak is er cognitieve inbreng van buitenaf; bepaalde gegevens die 

men aan de groepsleden verstrekt over het thema dat aan de orde is. In bijna alle 

groepen heeft de leider allereerst tot taak om de expressie te bevorderen van de 

gevoelens en de gedachten van de groepsleden. Zowel de groepsleider als de 

groepsleden zijn op de eerste plaats gericht op de processen en de dynamiek van 

de onmiddellijke interacties tussen de verschillende personen (Rogers, 1971, pp. 

12-14). De diverse methoden bouwen voort op een aantal gemeenschappelijke 

basisprincipes over leren: 

i. De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen leren en verandering; 

ii. Er wordt niet a-priori verondersteld dat het probleem van de deelnemer 

opgelost kan worden door meer informatie, expliciete kennis en data. 

Hoewel de nood aan kennis niet wordt ontkend, situeert het leren zich 

vooral op het niveau van houdingen, normen en sociale waarden; 

iii. Leren dient gebaseerd te zijn op directe ervaring. De directe ervaring van 

de deelnemers levert de belangrijkste data voor onderzoek; 

iv. Sommige onbewuste leerobstakels dienen bewust gemaakt te worden en 

ten gronde worden onderzocht (Birnbaum, Benne, 1988, pp.131-132). 
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De begeleiding verschuift steeds meer van sociaal psychologen naar klinische 

psychologen en therapeuten. Persoonlijke groei en „encounter‟-ervaringen 

(Rogers, 1961, 1971, Lieberman, Yalom and Miles, 1973), vrije en ongeremde 

emotionele expressie, bewustzijnsverruimende en lichaams-energetische 

experimenten komen op de voorgrond ten koste van groepsdynamische en inter-

groepsprocessen en van de ondersteuning van deelnemers in hun beroep en rol 

als sociaal-maatschappelijke ontwikkelaar. Op het hoogtepunt van haar populariteit 

wordt onder de vlag van de „Human Potential Movement‟ de laboratory methode in 

al haar variante toepassingen ervaren door jaarlijks duizenden mensen. Er 

verschijnen tal van artikels zowel in populaire magazines als in wetenschappelijke 

Organizational Development - journals waarin de methode wordt bestudeerd als 

een bruikbare techniek om menselijk gedrag in organisaties te veranderen 

(Highhouse, 2002). Naar het einde van de jaren zeventig dooft echter vrij snel de 

Laboratorium benadering uit. Voor de geïnteresseerde lezer verwijs ik graag naar 

de boeiende literatuur over het ontstaan, de explosie en de implosie van de 

Laboratory movement. (zie o.m. Gottschalk, L.A., Mansell Pattison, E., Schafer, D., 

1971 en onderstaand literatuuroverzicht) 

 

Toch vormden ook groepsdynamische en interpersoonlijke-ervaringsprocessen, 

gekoppeld aan hier-en-nu groepsreflectie, feedback (een term gelanceerd door 

Lewin) en gerichte theoretische input sinds het „historical event‟ in 1946 een nieuw 

en aanlokkelijk educatief spoor voor Lewin zijn opvolgers (Lewin zelf stierf vrij plots 

in 1947). Ervaringsleren, sociaal leren, actie-leren en actie-onderzoek zijn 

sindsdien uitgegroeid tot nuttige methodes, niet alleen toepasbaar in kleine 

groepen, maar ook in grotere organisaties en over organisaties heen. T-training 

(Kurt Lewin en diens opvolgers), Experiential Learning (Kolb, 1984), actie-leren en 

organisationeel leren (Argyris en Schön 1978), Process Consultation (Schein, 

1969) zijn de belangrijkste gedrags-wetenschappelijke tradities waarin onze 

aanpak historisch is ingebed. In Vlaanderen vertegenwoordigd en op eigen wijze 

uitgewerkt door mensen als ondermeer Prof. dr. Gaston De Cock, Prof. dr. Felix 

Corthouts, Prof. dr. René Bouwen, Prof. dr. L. Vansina, Drs. Roland Vermeylen. 

Onze praktijken zijn verder ook beïnvloed door reeds vermelde „recentere‟ 

conceptuele invalshoeken als: (critical) relational constructionism en relational 

practices (Gergen, Hosking, Rijsman, Shotter, Bouwen, e.a.), Situated Learning ( 

Lave en Wenger, e.a.), Appreciative Inquiry (Cooperrider, Fry, e.a.). En het laatst, 

maar niet het minst door een continue bijsturing van deelnemers zelf. In het 

volgende deel van dit hoofdstuk tracht ik de grondslagen waarop onze praktijk 

steunt verder te expliciteren en te verbinden met ondersteunende verwijzingen 

naar bovenvermelde literatuur.  
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1.2. Process Consultation als basisfilosofie 

 

Process Consultation (PC), zoals vooral uitgewerkt door Edgar Schein ( 1969, 

1987, 1988, 2000, 2005, 2009), vormt voor ons de centrale filosofie die ten 

grondslag ligt aan het begeleiden van leergroepen. De nadruk ligt op het 

ontwerpen en begeleiden van menselijke processen vanuit de overtuiging dat de 

manier waarop in de interactie tussen personen en organisaties dingen worden 

gedaan even belangrijk of belangrijker is als wat er wordt gedaan. Zoals Schein 

zelf aangeeft, steunt de visie van waaruit hij werkt bij het begeleiden van leren en 

van veranderingen van mensen, groepen en organisaties of gemeenschappen in 

grote mate op zijn ervaringen binnen de National Training Laboratories. „This 

approach (NTL) represents the most important precursor to PC in that most of the 

assumptions PC makes in relation to working with an organisation are derived from 

assumptions that group „trainers‟ make in working with laboratory-training groups‟ 

(E.H. Schein, 1988, p.18). Hij ziet Process Consultation als een „emergent, iterative 

and continuous process‟ en omschrijft het als: „the creation of a helping relationship 

with the client that permits the client to perceive, understand, and act on the 

process events that occur in the client‟s internal and external environment in order 

to improve the situation as defined by the client.‟ Hierbij geeft de procesbegeleider 

eerder vaardigheden en ontwikkelingsgerichte waarden door dan kennisinhouden. 

Ik tracht in deze paragraaf de basisuitgangspunten en betrachtingen te 

beschrijven. Voor een uitgebreidere lezing, verwijs ik weer graag naar het 

bijgevoegde literatuuroverzicht. 
 
 

Het vergroten van het leer- en veranderingsvermogen 

 

Zoals Schein in zijn recentste boek aangeeft, laat Process Consultation (PC) zich 

niet gemakkelijk, eenvoudig en helder beschrijven. De lading dekt een verzameling 

van ontwikkelingsgerichte aanpakken maar deze kunnen niet los gezien worden 

van onderliggende aannames, waarden, overtuigingen en bijhorende houding. De 

waarde van Process Consultation laat zich het best evalueren wanneer deze 

tweedelige inhoud –methode en onderliggende filosofie zeg maar – in haar 

samenhang wordt begrepen. Fundamenteel ligt aan de grondslag van PC een 

welbepaalde visie op leren en veranderen van mensen die vertrekt vanuit de 

aanname dat je in menselijke aangelegenheden iemand alleen kunt helpen zichzelf 

te helpen. Of in de woorden van Schein:  
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In het interpersoonlijke verkeer is het beter anderen niet voor te schrijven 
wat er moet gebeuren, maar hen te helpen zelf te ontdekken wat zij nodig 
hebben en hen dan helpende die kant op te sturen. Je hebt niet echt greep 
op de motieven, attitudes en gedachten van de mensen; maar als je hen 
kunt helpen te ontdekken waar hun behoeften liggen, kun je op zijn minst 
je eigen behoeften in overeenstemming brengen met die van de andere en 
ze daar misschien zelfs in integreren. (Schein, 2005) 

 

Vertaald naar onze leerpraktijken schrijven Felix Corthouts en Roland Vermeylen 

hierover:  
 
Een opleiding als de onze situeert zich ongetwijfeld in een domein waar 
geen simpele waarheden bestaan. Het is het domein van het menselijk 
gedrag en de menselijke relaties. Hier regeert niet de universele waarheid, 
niet het systeem dat in zijn eentje alles beregelt. Hier regeert de twijfel, de 
aarzeling, het voorlopige antwoord op de steeds hernieuwde vraag. … 
Ontwikkeld is niet hij/zij die waarheid heeft geleerd van anderen, maar die 
in de eerste plaats zichzelf leert kennen. Leren betekent niet de doelen van 
anderen bereikt hebben, maar nagaan of je je eigen doelen realiseert. 
(Corthouts & Vermeylen, 2003, p.12)  

 

Dit uitgangspunt impliceert dat de lerende persoon wordt benaderd als een 

zingevende, autonome en creërende actor en steeds actief betrokken dient te 

worden bij zijn eigen leerproces en hier ook eigenaar van dient te blijven. Dit 

betekent verder dat in deze leerbenadering verondersteld wordt dat de lerende 

mits betrokken en ondersteunende relatie zelf achterhaalt wat goed voor hem is en 

wat hem hier-en-nu, in zijn eigen huidige werkelijkheid te doen staat met oog op 

voortgang in de richting van door hem zelf gekozen doelen
1
. In die in zin zal de 

begeleider zich vooral richten op condities en het creëren (ontwerpen of designen) 

van situaties waarbinnen mensen zo optimaal mogelijk kunnen leren en 

veranderen, in de hierboven geschetste betekenis. 

 

Het doel van procesadvisering is niet alleen gericht op het opzetten van een 

effectieve begeleidingsrelatie die de lerende persoon in staat moet stellen zijn 

problemen op te lossen of zijn leerdoelen te realiseren. De procesgerichte 

consultant tracht dit op een wijze te doen dat de cliënt hieruit ook leert, zodat hij in 

de toekomst beter in staat is op eigen kracht zijn problemen of uitdagingen aan te 

gaan. Vergeleken met expertmodellen, waar de cliënt in feite informatie, een 

diagnose en/of oplossing koopt bij een deskundige derde, tracht procesadvisering 

een begeleidingsrelatie te construeren die de cliënt in staat moet stellen zijn eigen 

                                           
1
 Noot: een uitgangspunt dat Schein ondermeer deelt met Kurt Lewin en Carl Rogers, 

client centered therapie. 
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problemen ook in de toekomst beter op te lossen. Dit bereikt hij door niet zozeer 

kennis door te geven, maar vaardigheden en waarden die het leren of het 

oplossingsgericht vermogen bij de cliënt versterken. 

 

 

Focus op menselijke interactie en processen 

 

Om voortgang en leren mogelijk te maken pleit Schein ervoor om onze aandacht 

en interventies in eerste instantie te richten op procesfenomenen, dit echter zonder 

de inhoudelijke kant uit het oog te verliezen en tegelijkertijd ook te blijven letten op 

structuren die door de waargenomen processen aan het licht komen.  

 

De redenen hiervoor zijn:  

 

i. Hoe mensen met elkaar dingen doen en zich tot elkaar verhouden en de 

gevoelens die hun optreden t.a.v. elkaar oproept, hebben een beslissende 

invloed op de uitkomsten of resultaten die zij met elkaar beogen; 

ii. De processen waarvan een groep zich bedient, maken veel beter dan de 

inhoud duidelijk wat er gaande is; 

iii. We hebben minder vaardigheden in het omgaan met processen; vaak 

merken we ze zelfs niet op. 

 

Procesbegeleiding is er aldus op gericht een relatie te creëren met de cliënt die het 

hem mogelijk maakt meer inzicht te krijgen en bewuster te worden van de 

processen die om hem heen, in zichzelf en tussen zichzelf en anderen gaande zijn 

zodat hij hieruit kan leren en passende acties kan ondernemen richting door hem 

zelf gekozen doelen. Zoals Schein zelf toelicht:  
 
The process consultant seeks to give the client insight into what is going 
on around him, within him, between him and other people. Based on such 
insight, the consultant then helps the client to figure out what he should do 
about the situation. The events to be observed and intervened in are the 
various human actions that occur in the normal flow of work, in the conduct 
of meetings, and in formal and informal encounters between members of 
the organization. Of particular relevance are the client‟s own actions and 
their impact on other people. (Schein, 1988, p.11) 

 

In wezen zijn groepen en organisaties netwerken van mensen, tussen wie en in 

wie spelen zich continu diverse processen af. Deze (inter)menselijke processen 

vormen voor de procesbegeleider dan ook de belangrijkste focus van observatie 
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en interventie. Dit betekent echter niet dat de adviseur of de begeleider zich 

beperkt tot een non-directieve, invoelende houding of enkel relatie bevorderende 

procesinterventies doet en hierbij zijn eigen inhoudelijke expertise nooit in de 

cliëntrelatie brengt. Dit impliceert wel dat hij in het licht van het versterken van de 

autonomie van de cliënt en van het generatief leervermogen, steeds alert blijft wat 

hij doet, wanneer en hoe hij dit doet en welke consequenties dit heeft op de 

onderlinge relatie. Het ondersteunen van de klant bij de ontwikkeling naar een door 

hem gekozen doelstelling, (die van allerhande aard kan zijn, materiële, diepe, 

persoonlijke, ...,) bestaat er net in om alles wat die ontwikkeling belemmert, weg te 

halen en/of aan te reiken wat haar bevordert. Afhankelijk van de concrete context 

(die steeds wijzigt), kan dat erin bestaan dat kennis wordt ingebracht, dat er 

geholpen wordt de gevoelsdimensie te expliciteren, dat een bepaald gedrag wordt 

„getoond‟, ... Het hele repertoire ligt er en de consultant kiest net voor dié 

interventie die op dat eigenste moment in die eigenste context nodig is om de 

relatie vooruit te helpen en de cliënt méér in staat te stellen om zich zelf te helpen. 

 

De focus van zijn interventies kan verschuiven van de innerlijke ervaringstroom 

(belevingen) naar de uiterlijke actie- of handelingsstroom (gedragingen). Vooral de 

client-centered en procesgerichte therapeuten richten hun optreden experiëntieel, 

nl. op de lijfelijk gevoelde ervaringsstroom, waar procesconsultants in 

Organizational Development - settings zich eerder richten op de uiterlijke 

handelingsstroom. Gezien we in onze leergroepsetting, naast actieleergerichte 

training ook groei van zelfbewustzijn beogen, zijn onze interventies zowel 

experiëntieel gericht (op de zuivere fysieke ervaring) als gedragsgericht (op het 

handelen). Belangrijk doel van iedere procesgerichte begeleider of consultant is 

hoe dan ook, metaforisch uitgedrukt: de cliënt in ervaring dicht(er) bij de stroom te 

brengen of te houden en de stroom meer te laten stromen door het versterken van 

proces bevorderende krachten of variabelen en het verminderen of wegwerken van 

proces belemmerende krachten of variabelen. Hierbij tracht hij samen met de cliënt 

de voortgang te bewaken en te evalueren. Iedere metafoor draagt beperkingen in 

zich en kan nooit de realiteit volkomen weerspiegelen. Het beeld van de stroom 

zou de illusie kunnen opwekken dat het proces een lineair karakter heeft. Het water 

stroomt van punt A naar punt B. Dit is eigenlijk ruimtelijk perceptueel bedrog. Als je 

te dicht op het proces zit, lijkt het lineair. Als je afstand neemt en je bekijkt het 

proces „van boven uit‟, dan wordt het proces gekenmerkt door talrijke en complexe 

terugkoppelingslussen (zie ook Maturana en Varela, 1989, Capra, 1999). Het 

proces laat zich beter „zien‟ door een ecologische bril (zie ook Hosking, 2002).  
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‘Uncovering’ de werkelijkheid, hier-en-nu 

 

Zoals een vis niet beseft dat hij in het water zit, is de cliënt zich niet of nauwelijks 

bewust van zijn eigen biotoop. Vooral van de processen die bestaan „onder de 

oppervlakte‟, maar die wel degelijk invloed uitoefenen op de processen „boven de 

oppervlakte‟ zijn we ons zelden bewust. Ook de wisselwerking tussen zichtbare en 

onzichtbare processen blijft doorgaans verborgen of wordt „onder de gesprekstafel‟ 

gehouden. Het onzichtbare zichtbaar maken is één van de belangrijkste functies 

van procesbegeleiding (Schein 2005, p. 87). De procesbegeleider schept een 

omgeving die de cliënt motiveert om grondiger te kijken en hij helpt de cliënt zo te 

kijken dat hij zich meer bewust wordt van zijn actuele werkelijkheid. 

 

De adviseur moet kunnen traceren wat er onder de oppervlakte gebeurt. Allereerst 

vereist dit accurate observatie, gepaste emotionele reacties en een wijze van 

redeneren die weerspiegelt wat de cliënt waarneemt. Dit vraagt zelfinzicht en 

vaardigheid in waarnemen, beeldvormen, analyseren en beoordelen. Vervolgens is 

er de kwaliteit van de communicatie: taal, eigen impliciete culturele normen en 

waarnemingsfilters, dit alles bepaalt mede of de adviseur er al dan niet in slaagt 

een goede relatie tot stand te brengen, de waardigheid van de cliënt intact te 

houden en deze het gevoel te geven sterker uit het proces te komen.  

 

Het vermogen om de werkelijkheid van moment tot moment te onderkennen en te 

ervaren en hiernaar te handelen is primordiaal om tot wederzijds leren te komen. 

Voeling hebben met wat er werkelijk in je omgaat en in anderen en met de aard 

van de situatie is nodig om keuzes te maken en tot daadwerkelijke verbetering of 

verandering te komen. Wensgedachten, stereotyperingen, projecties, 

verwachtingen, voorgaande plannen en alle overige invloeden die gebaseerd zijn 

op vroegere opvattingen of psychologische behoeften en niet op gegevens van het 

hier-en-nu, staan verstandige keuzes alleen maar in de weg, aldus Schein. Hij 

spreekt in die zin van ‗uncovering reality‘, zoals een beeldend kunstenaar moet 

leren zien wat hij/zij aan anderen wil overbrengen: „The link to art is very powerfull 

to me; that uncovering is what I think an artist has to do to see the shape and the 

color in order to render it. I‟m struck by how much artistic training you need to learn 

to see. You don‟t automatically see an object.‟ 

 

De werkelijkheid zien is geen éénmalig gebeuren maar een iteratief proces. „Once I 

see differently, it produces different action. But once I‟ve produced different action, 

I‟ve created a new reality and that new reality also has to be reperceived. The 
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client may need help in seeing whether the new reality is what they really want. We 

have to keep uncovering in order to keep changing the actions.‟  

 

Dit werkelijkheidsconcept berust op de epistemologische veronderstelling dat 

cultuur en denken de externe realiteit scheppen waarin wij functioneren en dat we 

in die zin betrokken zijn in een continu doorlopend proces waarin gezamenlijk 

wordt getracht te achterhalen wat er aan de hand is. Procesbegeleider noch de 

cliënt kunnen een objectieve werkelijkheid vaststellen die ergens buiten hun relatie 

en culturele context zou bestaan.  

 

Het bloot leggen van je eigen onwetendheid is hierbij cruciaal. Door met succes de 

gebieden van onze onwetendheid bloot te leggen, kan overgegaan worden tot 

echte gezamenlijke exploratie en naarmate we meer onwetendheid hebben weg 

gegraven komen er meer lagen werkelijkheid aan de oppervlakte.  

 

 

De relatie als voertuig van menselijke ontplooiing 

 

Het doel van procesbegeleiding is een relatie tot stand te brengen waarbinnen 

mensen kunnen leren en evolueren in de richting van door henzelf gekozen 

doelen. De centrale waarden die het optreden van een procesbegeleider richten, 

zijn: het verhogen van de eigenwaarde, de eigen handelingsvrijheid en autonomie, 

van en het eigen leervermogen en probleemoplossend vermogen van de cliënt of 

het cliëntsysteem. De begeleider tracht daarom een psychologisch klimaat te 

bereiken waarbij sprake is van een werkbaar psychologisch contract zodat 

begeleider en cliënt als team kunnen samenwerken en gezamenlijk kunnen 

achterhalen wat er dient te gebeuren. Dit vraagt een grote mate van openheid 

tegenover elkaar toe en tegelijkertijd heel wat wederzijds vertrouwen en steun. 

 

Edgar Schein wijst er dus vooral op dat het er om gaat bewuste keuzes te maken 

over welke rol en inbreng of gedrag op welk moment in het proces het meest 

effectief of aangewezen is, rekening houdend met de relatie die hij beoogt. In het 

bijzonder waakt de adviseur/begeleider erover welke effecten de interactie tussen 

hem en de klant van moment tot moment heeft op de onderlinge machts- en 

gelijkwaardigheidverhouding. Het feit dat iemand een beroep doet op een ander, 

plaatst deze laatste al vlug in een expertrol en bijhorende machtspositie. De 

inherente ongelijkheid die door een „hulpvraag‟ ontstaat, vraagt om een bijzondere 

aandacht en verantwoordelijkheid van de begeleider. Schein spreekt in dit verband 
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over het belang van de onderliggende psychodynamic of the helping relationship 

en geeft aan dat de eerste taak van de begeleider erin bestaat de relatie zo snel 

als mogelijk in evenwicht te brengen, zijnde een relatie tussen twee gelijken. Dit 

evenwicht zorgt ervoor dat de relatie gekenmerkt wordt door eerlijkheid en 

openheid en niet door angst of afweer en maakt generatief leren mogelijk. Dit 

betekent dat de soorten interventies van die aard moeten zijn dat ze vertrouwen 

opbouwen en installeren, zodanig dat leren in de diepte mogelijk wordt. Alles wat 

hij doet, is in die zin een interventie, en installeert een bepaalde relatie, ook al doet 

hij niets. Daarom tracht hij van bij aanvang congruent te zijn en zijn optreden in 

overeenstemming te brengen met de kwaliteit van relatie die hij wenst en het 

resultaat dat hij beoogt: ‗The central point of Process Consultation as a philosophy 

and model is to note that diagnosis is intervention and that how one intervenes 

determines both what kind of diagnostic information becomes available and how 

the relationship with the client evolves‟ (Schein, 1987, pp. 181-182). 

 

Gegeven de betrachting en de onderliggende waarden plaatst Process 

Consultancy de kwaliteit van de relatie in het centrum van de aandacht. Adviseren, 

leren, organiseren en veranderen worden in deze procesvisie niet zozeer benaderd 

in hun methodische, inhoudelijke, technische dimensie. Zij verwaarloost deze 

aspecten niet, maar concentreert zich in essentie op de interactie van mensen die 

een bepaalde relatie tot stand willen brengen. De aard van de relatie en de 

zorgvuldigheid waarmee deze wordt opgebouwd is zeer bepalend voor de 

resultaten van de interventies. De effectiviteit, efficiëntie, maar ook de zingeving, 

de energie en de deugd die wij ontlenen aan intermenselijke activiteiten worden in 

grote mate beïnvloed door de kwaliteit van de onderlinge bejegening en het 

menselijke verkeer (zie ook Lambrechts en Grieten, 2006). Vaak construeren we 

relaties die voortgang bemoeilijken of erger nog, ongewenste effecten creëren.  

 

De bewustwording van intra-persoonlijke, inter-persoonlijke processen, groeps-

processen, organisatorische processen en samenlevingsprocessen is dan ook 

essentieel voor elke poging om menselijke relaties, groepen en organisaties beter 

te laten functioneren (Schein, 2005). De aandacht voor deze sociaal-emotionele 

procesdimensie is om die reden binnen de Process Consultancy-traditie altijd 

belangrijk geweest. Dat de Process Consultancy-benadering gegroeid is uit de T-

training traditie zal hier niet vreemd aan zijn (Lambrechts & Grieten, 2006). 

Process consultancy werd ook vaak, wellicht ook gegeven haar oorsprong, louter 

verbonden aan het begeleiden van processen op dit niveau, ter frustratie van 

Schein zelf trouwens. Uit bovenvermelde beschrijving van „het proces‟ moet 

duidelijk zijn dat de interventies diverse procesdimensies bestrijken en dat de rollen 
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die de begeleider hanteert erg kunnen variëren. Paradoxaal genoeg is de keuze 

van de posities die de process consultant inneemt t.a.v. de cliënt en de keuze van 

het interventieniveau niet zozeer een technisch vermogen maar een relationeel-

emotioneel procesvermogen:  
 
Certainly the consultant should be familiar with a variety of questions, 
exercises, survey-feedback technologies, and other forms of intervention 
many of which have been illustrated in the previous chapters and well 
described in other books on organization development. But knowledge of 
many different kinds of interventions cannot substitute for the know-how of 
sensing what is needed ‗right now‘ [cursivering toegevoegd] in terms of 
facilitating forward movement in the relationship. 

 

Elke consultant of hulpverlener dient in dit opzicht expert te zijn in het realiseren 

van helping human relations, zegt Schein. Process Consultation is meer dan 

wetenschap en techniek, het is ook een kunst, een vaardigheid in „het designen‟ 

van relationele processen. Terugblikkend op zijn loopbaan, schrijft Schein over 

Process Consultancy:  

 
Zelf ben ik tot de slotsom gekomen dat mijn belangrijkste inzichten in 
begeleidingsrelaties niet zijn ontsproten aan formele adviessituaties in 
organisaties, maar aan mijn relaties in gezin en vriendenkring. Ook heb ik 
gemerkt dat het in de formele hulpverleningssituatie disfunctioneel kan zijn 
te zeer te denken in het kader van „technieken‟ of „methoden‟, in plaats van 
mij te concentreren op de interactie van mensen die een bepaalde relatie 
tot stand willen brengen. Zoals een beeldend kunstenaar moet leren 
waarnemen alvorens iets te kunnen scheppen, zo moet de mentor of de 
begeleider leren zien wat zich afspeelt tijdens de totstandkoming van een 
relatie waarin „helpen‟ mogelijk wordt (p. 2) … 
Al nadenkend over procesadvisering en het tot stand brengen van een 
„helping relationship‟ rijst de vraag: wat is de essentie die deze 
begeleidingsfilosofie zo „anders‟ maakt? Waarom is het interessant deze 
materie te bestuderen? Terugkijkend op ongeveer veertig jaar eigen 
ervaring met „die troep‟ ben ik tot de conclusie gekomen dat de essentie is 
gelegen in het woord relatie. Kort en goed: ik ben tot de overtuiging 
gekomen dat als het er om gaat of in menselijke situaties waarin 
persoonlijkheid, groepsprocessen en cultuur een rol spelen wel of geen 
hulp wordt geboden, de doorslaggevende factor de relatie is tussen de 
begeleider enerzijds en de persoon, de groep of de organisatie die hulp 
nodig heeft anderzijds.‟ (p. 257) 

 

Ik besluit graag dit stuk met een samenvattende reflectie over Process 

Consultancy komende van een deelnemer uit Matrix, geschreven op het einde van 

de leergang: 
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Voor mij wordt meer en meer duidelijk dat procesadvisering  

1) een kunst van aan- en meevoelen is,  

2) een continu ‗switchen‘ is van een scala van interventies (zowel 

inhoudelijk, procedureel als proces) om de ander zo goed mogelijk 

te helpen 

3) niet ‗de makkelijkste‘ maar wel de meest lerende weg is 

4) een expertise op zich is 

5) veel zelf-kennis en zelf-(aan)voelen vraagt dat alleen maar 

ontwikkeld kan worden door met anderen zoveel mogelijk 

authentiek bezig te zijn  

6) veel geduld vraagt: geen passief geduld maar eerder een actief, 

lerend geduld 

7) een continu werken is aan kwaliteitsvolle relaties die bepalen wat al 

dan niet verder mogelijk is (Johan Nolmans). 
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1.3. Relationeel denken en kijken 

 

 ‗All that is meaningful grows from relationships‘. 

Kenneth Gergen 

 

Denken in termen van de relatie of het relationele is het meest kenmerkende van 

onze procesgerichte aanpak (Lambrechts, Martens, Poisquet, 2007). Steeds 

proberen we aandacht te hebben voor de kwaliteit van de onderlinge omgang 

(„hoe-we-het-doen-met-elkaar‟) en hoe mensen op die manier organisaties, leer- of 

veranderingstrajecten co-construeren (Bouwen, 2004, Lambrechts & Grieten 

2007). Vanuit een voortdurende aandacht voor de opbouw van kwaliteitsvolle 

relaties tussen alle betrokken partijen trachten we situaties te creëren waarin 

personen en groepen (1) van elkaar kunnen leren en (2) leren te leren om 

toekomstige uitdagingen meer autonoom aan te gaan Naast de T-training en 

Process Consultancy traditie is onze aanpak ook sterk geïnspireerd door de 

uitgangspunten van het (kritisch) sociaal constructionisme met vertegenwoordigers 

als o.m. K. Gergen, D.M. Hosking, J. Shotter en R. Bouwen. Ik tracht door te 

dringen tot de essenties van hun relationele kijk op de werkelijkheid. Ter 

ondersteuning heb ik vooral gezocht naar fragmenten waarin deze auteurs al 

dialogerend hun visie op sociaal of relationeel constructionisme uitdrukken. Voor 

een uitgebreide lezing van deze denkstroming kan je terecht op de ruim 

gedocumenteerde website van D.M. Hosking (www.relational-constructionism.org) 

Een kernachtige weergave kan je ook terug vinden in „Telling tales of relations‟, 

Inaugural address by Dian Marie Hosking, Utrecht University, June 2007. Zij 

gebruikt hier ter verheldering enkele mooie beelden. Ik heb er in dit hoofdstuk 

enkele van haar geleend. Ik verwijs hier en daar ook naar tekstfragmenten uit 

werken van auteurs die niet zo meteen opduiken in sociaal constructionistische 

literatuur, maar mij evenzeer geholpen hebben om eigen ervaringsinzichten 

scherper te krijgen. Ik noem hier Hannah Arendt, Mia Leyssen en Alfons 

Vansteenwegen.  

 

 

Agere 

 

De mens is aan zichzelf niet kenbaar, noch maakbaar. In zijn handelen en vooral in 

„zijn spreken‟ (handelen waarin hij zichzelf uitdrukt; tot expressie brengt, wat op 

meerdere manieren kan dan enkel praten natuurlijk)  komt het individu als mens 
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tevoorschijn en wordt hij meer mens. Vooral in zijn handelen dat geen betrekking 

heeft op „iets‟ maar betrekking heeft op „iemand‟. 

De literatuurfilosoof Mikhail Bakhtin's beschrijft mooi de dialogische natuur van het 

menselijke leven zelf:  

The single adequate form for verbally expressing authentic human 

existence is the open-ended dialogue. Life by its very nature is dialogic. To 

live means to participate in dialogue: to ask questions, to heed, to respond, 

to agree, and so forth. In this dialogue a person participates wholly and 

throughout his whole life: with his eyes, lips, hands, soul, spirit, with his 

whole body and deeds. He invests his entire self in discourse, and this 

discourse enters into the dialogic fabric of human life, into the world 

symposium... A person enters into dialogue as an integral voice. He 

participates in it not only with his thoughts, but with his fate and with his 

entire individuality‟ (1984, p. 293, geciteerd in Shotter, J. (2005). Life inside 

the dialogically structured mind: Bakhtin‟s and Volosinov‟s account of mind 

as out in the world between us. In J. Rowan and M. Cooper (Eds.), The 

plural self: polyphonic perspectives (pp 71-92). London: Sage. ). 

 

Menselijke expressie is iets dat niet de uitdrukking is van een vooraf bestaande 

inhoud, een „innerlijk gegeven‟, maar net in interactie ontstaat en inhoud/betekenis 

krijgt. Vanuit interactioneel perspectief is bijvoorbeeld huilen, niet zonder meer het 

uitdrukken van een gevoel van verdriet, maar kan men stellen dat het verdriet zich 

als het ware in de ervaringsstroom van het huilen, realiseert en pas dan ten volle 

betekenis krijgt (Gendlin). Zo krijgt (het spreken/handelen van) de mens pas 

betekenis in interactie met anderen. Kenneth Gergen spreekt over een ‘relational 

unity’:  

 
One of the ways I have tried to articulate this concept of relational unity 
takes as its metaphor the way meaning is created in language. Single 
words standing alone typically lack significance. The words, „tree,‟ „river‟ or 
„grew‟ are virtually meaningless in themselves. They begin to come into 
meaning when they are supplemented by other words as in „the tree grew 
by the river.‟ It is the same for our words and actions. Alone they are 
virtually meaningless. It is when others supplement them with other words 
and actions - affirmations, questions, elaborations, associations, and so on 
– that they begin to take shape as meaning this and not that. In this sense 
we see that we have a world of fundamental relatedness from which all 
meaning is derived. This is a world of ultimate fusion, as opposed to 
separation‟ (Gergen, 2006).  
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Zingeving wordt dus beschouwd als een collectieve manifestatie (Gergen in 

Wierdsma, 1999, p. 77). Het vereist anderen om te reageren of om zich toe te 

verhouden. Gergen (1994, p. 9) drukt dit uit in een mooi en krachtig statement: ‘All 

that is meaningful grows from relationships’. In de plaats van 

zingeving/betekenisverlening als een proces te beschouwen tussen iemands oren, 

wordt betekenisverlening gezien als iets dat ontstaat „tussen de neuzen‟ (cf. René 

Bouwen). Betekenis ontstaat in „our relatedness with one another‟ (Barrett, Thomas 

and Hocevar, 1995, p. 353). Dit geldt op het niveau van alle handelingen. 

Betekenis is het resultaat van gedragscoördinaties tussen mensen. The potential 

for meaning is created within ‘joint action’ (Shotter, 1993). ‘Meaning is not 

then located in either my action or in yours, but within the action-supplement 

conjunction, or essentially, in the form of coordination we achieve’ (Gergen, 

1999, p. 146).  

 

 

Figuur 1.1 Acht hoofden, 1922, M.C. Escher 

 

 

Dit betekent in deze visie dat het zelf niet gezien wordt als een stabiel gegeven 

maar als iets dat voortdurend, van moment tot moment in interactie gestalte krijgt. 

Gezien de meeste mensen zich verbinden tot meerdere sociale praktijken of 

gemeenschappen bouwen zij doorheen hun sociaal handelen meervoudige 

identiteiten op. Mensen drukken zich in meerdere stemmen uit, uiten zich in 

diverse zelven afhankelijk van de relationele context waar zij zich in bevinden; als 

ouder, werknemer, partner, vriend, clublid, enz.. De persoon wordt hier benaderd 

‘as the common intersection among a multiplicity of relations’ (Gergen, 1999, 

2006). „Persons act out multiple voices, voicing a different Self depending on 

the relevant relation(s) of the moment … constructing Self/other & relations 
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is ongoing in all the many ways we live our lives- in all our actions’ (Hosking, 

2007).  

 

Het ‘Hoe?’ belangrijker dan het ‘Wie?’ 

 

Relationeel denken en kijken verschuift de aandacht van onafhankelijk bestaande 

identiteiten (bv. mensen en organisaties) en hun bepalende kenmerken naar het 

proces zelf dat realiteiten zoals mensen en organisaties en hun karakteristieken 

construeert.  

 

 „Consequently, instead of focusing on questions concerning „what‟ 

(characteristics/content of entities), social constructionists invite questions 

about ‘how’ realities are constructed as real and meaningful’ (Gergen, 1999). 

 

In het boek „Liefde is een werkwoord‟ van Alfons Vansteenwegen las ik een 

verhelderende vertaling van dit relationeel denken en kijken. Ik citeer even 

(vrijelijk): 

 
Relationeel denken gaat over een bepaalde manier van denken, namelijk 
denken in termen van de relatie. Om dat duidelijk te maken vergelijken we 
het relationeel denken met andere denkmodellen. De meesten van ons zijn 
groot geworden met een manier van denken dat we individueel denken 
noemen. Dit wil zeggen dat we hebben leren denken in termen van 
afzonderlijke deeltjes; ik of jij of hij, enz. Dit denken komt sterk tot uiting 
binnen menselijke verhoudingen als er wat fout loopt, situaties die 
bedreigend zijn voor het zelf. In bedreigende situaties zal individueel 
denken leiden tot vragen als „Wie? Wie heeft schuld? Wie is de oorzaak? 
Wie heeft het gedaan? Wie is begonnen? Wie is hier verstandig? Wie heeft 
het hier voor het zeggen? Of ik ben het of jij bent het. Het is in elk geval 
één van ons twee. Men heeft dan de neiging om de schuld bij een ander te 
leggen, de oorzaken buiten zich zelf te leggen. Of omgekeerd, alles wat er 
verkeerd of goed loopt op zichzelf te betrekken. 
 
Relationeel denken vertrekt vanuit een ander perspectief. De vraag die dan 
centraal staat is niet „Wie?‟ maar ‘Hoe?’ . Hoe gaan mensen met elkaar 
om? Dat is een groot verschil. De vraag naar de omgang is een heel ander 
soort vraag dan „Wie?‟. Dat is relationeel denken. Dat is leren kijken naar 
de relatie, naar de omgang, naar de interactie, naar de onderlinge 
communicatie, wisselwerking of uitwisseling van gedrag. Dit zijn allemaal 
varianten op hetzelfde thema. Het is kijken naar de relatie en daarom 
noemen we het „relationeel denken‟. Laten we verwijzen naar een 
voorbeeld van Peter en Annemie. Peter vindt Annemie een zeurkous. En 
volgens Annemie is Peter doof. Individueel denken in dit geval zou dan 
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zijn: hoe komt het dat Annemie zo zeurt? Ligt het in haar karakter? Het ligt 
niet in haar, want met haar vriendinnen heeft zij het niet. Individueel 
denken zou dan betekenen dat men zegt dat Peter doof is. Maar hij is niet 
doof, want op het werk hoort hij heel goed. Wat is het dan wel? Het 
probleem ligt in de combinatie van een zeur en een dove. Dus in hun 
manier van omgang met elkaar. Hij heeft het haar geleerd. Men zou ook 
kunnen zeggen: zij heeft het hem geleerd. Wat ons interesseert, is hoe 
mensen met elkaar omgaan. Als men individueel denkt dan zou men 
zeggen: deze mensen gaan zo met elkaar om omdat ze zo zijn. Hun 
karakter is er eerst en daaruit volgt hun omgang. Welnu, we keren dat om. 
Wij zeggen deze mensen zijn zo geworden omdat zij zo met elkaar 
omgaan. Dus het zeuren, de doofheid zijn resultaten, het zijn doorsneden 
van een interactie, van een wijze van omgaan met elkaar‟. (pp. 40-42) 

 

Alles is relatie 

 

De relatie tussen Ik(-worden), Jij(-worden), Wij(-worden) en Context(-worden) 

wordt gekenmerkt door wederzijdse afhankelijkheid (interdependentie) en co-

creatie. Al interagerende scheppen mensen in één beweging zichzelf, elkaar, maar 

ook een relatie (een emotioneel/affectieve inbedding, een band) en sociale 

realiteiten die op hun beurt die interacties weerspiegelen en beïnvloeden. ‘Persons 

participate in making relational realities - they both contribute to making local-

cultural, local-historical realities AND are made by them - in other words, and this 

is the key: it is in ongoing relational processes that persons & worlds are co-

constructed as relational realities’ (Hosking, 2007). 

 

Interacties zijn processen waarin multi-realiteiten (zowel „inner‟ als „outer‟) actief 

worden geconstrueerd, gekoppeld of ontkoppeld, bevestigd of herzien. Elke inter-

act kan een andere innerlijke of uiterlijke werkelijkheid creëren en leiden tot telkens 

andere relationele verhoudingen.  

 

DIAN MARIE HOSKING: 

‗Social constructionism offers a radical re-storying of ‗conventional mind‘ and its 

view of relations. In this re-storying, relational processes become the constantly 

moving ‗construction site‘ in which Self, Other and relations are always in the 

making. The conventional view of stable and solid entities in Self-Other relations is 

replaced by a view of ongoing processes in which entities and relations are always 

becoming‘.  
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KENNETH GERGEN: 

‗For constructionists ―thingness‖ and indeed ―no-thingness‖ are a byproduct of 

language-based relational processes. Further, we could say that relational 

constructionism views Self and Other as a relational unity in ongoing construction 

in relational processes‘.  

Dit betekent dat we sociale werkelijkheden ontologisch benaderen als sociale 

constructies; uit tussenmenselijke of sociale interactie geboren realiteiten. Sociale 

realiteiten als structuur, cultuur, de groep, de organisatie enz. inclusief de realiteit 

die we het „Zelf‟ noemen, zien we als in interactie met de omgeving geconstrueerd. 

Het interactiemedium is taal. Met taal duiden we niet alleen of het gesproken of 

ongesproken woord of beeld, maar tevens impliciet gevoelde betekenissen die 

doorgegeven worden wanneer mensen „in voeling‟ staan met elkaar. Sommige 

tussenmenselijke ervaringen zijn groter, dan dat ze door woorden alleen gevat 

kunnen worden. De impliciete – met het ganse wezen gevoelde – betekenis laat 

zich niet vatten in klassieke taal, zonder betekenislekkage. Elke ervaring van 

diepmenselijke betrokkenheid of verbondenheid is een voorbeeld hiervan. 

Woorden schieten soms tekort, nieuwe taal wordt geboren, vaak metaforische, 

beeldende taal. (zie ook: „Taking Flight: Dialogue, Collective Thinking and 

Organizational Learning‟, Isaacs,W.N., 1993) Stilte vormt soms paradoxaal de 

meest betekenisvolle taal. Met elkaar betekenisrijke stilte delen, is één van de 

krachtigste verbindende en betekenisdoorstromende ervaringen die tussen 

mensen mogelijk is. 

 

DIAN MARIE HOSKING: 

‗Perhaps this is a good point to note that the constructionist view of language can 

be narrow or broad. Wittgenstein can be helpful here – in his expansion from talk of 

‗language games‘ to talking about ‗forms of life‘. This in turn connects with the 

constructionist move that treats language as a form of communicative action. In 

this sense, ‗language‘ can also be taken to include other formal systems such as 

music, mathematics and statistics (e.g., Iverson, 2003). In addition, non-verbal 

actions, and co-ordinations of bodies, things, and events may also be included as 

ways of ‗doing‘ particular ‗forms of life‘ (see e.g., Hodge & Kress, 1988; Latour, 

1987).This broadening in the conception of language also sensitizes us to 

historical-cultural shifts in the ways cultures communicate. Particularly important in 

this regard is the shifting dominance of vision relative to audition and how this 

relates to constructions of nature, what it is to be a person, constructions of sacred 

and secular, knowledge, and so on (e.g., Berman, 1983, 1990). So, for example, in 

aural/oral cultures sound dominates and word and sound are strongly related. 

Language is a matter of vocalization - a here and now happening - a live event and 
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the past is present in what people say and do i.e., in live action. In contrast, 

cultures of the alphabet and print communicate more by visual means. In so doing 

they give a more permanent sense of existence to words, freeze words in space 

and time, and make it possible to ‗look up‘ the past. These cultural shifts 

increasingly link language with visual perception and with dead words and ideas. 

Thinking becomes a silent mind operation – stripped from its connection with 

communication in live action. So, whilst constructionism centers on language, it is 

clear that this can mean a lot more than just spoken and written forms of action.‘( 

in: M. Kwee, K.J. Gergen & F. Koshikawa (Eds.), 2006, chapter 20)  

 

 

‘Woorden scheppen werelden’ 

 

Relationeel constructionistische auteurs, benadrukken dat taal veel meer is dan 

een loutere beschrijving en afspiegeling van een realiteit. Taal wordt gezien als 

actiegericht en performatief: Taal representeert niet alleen realiteiten maar schept 

deze ook. „As soon as one starts talking, writing, or making (non-verbal) gestures 

one is participating in the active process of constructing and reconstructing the 

ongoing reality‟ (Hosking and Bass, 2001, p. 359). „Door taalacten doen mensen 

dingen aan elkaar en doen ze soms elkaar letterlijk dingen aan.‟ (Bouwen, 2000b). 

Mensen raken elkaar met woorden of daden en geven elkaar erkenning of 

onthouding van erkenning. „The performative character of language appears for 

example from the following sentences: „I now pronounce you man and wife‟ or „I 

declare war on terrorists‟ (Gergen,1999).  

 

Vanuit een relationele benadering wordt taal niet beschouwd als het product van 

individueel denken maar als resultaat van sociaal onderhandelde overeenkomst 

over de betekenis van woorden. In Gergen‟s woorden (1999, p.221) ‘until there is 

mutual agreement on the meaningful character of words or action, they fail to 

constitute language’.  

 

KENNETH GERGEN: 

‗Social constructionists would say the following about the function and nature of 

language: meaningful social realities are constructed in and through processes of 

interaction and communication. Language and linguistic terms do not necessarily 

function as conveyers of reality, as the terms we use to make descriptions are 

negotiated and agreed on in social processes. Language, or discourse, is 

performative as it brings realities into being. Different terms or discourses thus can 
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construct the same ‗thing‘ in different and multiple ways. Language and linguistic 

terms are not a private possession but are the result of a co-ordinating or relating 

of social actors. This invites the idea that words are not in themselves meaningful, 

but that we should try to understand words and texts in relation to the context in 

which they are used.‘ ( M. Kwee, K.J. Gergen & F. Koshikawa (Eds.),2006, chapter 

20) 

 

Figuur 1.2 The key to dreams, 1930, R. Magritte 

 

Een relationele kijk op kennis 

 

Relationeel denken en kijken verbreedt de principes van het logisch empirisme 

naar principes van relationele kennis (Bouwen, 2006). Het woord „verbreedt‟ vind ik 

hier op zijn plaats. Relationeel denken en kijken of een sociaal constructionistische 

benadering keert zich niet tegen de klassieke wetenschappelijke benadering van 

de werkelijkheid, maar stelt dat ook andere waardevolle benaderingen mogelijk 

zijn. Een constructionistische kijk daagt de onderliggende assumpties uit van de 

rationeel-empirische wetenschaps-benadering en vooral de vanzelfsprekendheid 

waarmee zij worden toegepast ook in sociale (onderzoeks)contexten. Hosking 

(1999) vat deze assumpties samen als volgt: „Conventional (Western) thinking and 

practices (including research):  

a) give central significance to the presumption of a real world, and so  

b) centre the researcher as a knowing subject who would strive to be 

separate from knowable objects and who - in doing so - can  

c) produce knowledge (about the world) that is probably true and a matter 

of fact not of value‟ (p.2).   
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KENNETH GERGEN: 

‗However, it is very important to realize that the positivist/empiricist view of 

knowledge (or metatheory) to which the field is largely committed, is lodged in 

metaphysical dualism. Here one presumes a real world (objective, material) 

somewhere ‗out there‘ and a psychological world of the experiencing agent ‗in 

here.‘ Knowledge is essentially achieved when the mind of the individual agent has 

mastered the complexities of the material world. And this knowledge is ideally 

reduced to propositional networks (theories and descriptions) for purposes of 

communication. For the social constructionist, the act of communication is not an 

after-thought, something you do once you ‗know,‘ but is the germinating process for 

all that we consider intelligible. It is through the coordination of human action that 

language emerges, and it is through language that we come to agree on ‗what 

there is,‘ ‗how it functions,‘ and why it is possibly ‗good‘ or ‗evil.‘ Such agreements 

serve as the necessary forestructure for carrying out scientific work—in psychology 

as well as any other science. Such agreements, along with the institutions and 

actions in which they are embedded, are equivalent to what Thomas KUHN might 

call a ‗paradigm.‘ Further, it is from this font of relationship that the very idea of 

mind-world dualism arises. Dualism is not, thus, a universal given; it is simply one 

view among many. Likewise, constructionism itself should not be considered a 

universal truth; it too is a view that emerges from social process. As you can see, 

the constructionist is not, then, interested in truth as a scientific outcome—or at 

least truth with a capital ‗T‘—a universal or transcendent propositional network. 

There may be local truths, established within various scientific fields, within the 

various communities of humankind, and these must surely be honored from within 

the traditions of these communities. However, the future well-being of the world 

community depends on facilitating dialogue among these local traditions. 

Declarations of truth beyond tradition are, in this sense, a step toward tyranny and, 

ultimately, the end of communication.‘ (Gergen in een interview afgenomen door  

Matthes & Schraube 2004, para.13). Volume 5, No. 3, Art. 27 – September 2004  

 

Sociaal constructionisme beschouwt de ontologische splitsing tussen kennend 

subject en te kennen object als een illusie en vervangt dit door een intersubjectieve 

realiteit. Vanuit een relationele benadering is kennis niet alleen „mind stuff‟ die een 

wereld daarbuiten voorstelt. Kennis wordt dan „…a matter of assessing meaning 

with respect to interwoven narratives recounted within a cultural community.‟ ( 

Bouwen verwijzende naar Dachler, 1995, 4). Kennis wordt doorgaans beschouwd 

als een „ding‟, dan kan doorgegeven worden van één kennisdrager (een stel 

hersenen, een boek, …) naar een andere kennisdrager. De relationele benadering 
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van de werkelijkheid doorbreekt deze notie van kennis als substantie (Bouwen, 

2006 verwijzende naar Brown, 2002).  

 

RENE BOUWEN: 

Sociaal-constructionistische auteurs zoals ondermeer Gergen, 1983, 1994; 

Shotter, 1993) en onderzoekers van kennismanagement (bv. Brown & Duguid, 

1996) evolueren in de richting van de ‘kennis als participatie' metafoor. Creëren 

van kennis, ontwikkelen en delen ervan, worden volgens dit perspectief gezien als 

essentieel relationele processen. Mensen creëren kennis door zich te engageren in 

gezamenlijke actie, die een vorm is van deelname aan praktijkgemeenschappen, 

bijvoorbeeld als stagiair, collega, onderzoeker, etc. (Wenger, 1998). Dat leidt ook 

tot erg verschillende concepten over leren. Ontwikkelen en delen van kennis 

gebeurt altijd in een context van practici, die deze kennis „enacten‟ of realiseren via 

hun activiteiten en interacties. Volgens deze visie op kennis leert een professional, 

een wetenschapper, een manager, maar eveneens iedere operator, door te 

participeren in een welbepaalde praktijkgemeenschap. Daardoor creëert en 

recreëert hij voortdurend deze praktijkgemeenschap. Of het nu gaat over het leren 

spreken van een kind of het verwerven van zeer gesofisticeerde chirurgische 

vaardigheden, leren betekent steeds in essentie zich integreren in een particuliere 

praktijkgemeenschap. Leren is per definitie sociaal leren.  

 

KENNETH GERGEN: 

‗In this sense constructionism stands in striking contrast to several hundred years 

of Western thought that views knowledge as built up from the individual‘s 

observations and rational thought. On this traditional account, careful observation 

can inform the individual of ‗what there is,‘ and one‘s thoughts about the world can 

be tested against reality. In this way we move progressively toward objective truth. 

For constructionists, however, whatever there is becomes meaningful to us 

primarily as a result of our relationships with others. Not only will different 

communities of scientists each have their own particular language of description 

and explanation, but so will various religions, professions, ethnic traditions, and so 

on. The constructions of the world will be tied closely to the shared values of these 

groups, whether it be in sending a rocket to the moon, spiritual illumination, 

relieving mental anguish, or making chicken soup. Any observational test of a 

proposition must rely on a set of communal agreements about what exists and how 

it is manifest. There are no foundations for such agreements. Thus, all empirical 

truth is communally based‘ (M. Kwee, K.J. Gergen & F. Koshikawa (Eds.),2006, 

chapter 20) 
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DIAN MARIE HOSKING: 

„Relational realities are theorized as local. But my reference to ‗local‘ has a very 

particular meaning - most simply put - it means not universal, singular & stable. 

So, the theory is not talking about the one way the world really is & unified 

knowledge of the same - i.e., objective knowledge that can exist without any 

knowing subject. This means that it is not talking about the same things as positive 

science with its assumption of, & interest in, the one 'real' world & universal, 

transcendental know-ledge of the same. Rather, relational realities are theorized as 

local in the sense that they are specific to relational processes that construct what 

some might call ‗cultures‘, but which Wittgenstein called ‘forms of life‘. Relational 

realities are also viewed as ‘local’ in a historical sense in that they are always 

in construction i.e., always in the process of becoming - both re-constructing 

stabilities & possibilities together with changes in particular ‗forms of life‘. Fragment 

uit: Telling tales of relations Inaugural address by Dian Marie Hosking, Utrecht 

University, June 2007 

 

Vanuit een relationele kijk op de werkelijkheid, bestaat er dus niet één objectieve 

werkelijkheid maar zijn er meervoudige subjectieve realiteiten, een heel 

verschillende en uitgebreide waaier van kennis over die werkelijkheid als ook 

meervoudige termen om naar die realiteit te verwijzen, ingebed in lokaal-

historische „forms of live‟. Wierdsma gebruikt ter verheldering het beeld van een 

kaart om een landschap weer te geven. Sociaal constructionisme vervangt het 

bestaan van de meest waarschijnlijke kaart van de werkelijkheid door meerdere 

mogelijke kaarten die tegelijkertijd kunnen bestaan naast elkaar (Wierdsma, 1999). 

„In this way a variation in understanding is made possible that calls „attention to the 

multiplicity of ways in which the world is and can be constructed‟ (Gergen, 1994, p. 

82). 

 

 

De onderzoeker: als mens betrokken 

 

Binnen het klassieke rationeel-empirische is er maar één werkelijkheid waarover 

„objectieve‟ en „veralgemeenbare‟ kennis kan verzameld worden. Dit kan enkel 

door een rol in te nemen van een waardevrije, afstandelijke toeschouwer die een 

zo perfect mogelijke representatie van een „truth out there‟ nastreeft en dit wenst 

uit te drukken in een universele wetenschappelijke taal. Het sociaal 

constructionisme veronderstelt dat observaties en dus ook kennis nooit vrij zijn van 

waarden, emoties en meningen en (eigen)belang en kan om die reden niet 

behandeld worden als de enige valide representatie van de realiteit. Onze geest is 
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geen geïsoleerd ding dat als een spiegel functioneert. Instead, people (also 

researchers and scientists) are always, but often implicitly, influenced by some 

interest and relying on certain conventions that lead them to select (or observe) 

certain parts of „reality‟ and not others. Or in other words „reality is always known 

by some one from somewhere (an artist, change agent, scientist)‟ (Hosking, 2000a 

p. 1). Social constructionists thus render people (including scientists) as active 

constructors and participants of their own reality. This means that the way reality is 

presented is then not necessarily the result of accurate perception, but is the result 

of an active selection of some part of reality, guided by our values and interests. As 

a consequence, one can never be sure whether our observations are accurate or 

neutral.  

 

In tegenstelling tot de afgesneden wereld die de klassieke wetenschap creëert, 

schept het sociaal constructionisme een wereld van fundamentele verbondenheid 

en verwevenheid van waaruit alle betekenis groeit. Zoals reeds eerder in de tekst 

aangehaald, maar hier nog eens ter onderlijning: ‟This is a world of ultimate 

fusion, as opposed to separation’ (Gergen, 2006).  

 

 

Handelingsvrijheid, vergeving en relationele 
verantwoordelijkheid 

 

Mens en omgeving ontwikkelen zich in éénzelfde beweging. We zien ze als 

fundamenteel gerelateerd. Vanuit een relationele-kennisbenadering bestaat kennis 

niet buiten de persoon en ook niet los van de sociaal-culturele, lokaalhistorische 

context waarin deze persoon zich situeert. „What is seen as meaningful and real, 

and what we take as objective knowledge of this reality, is ongoingly constructed 

between co-ordinating social actors and thus within relational processes. In this 

way the locus of truth and knowledge is brought back to patterns of social 

relatedness. Focusing upon relationships then seems a necessity to understand 

how realities and knowledge are constructed‟.  

 

De kwaliteit en de aard van de relatie die we met elkaar construeren is dus 

cruciaal. Voor zowel de relationele als de innerlijke ruimte waarbinnen een mens 

zich beweegt, kan onze handelingsvrijheid (expressievrijheid) in meer of mindere 

mate aan banden leggen. We bewegen ons in divers geaarde relaties en 

lokaalhistorisch geconstrueerde leefwerelden. Sommige leefwerelden beknotten 

onze groei als mens, andere doen ons meer groeien. Naarmate mensen meer 
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zichzelf kunnen zijn ondanks gemis of verschil, meerdere aspecten en dimensies 

van zichzelf kunnen tot expressie brengen en dus in relatie, zal deze relatie in 

kwaliteit/diepgang groeien en scheppen we sociale realiteiten en praktijken 

waarbinnen we samen meer kunnen worden wie we willen worden.  

 

KENNETH GERGEN:  

We are indeed speaking of communally constructed ontologies. For me, the focus 

is on the ways in which realities and values are created within relationships. This 

focus has fostered two dramatic revelations. First, we recognize that all claims to 

knowledge are culturally and historically situated. In spite of the claims of many 

communities to universal and trans-historical Truth, there is no means of justifying 

such claims save through a community‘s limited premises. This recognition invites 

critique and humility - essential both to prevent totalitarian expansion and to soften 

the boundaries of separation and difference. The second important realization is 

that we are free to create together new realities and related ways of life. We need 

not be bound by any conception, tradition, or vaunted claim that degrades or 

destroys the processes by which meanings come into being. In effect, we have an 

enormous canvas available for painting new futures. (M. Kwee, K.J. Gergen & F. 

Koshikawa (Eds.),2006, chapter 20) 

 

Hoe mensen met elkaar omgaan, kan leiden tot meer leven en groei, meer zijn, 

meer goed, meer schoonheid, meer hoop en vertrouwen, meer waarheid of tot 

minder groei, minder schoonheid, afbraak, vernietiging, wanhoop, onverschilligheid 

en kwaad (ik bedoel „kwaad‟ hier zoals Levinas dit beschrijft als een inverse 

beweging van worden; ont-worden of de-subjectivering - zie ook: Meedenken in het 

spoor van Levinas, Burggraeve, Anckaert, 1991). De mens is deels natuurlijk, 

deels bezield. In de natuurlijke wereld regeert de causaliteit en de universaliteit. 

Het feit dat de appel niet ver van de boom valt, heeft alles te maken met de 

zwaartekracht. Waar ook ter wereld een appel los komt van een boom, hij zal zich 

nooit richting zon bewegen, maar steeds naar de aarde. Voor zover we natuurlijk 

zijn, zijn we gebonden aan dezelfde wetten. Voor zover we bezield zijn, en niet aan 

banden gelegd zijn we echter vrij. Dit is het kenmerk van alle levende systemen 

(Fritjof Capra). In de levende, bezielde wereld regeert de onvoorspelbaarheid en 

het nataliteitsprincipe (Wierdsma verwijzende naar H. Arendt). Even een 

gedachteoefening ter verduidelijking, enig proefondervindelijk experiment valt hier 

af te raden: „Als je een voetbal op het midden van een grasveld legt en je trapt er 

tegen, dan kan je met de nodige variabelen zoals de trapkracht, de traprichting, de 

ontwikkelde balsnelheid en rekening houdende met o.m. de luchtweerstand, vrij 

correct berekenen waar en wanneer de bal het net zal raken. Als je de bal 
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vervolgens vervangt door een pitbull valt niet zo eenduidig te voorspellen en te 

berekenen wat het gevolg van je trap zal zijn‟ (vrij naar Maturana).  

 

André Wierdsma schrijft:  

 

Spontaniteit, verbeelding, creativiteit en het vermogen iets nieuws te doen 

zijn kenmerkend voor de aard van de mens. Vooral Hannah Arendt heeft in 

haar denken gewezen op het vermogen van nataliteit. Mensen kunnen 

steeds kiezen hun reactie de start van iets nieuws te laten zijn. Actie- 

en reactieketens kunnen doorbroken worden door reacties die weliswaar 

aansluiten bij een voorafgaande actie maar daardoor niet gedetermineerd 

en als zodanig nieuw zijn (zie H. Arendt, 2005, p. 246). 

 

De rol van vergeving tussen mensen, vind ik hier op zijn plaats. Ik wil op mijn beurt 

verwijzen naar Hannah Arendt. Tussenmenselijk of handelen van mens tot mens, 

heeft altijd een proceskarakter, stelt ze, is steeds een gesprek met een open eind. 

De effecten kunnen bij wijze van spreken eeuwig doorgaan. Menselijk spreken 

objectiveert zich nooit, wordt nooit een ding. Ze schrijft: „Zoals maken en 

vernietigen in de materiële wereld samen hangen, hangt handelen en vergeven 

samen in de sociale wereld.‟ Mensen zouden anders blijvend achtervolgd wordt 

door één daad. De daad van vergeving kan nooit worden voorzien, schrijft ze, het 

is de enige onverwachte reactie die dus ofschoon een re-actie, iets blijft behouden 

van de oorspronkelijkheid van actie. Met andere woorden: vergeven is de enige 

reactie niet niet louter reageert, maar een nieuwe onverwachte daad vormt. 

Vergeven betekent in essentie dat je handelen niet aangerekend wordt (zie voor 

een uitgebreidere lezing: Hannah Arendt, Vita activa, uitgave 2005, pp. 234-242). 

Het vermogen tot vergeving drukt onze aller diepste verbondenheid uit, meen ik. Ik 

denk niet dat je jezelf in wezen kan vergeven, jezelf existentieel kan bevestigen, 

daarvoor heb je anderen nodig en anderen jou. Vergeven, waarlijk liefhebben en 

existeren (heel-worden) sluiten elkaar in.  

 

Een relationele benadering van (sociale) realiteiten impliceert dat kennen en erbij 

horen sterk met elkaar verweven zijn. René Bouwen wijst op de ethische 

implicaties voor sociale (onderzoeks)praktijken. Kennis heeft directe gevolgen op 

het vlak van sociale insluiting en uitsluiting. ‘Wiens stem spreekt hier?' en ‘Wiens 

stem blijft achterwege?' zijn vragen die een relationele-praktijkonderzoeker 

voortdurend in het achterhoofd houdt. Hij staat er niet bij als een buitenstaander, 

die van op afstand naar een zogenaamde „objectieve' realiteit kijkt. Hij neemt zijn 

onderzoekersrol als relationeel epistemoloog op door de verschillende deelnemers 
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te helpen hun inter-afhankelijke betekenissen en lidmaatschappen te erkennen 

(Bouwen, 2006). One of the companion concepts in social construction is that of 

relational responsibility (McNamee and Gergen, 1998). The idea here is to set 

aside our traditional tendency to view the world as made up of self-contained 

agents of responsibility. This is a world in which we blame individuals for evil acts, 

and make heroes of those who champion our values. However, if each of us is 

altogether related with others, this tradition is severely limited. Rather, we should 

think in terms of our collective responsibility to the process of relationship itself. 

For, it is to the relational process that we owe any sense of the good (Kwee, 

Gergen & Koshikawa, 2006). 
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1.4. Welke relaties streven we na? 
 

 

 

 

 
Ik bekijk een boom,  
Ik kan hem als beeld opnemen: 
een stijf oprijzende pijler, waar het licht tegenop botst,  
of uitspattend groen, waar het zachte blauwzilver 
van de achtergrond doorheen stroomt. 
 
Ik kan hem als beweging waarnemen: 
de stromende aderen aan het klevende, strevende kernhout, 
het zuigen van de wortels,het ademen van de bladeren, 
een eindeloos omgaan met aarde en lucht –  
en het duistere groeien zelf. 
 
Ik kan hem bij een soort indelen 
 als exemplaar observeren, naar bouw en levenswijze. 
 
Ik kan de vorm van deze ene boom zozeer loslaten  
dat ik hem alleen nog erken als uitdrukking van een wet – van wetten, 
volgens welke tegengestelde krachten gestadig met elkaar in evenwicht 
komen of van wetten, volgens welke stoffen mengen en scheiden.  
 
Ik kan hem voor eeuwig laten vervluchtigen in een getal, 
in een zuivere getalsverhouding. 
In dat alles blijft de boom mijn object en  
heeft hij zijn plaats en tijd, zijn aard en gesteldheid. 
 
Het kan echter ook geschieden,  
tegelijk uit wil en genade, 
dat ik bij het bekijken van de boom  
in een relatie ermee word opgenomen  
en dan is hij geen Het meer.  
 
De macht van het uitsluitende heeft mij vastgegrepen. 
 
Martin Buber, Ik en Jij 1959, 1998, pp. 11-12 
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Groei of Agogische relaties 

 

‗Mensen leren nooit datgene waarmee ze hun Zelf afbreken‘ 

John Rijsman 

 

We streven naar relaties die leiden in de richting van totale ontplooiing van de 

totale mens. Zoals reeds meerdere malen aangegeven zien we deze groei als 

relationeel. Je wordt maar completer mens door interactie en in relatie met 

medemensen. We kiezen dan ook welbewust om te leren in een kleine groep. 

Actualisering en ontwikkeling van menselijk potentieel is voor ons vooral een 

tussenmenselijk gebeuren en resultaat van kwaliteitsvolle relationele praktijken. 

Leren, de opbouw en deling van kennis, de ontwikkeling van een persoonlijke 

professionele identiteit, worden aangedreven door sociale interacties. ‗Human 

knowing is fundamentally a social act‘ (Etienne Wenger). De realisatie van Zelf, de 

andere en de relatie zelf zien wij hierbij als inherent verbonden en dynamisch. 

Mensen vormen voortdurend zichzelf en elkaar, doordat zij ingebed zijn in een 

weefsel van relaties en actief deelnemen aan diverse relatiepraktijken (gezin, 

familie, vrienden, buurt, school, bedrijf, hobbyclub en ga zomaar door). Naargelang 

(1) hoe betekenisvol deze relaties en activiteiten voor de betrokkenen zijn en (2) 

hoe mensen met elkaar omgaan als zij samen iets doen; ontsluiten, bevestigen en 

realiseren mensen elkaars unieke (latente) mogelijkheden, dromen en aspiraties 

en groeien zij naar vollediger mens. „(New) ways of knowing‟, „(new) ways of 

behaving‟, „(new) ways of relating‟ en „(new) ways, forms of live‟ zijn voor ons nauw 

met elkaar verweven in een continu en dynamisch levend proces. 

 

De leerpraktijken die we opzetten zijn dan ook in grote mate gericht op het 

vermogen van mensen om lerende en generatieve relaties te construeren; om 

relationele praktijken te realiseren die de betrokkenen ondersteunen in hun groei 

en individueel en groepsleren in de diepte mogelijk maakt. Groeirelaties zijn 

relaties waarin men de andere beter en voller laat worden dan hij of zij is.  

 

Het is evident dat niet iedere context, relatie, contact of ervaring leidt tot 

„fullfillment‟ van de betrokkenen en tot een vruchtbaar, generatief midden (space) 

tussen hen. In het kader van persoonlijk professionele groei heb ik het dus over 

contacten, relaties tussen mensen, gedragscontexten met een bepaalde 

normatieve kwaliteit. De kwaliteit van de relationele praktijk die mensen 

construeren, heeft grote invloed op de kwaliteit van het leren dat we beogen. De 

normatieve kwaliteit van de relaties die wij nastreven in de leergroep, wil ik in wat 

volgt toelichten. Ik steun hierbij in grote mate op „Leerzinwekkend‟ waarin Felix 
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Corthouts en Roland Vermeylen de grondslagen van het leren waar we naar 

streven uitgebreid hebben besproken.  

 

Zoals meteen zal blijken, zijn de leerpraktijken die we opzetten erg „value-based‟. 

„They define the means‟, en omdat leren in onze benadering geen einde kent, „this 

means also define the end‟. (In „The Planning of Change‟, Bennis, Benne, Chin & 

Corey, 1976) wordt de laboratory-training als prototype van een normatieve-

reëducatieve leerstrategie beschreven.)  

 

Enige bescheidenheid is hier op zijn plaats. Zoals Schein reeds vroeger opmerkte: 

we should point out that the values we elucidate are seldom fully realized in 

practice. Rather, they represent a set of dimly perceived ideals, frequently tacit, 

occasionally ignored, or even violated. Nevertheless, they do serve as guides to 

action‟ (Schein, 1965, p.30).  

 

De relaties die wij nastreven zijn: 

 

Ik-jij wederkerige relaties, van mens tot mens 

Dialogisch en dynamisch 

Authentiek en gelijkwaardig 

Collaboratief – gedeelde en actieve verantwoordelijkheid 

Ingebed in waarderende en onderzoekende geesteshouding 

Relaties met diepgang 

 

IK-JIJ wederkerige relaties 

 
‘Being completely different is both a blessing and a curse. Yet,  
discovering the ―other‖ is what makes love a reality instead of just a 
feeling ‘.   
Martin Buber  

 

De didactiek waarvoor we staan vertrekt vanuit een geloof in het positieve van de 

mens en het (h)erkennen van ieders eigenheid. Het is in wezen een didactiek van 

de ontmoeting, van authentieke verbondenheid en dialoog, van de directe hier-en-

nu ervaring van de relatie. Wij streven naar een leren dat gefundeerd is in face to 

face -contacten waarbij niet de ene „kennis, opvattingen, waarden, vaardigheden, 

enz.…‟ overdraagt aan de andere, maar die uitnodigen tot een echte en gemeende 
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uitwisseling van authentieke ervaringen op basis van gelijkwaardigheid en vanuit 

een open geest en respectvolle houding (zie ook het artikel: De Didactiek van de 

Liefde, Van den Nieuwenhof & De Weerdt, 2006). Wij geloven sterk dat de mens 

zich pas ten volle ontvouwt in levende hier-en-nu-ontmoetingen met de andere 

mens, waarbij de eigen levenskracht gevoed wordt met ervaringen deel te zijn van 

een zinvol zichzelf overstijgende geheel: „De mens ervaart zijn mens-zijn hierbij 

niet op de eerste plaats in het zich bewust zijn van het bestaan van het andere, de 

ander of de Ander, wel in het concreet ervaren van de innerlijkheid van dat andere 

of die andere‟ (Martin Buber On education: http://www.infed.org/thinkers/et-

buber.htm). 

De kwaliteit van relatie die we in wezen nastreven, wil ik met de woorden van 

Martin Buber weergeven: „De wereld is tweevoudig: er is de wereld van het 'het' en 

de wereld van het 'gij'. In de ik-het relatie wordt geen innerlijke relatie gelegd met 

de wereld. Men ziet de ander, de wereld als iets dat los van zichzelf staat. In ons 

bewustzijn van de ander (ik-het relatie) kan ik het ander of het andere nastreven, 

opzoeken, vergeten of ordenend begrijpen. Het-zeggen is functioneel, rationeel-

intentioneel. Het jij in de ik-jij relatie laat zich niet berekenen, bezitten of grijpen. Er 

is geen afstand zoals de ene ook niet opgaat in de andere. De andere blijft de 

andere. De ruimte van de ik-jij relatie is van een andere orde dan de 

aardrijkskundige en historische omgang met de wereld. De ik-jij relatie grijpt niet 

plaats in het ik of in het gij, maar het schept een totaal andere ruimte en tijd: de 

sfeer van het tussen, een andere dimensie dan lengte, breedte en hoogte; Ik word 

meer 'ik' in contact met het jij‟. (Buber, 1998, 2003, p. 17) 

Iemand die in de ik-jij relatie treedt, komt als het ware in een andere werkelijkheid, 

omdat er in de ik-jij relatie iets tevoorschijn komt wat een mens ráákt. In de ik-het 

toestand is een mens niet echt aanwezig; in de ik-jij relatie echter is sprake van 

'een tegenwoordig zijn‟, een levend gebeuren. Het vermogen om persoonlijke 

wederkerige relaties aan te gaan van een dergelijke kwaliteit ligt binnen ons 

menselijke vermogen stelt Martin Buber maar dient volgens hem ontwikkeld te 

worden.  

 

Hij verwerpt eveneens de opvatting dat de mens geïsoleerd is. Buber meent dat 

een mens de werkelijkheid niet louter moet zoeken in zichzelf (het subject) of in 

een ander of iets anders (het object), maar dat deze werkelijkheid bij uitstek 

ervaren, wordt in de relatie tussen mensen, in het 'tussenin' of wat hij noemt: het 

werkend midden. De wezenlijke gesteldheid van de mens komt tevoorschijn in ‘a 
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true turning to one another’. Het echte leven zit in relatie; in de levende 

ontmoeting van mens tot mens.  

De ik-gij relatie met de wereld (van mens, dier, kunst, natuur, God, ... ) kenmerkt 

Martin Buber door:  

1. wederkerigheid; 

2. een uniek aanwezig - zijn (present-zijn) bij de andere;  

3. totaal (wezenlijk, van mens tot mens, niet vanuit een rol of status); 

4. met wederzijdse verantwoordelijkheid en liefde als ethisch fundament. 

De ik-jij relatie staat tegenover een ik-het relatie. De ik-het houding kenmerkt zich 

juist doordat een persoon niet met het gehele wezen in de relatie treedt, er is geen 

echte wederkerigheid, geen levende wisselwerking, maar een indirect contact 

waarbij de ander als begrensd (object) wordt waargenomen en ervaren. Buber 

verwerpt de ik-het relatie niet en stelt ook dat de ik-jij relatie niet kan worden 

volgehouden en weer moet omslaan in ik-het. Er is dus een afwisseling van jij en 

het, maar vaak zijn ook beide elementen tegelijkertijd aanwezig. Vaak zijn ze 

volledig met elkaar verstrengeld.  

 

Buber zegt hierover: zonder een ik-het relatie kunnen we niet leven, maar wie 

alleen daarmee leeft is niet de mens (Buber, 2003, p. 43). Deze zin vat voor mij 

eigen ervaringsinzichten samen en je mag haar ook lezen als een samenvattende 

conclusie van heel dit proefschrift.  

 

Hij beschouwt menselijke groei als een ontplooiing van individu naar persoon. Met 

„persoon‟ bedoelt hij „mens-in-relatie‟.  

Wat abstracter formuleert hij het als volgt:  
 
Het Ik van het grondwoord IK-JIJ is een ander Ik dan van het grondwoord 
Ik-Het. Het Ik van het grondwoord IK-HET verschijnt als eigenwezen en 
wordt zich bewust als subject (van het kennen, het ervaren en gebruiken). 
Het IK van het grondwoord IK-JIJ verschijnt als persoon en wordt zich 
bewust als subjectiviteit (zonder afhankelijke genitivus) waarbij het Ik 
tegelijk zijn verbondenheid en zijn losgemaaktheid gewaar wordt… De 
echte subjectiviteit is alleen dynamisch op te vatten. Innerlijke werkelijkheid 
is er alleen als er wisselwerking is.  

 

Het valt me op dat Max Pagès aan „l‟amour authentique‟ precies dezelfde 

omschrijving geeft: „L‟amour authentique est accompagné de deux phénomènes 

qui en sont indissociables, la découverte authentique  de l‟autre, et la découverte 

de soi. Par le même act‟ (Pagès, 2002, p.130) 
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Ook sociaal constructionistische auteurs zoals D.M. Hosking spreken van een 

subject-object versus subject-subject relaties zoals aangehaald in vorig hoofdstuk:  
 
The term „Subject-Object‘ (S-O) has been used to speak of this 
(conventional mind) construction of relations. Briefly, the S-O construction 
makes a dualist opposition between the rational and responsible agent 
(Subject) and Other who is acted upon in causal fashion. The Subject is 
storied as active in building its own individual knowledge (as a private 
possession) useful for achieving its own goals in the world. At least one of 
these goals is to avoid letting others gain power over one‟s actions (e.g. 
freedom), and by implication, to secure one‟s autonomy by ensuring that 
others are not free to act upon one‟s Self in any way they wish. 
Relationships are reduced to largely instrumental means for enhancing 
one‟s own well-being. One asks, „what about me?‟ and „what can Other do 
for me or against me?‟ The centering of Self leaves little space for asking 
„what about you‟ or for the appreciation of Other in ways that are untainted 
by one‟s own Self-oriented interests and constructions‟. (Hosking, 2006) 

 

 

Becoming in ‘the dialogical’ 

 

Een ik-jij verhouding helpt ons tot meer en betere kennis te komen van onszelf, 

anderen, de wereld, ons dichter te brengen met wat goed, schoon en waar is. 

Vooral op het terrein dat ons het meest menselijk maakt, meer mens doet worden, 

zijnde kennis van onszelf en de medemens. Hier zit het addertje onder het gras. 

Kennis van het tussenmenselijke vereist een ander kennismodel dan dat we 

gewoon zijn om te hanteren bij het bestuderen van fysieke verschijnselen. Eigenlijk 

staan ze haaks op elkaar. Niet door een ander mens wetenschappelijk, objectief te 

observeren en te analyseren ontdek ik de ander als mens in zijn uniciteit, maar net 

door hem innerlijk toe te staan en met liefde te bejegenen. Niet door een rationele, 

objectieve benadering en een emotionele ontkoppeling, maar door een authentieke 

wezenlijke verbinding.  

 

Shotter spreekt, geïnspireerd door het denken van ondermeer M.Bakhtin, van ‘the 

unceasing flow of spontaneous expressive-responsive activity‟ (Shotter, 2005), 

Coming to be „in the dialogical‟ en „Knowledge of a third kind‟. Hij maakt een 

onderscheid tussen „thinking from the outside‟ of „aboutness-thinking‟ en „thinking 

from within‟ als „another way of engaged, responsive thinking that becomes 

available to us in our relations with living forms, when we enter into a dynamic or 

dialogical relations with them.‟  

Binnen een dialogische relatie reageren mensen niet enkel op elkaars woorden 

van het moment maar ook: „… to words that were spoken before, as well as to 
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words that were never spoken but only anticipated‟. Shotter spreekt van een 

„embodied knowledge‟, in terms of which people are able to influence each other in 

their being, rather than just in their intellects; that is, to actually 'move' them rather 

than just 'giving them ideas' :  
 
It is implicit knowledge, in the sense that it does not presuppose conscious 
reflection or deliberation, nor can it be articulated by the individual. 
Nonetheless, it can be observed in a person's everyday social practices, 
as he/she coordinates his/her actions with others. It is a knowledge from 
within our relationships with others, and it determines what we anticipate or 
expect will happen next. In contrast to the other two kinds of knowledge 
(knowing that and knowing how) through this third kind of knowledge we do 
not experience ourselves as individuals. Instead, we feel ourselves to be 
involved and enabled to participate in a social situation and be responsive 
to it. This kind of knowledge becomes visible only in the process of our 
interaction with others; thus can only be studied in the brief interactive 
moments that make out our daily social lives (Shotter, 1993, pp.40-41). 

 

Een ik-jij verhouding is in essentie een dialogische verhouding. Het is binnen deze 

kwaliteit van het tussenmenselijke veld, in een echte dialoog waar niet alleen 

woorden vloeien maar ook wezenlijk gevoelde betekenissen, dat ik mezelf ontdek 

in de ander en omgekeerd en dat mensen bevestigd worden in hun volheid; zoals 

zij hier-en-nu aan elkaar verschijnen, maar ook zoals ze elkaar in hun potentie 

aanvoelen. Levende relaties zijn geboorteplekken van nieuwe realiteiten. Voor 

mij ligt hier de essentiële betekenis van het begrip „Holding Environment‟ 

(Winnicott, 1971). Zonder „holding‟ geen „unfolding‟. Mensen in hun potentie „zien‟, 

dus niet alleen zien zoals ze nu zijn maar wie ze van moment tot moment worden 

en hen hierin aanspreken, bevestigen en ondersteunen is het mooiste wat mensen 

elkaar kunnen aandoen.  

 
Binnen de kwaliteit van een dergelijke relatie valt de mate van liefde en de mate 

van kennen samen. Liefde maakt niet alleen blind, maar doet ook zien (Roger 

Goris). Jaren geleden schreef Jack R. Gibb in Human Potentialities: The Challenge 

and the Promise, 1968: 

Being fully present with one‟s self and being fully present with another 
person at the moment is highly correlated with attainment of full potential. It 
becomes clearer to me all of the time that those persons who achieve most 
satisfying human relationship are those who are able to be fully with 
another person or with a group with all of the forces of the person. The 
ability to be deeply with another person is both a cause and an effect. As I 
come to care more deeply with another person I am able to be more 
deeply with him. Conversely, as I come to be deeply with another person I 
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come to care for him. A person who is deeply with another person in the 
moment is not doing a number of other things: savouring the past, 
anticipating a relationship with another person, evaluating or correcting the 
experience, wishing he were some place else, or doing any competing 
things that rob the experience of its unique, irreplaceable quality. The 
person who is with another person is attending fully with all of his 
wholeness to the experience, is savouring the experience of being 
together, is marshalling his forces and being to focus upon the with-ness of 
the moment. (p.166) 

 

Of zoals Buber dit stelt: „De relatie tot het Jij is direct. Tussen het Ik en het Jij staat 

geen theorie, geen voorkennis en geen fantasie, … geen doel, geen begeerte, 

geen vooruitlopen. Al het indirecte is een hindernis. Alleen waar het indirecte 

wegvalt, geschiedt de ontmoeting.‟ Deze ontmoeting gebeurt enkel in het hier-en-

nu.  

 

We groeien als we bemind worden (dixit F. Corthouts). Een uiting van liefde is de 

bevestiging van de andere (Seikkula, J. & Trimble, D., 2005). Het is zeggen en 

tonen aan de andere dat we hem aanvaarden, waarderen en aanmoedigen. Liefde 

betreft de wederzijdse (h)erkenning of bevestiging van iemands zijnswaarde en de 

wil om alles in het werk te stellen opdat hij/zij op de meest menselijke manier zou 

kunnen leven en zichzelf kan ontplooien. Leren wordt dan een groeien naar meer 

worden wie je wil worden voor, met en door anderen. Of korter, leren wordt dan 

jezelf worden, je verzelfigen eerder dan je veranderen (een uitspraak van John 

Rijsman). Het is binnen deze kwaliteit van het tussenmenselijke relatieveld dat 

„kennis‟ een „ervaringsweten‟ wordt, een „with-ness knowing‟, een weten dat nooit 

volledig gegrepen kan worden, of in taalconstructen of in andere theoretische 

concepten kan omgezet worden; zelfs slechts ten dele ervaren. Het is een weten 

dat slechts kan waar gemaakt worden door ernaar te handelen en deze innerlijk 

gevoelde werkelijkheidsbetekenis steeds meer te realiseren of te verwerkelijken. 

Kennis wordt een dan hier-en-nu-weten dat zich ontvouwt in relatie; een 

vertrouwen op of „guiding knowing‟. Geen blind vertrouwen, maar een door 

wezenlijke doorbrekende relatie-ervaringen gedreven geloof in de kracht van het 

tussenmenselijke en een leven in de geest van liefde.  

 
 

Authenticiteit en gelijkwaardigheid 

 

We streven naar authentieke en gelijkwaardige relaties. Authenticiteit in inter-

persoonlijke relaties betekent in eerste instantie dat mensen zich vrij voelen om 

zichzelf te kunnen zijn (Schein, 1965 p. 33). Dergelijke relaties impliceren op hun 
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beurt communicatie die open is, een relatie die voor betrokkenen (deelnemers en 

begeleiders) de mogelijkheid verhoogt om gevoelens, gedachten, ideeën enz. 

vrijelijker en authentieker uit te wisselen. Schein verwijst ter toelichting naar een zin 

van King Lear: „Speak what we feel, not what we ought to say‟. We hoeven geen 

rol te spelen. We hoeven ons niet anders voor te doen dan we zijn. Het is een 

relatie waar we geen masker hoeven te dragen. Een relatie waarin kan je zeggen 

wat je te zeggen hebt. Je hoeft je boodschap niet in een mooie verpakking met 

strikje te draaien. Het hoeft niet allemaal juist te zijn, vooraf beredeneerd. Je hoeft 

niet steeds op je tenen te lopen om aan de verwachtingen van een andere te 

voldoen. In een persoonlijke relatie hoeft men zich niet altijd te forceren om beter te 

zijn of anders te zijn dan men eigenlijk is. Men mag zijn wie men is, en worden wie 

men wil zijn ondanks beperktheden en op eigen tempo. „Ik mag af en toe gek doen, 

de onnozele uithangen, ik mag al eens dom doen. Ik mag mij vergissen. Ik mag zo 

nu en dan al eens iets vergeten. Ik mag zijn wie ik ben.‟ (zie ook: Vansteenwegen, 

2000, p. 28) 

 

Mia Leijssen heeft een mooie en verhelderende passage geschreven over 

authentiek contact. (Zingeving en zingevingsproblemen vanuit een psychologisch 

perspectief, 2004). Ik voeg het hier graag in (mede uit bewondering en respect 

voor haar laatste boek; „Tijd voor de ziel‟, 2007, Uitgeverij Lannoo, waarin de 

passage eveneens terug komt): 

 
Authenticiteit is een tegengif tegen de vele onechte contacten waarmee 
mensen dagelijks te maken krijgen. In een authentiek contact ben je je 
even bewust van jezelf in de situatie als van de andere persoon met wie je 
in interactie bent (verwijzende naar Bugental, 1981). Het veronderstelt dat 
je de andere persoon benadert met oprechte intenties, zonder verborgen 
agenda of manipulatie, met respectvolle belangstelling, open voor de 
ontmoeting. Het betekent ook dat je goed in voeling bent met wat je 
meebrengt of nodig hebt in de interactie en dat je dit met open vizier 
kenbaar maakt, zonder de ander op te eisen of tot iets te dwingen. 
Opkomen voor dit soort contact, door het te zoeken als je er nood aan hebt 
en door het te bieden als anderen op je weg komen is intens zingevend. 
Dit hoeft niet steeds een „grote ontmoeting‟ te zijn; het kan zich afspelen in 
een korte toevallige interactie, zoals bv. in een vriendelijke wederzijds 
respectvolle bejegening aan een loket of in een winkel, een begroeting 
door een vreemde, of een moment van volle aandacht tussen mensen. In 
een authentiek contact wordt wat op dat moment wezenlijk is, gezegd en 
gedaan. Daarom is het verfrissend, opluchtend, inspirerend, deugddoend, 
voedend en krachtgevend. De authenticiteit garandeert ook dat er geen 
misbruik van gemaakt wordt, je hoeft niet op je tellen te passen. Je gunt de 
ander het daglicht en je ervaart dat jij ook de ruimte hebt. Er is een 
spontaan delen, een hartelijk moment omdat je uitdrukt wat op je hart ligt 
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en de ander ook van harte reageert. Authentiek contact is ook de sleutel 
tot vriendschap, waarin vertrouwen en intimiteit tussen mensen tot bloei 
kan komen (verwijzende naar Grün, 2002). Wie het vermogen verliest om 
vriend(elijk) te zijn voor een ander, mist een belangrijke vaardigheid om zin 
te geven aan het leven. Dat is geen „softe‟ vaardigheid, ze vereist 
integendeel de moed om oprecht te zijn, te zeggen waar het op staat, 
tegen de stroom in te varen soms, zichzelf te zijn zonder dat het ten koste 
van een ander is, het risico nemen dat de poging om contact te maken 
verkeerd begrepen wordt, zich onbevangen open stellen voor het 
onverwachte van het moment. 

 

We streven naar gelijkwaardigheid ondanks verschil. Gelijkwaardigheid betekent in 

eerste instantie dat leiderschap binnen de groep verdeeld is. De aard van de 

relatie wordt bepaald door alle betrokkenen zelf, niet door één dominante stem, 

coalitie of hiërarchie. Het taalspel is „polyfonisch‟. „Wat willen we met deze 

leergroep? Wat mogen we van elkaar verwachten en wat niet? Hoe komen we 

samen tot besluiten en zinvolle aanpakken? Hoe intens en persoonlijk willen we 

met elkaar omgaan?‟ zijn vragen die inherent zijn aan het vormen van een 

leergroep. Iedere groep tracht hier samen met de begeleiders haar unieke 

antwoorden op te vinden. Corthouts en Vermeylen schrijven hierover:  

 
In de leergroep kunnen alle deelnemers in principe evenveel invloed 
uitoefenen op wat er gebeurt. Beslissingen worden in gezamenlijk overleg 
genomen. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid in de besluitvorming. 
Ook als je niet wil mee doen, doe je mee. Het is een oude systeemwet dat 
je in een groep onmogelijk niet kan beïnvloeden. Je kunt je dus maar beter 
bewust zijn van de manier waarop je invloed uitoefent. We hebben als 
trainer niet a priori meer invloed dan de deelnemers. Onze invloed ligt wel 
op andere vlakken: wij bepalen vooraf de doelen, het kader en de grenzen 
van de opleiding, en we begeleiden het proces waarin die doelen zo goed 
mogelijk worden verwezenlijkt. Het spel en de daarbij horende regels 
worden vooraf vastgelegd. Die spelregels worden in de loop van het spel 
niet gewijzigd. Van zodra het programma van start gaat, zijn we even 
afhankelijk van de deelnemers als zij van ons. (Corthouts & Vermeylen, 
2003, p. 27) 

 

Gelijkwaardigheid betekent niet dat iedereen gelijk is. Gelijkwaardigheid betekent 

dat alle betrokkenen evenveel waard zijn en voor een gelijk deel de relatie 

bepalen. Concreet betekent dit ondermeer: mijn tijd is even kostbaar als jouw tijd; 

mijn gevoel is even veel waard is als jouw gevoel; mijn denken is even veel waard 

is als jouw denken; mijn gedachten, noden, behoeften, belangen zijn even 

belangrijk; mijn stem mag even hard doorklinken als de jouwe (Vansteenwegen, 

2000, p. 48).  
  



66 

 

Gelijkwaardigheid veronderstelt verder: 

 

voldoende autonomie en zelfstandigheid. De betrokkenen blijven aparte 

personen. Ze vallen niet samen, maar zijn verschillend en onderscheiden. Ze zijn, 

elk voor zich verantwoordelijk voor de relatie.  

 

communicatie. In een gelijkwaardige relatie ligt niets vooraf vast. De betrokkenen 

moeten zelf het wat en het hoe van de relatie vorm geven. Dit betekent dat zij met 

elkaar moeten spreken en in interactie dienen te treden. Spreken is een 

voorwaarde voor de democratie in de groep. Als ik niet zeg wat ik wil, dan zal wat 

ik wil niet gerealiseerd worden. Communicatie is dus belangrijk.  

 

wederzijdse confrontatie. Kunnen omgaan met verschillen. Niet weglopen van de 

hete brei. Conflicten kunnen toelaten en ze doorwerken. Relaties zonder conflicten 

bestaan niet. Het vermogen om samen conflicten op te lossen. Geen contact 

zonder wrijving. 

 

actieve betrokkenheid en inzet. Inzet begint als de vanzelfsprekendheid ophoudt. 

Wat heb ik voor de relatie over? Hoeveel wil ik investeren? Wanneer stap ik eruit? 

Betrokkenheid gaat samen met vrije keuze. Men kan slechts iets kiezen, als men 

het ook kan afwijzen. Men kan in een relatie slechts ja zeggen, als men ook nee 

kan zeggen. Men kan zich maar engageren voor iets nadat men ervoor gekozen 

heeft. De keuze om voor iets te gaan, is een vrije keuze die ieder voor zichzelf 

maakt. 

 

vrije keuze en verantwoordelijkheid. Wie wil vrij en onafhankelijk worden, dient 

zichzelf te leren kennen en vice versa. Onze deelnemers kunnen leren zich 

scherper bewust te worden van wat er in en om hen gebeurt. Wie bewust is, dient 

wel expliciete keuzes te maken. Je verantwoordelijkheid stijgt evenredig met je 

besef. In een groep draagt ieder individu zijn deel van de verantwoordelijkheid, en 

bepaalt daarmee de draagkracht van de groep als geheel.  

 

 

Gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke actie 

 

Ons relatiemodel staat haaks op het klassieke schoolse „banking-model‟. Zij 

deconstrueert de gangbare leraar-leerling relatie, die eerder instrumenteel -

functionalistisch gefundeerd is vanuit de vraag: hoe kan ik mijn kennis en kunde op 

een zo efficiënt en effectief mogelijke manier overdragen en evalueren? In ons 
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leermodel zijn het wat en het hoe (inclusief het tempo), in voortdurende 

onderhandeling (on speaking terms) waarbij iedereen actief betrokken wordt in een 

collaboratief en coöperatief leerproces met het oog op ieders persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. Panitz, T. (1996). 

 

 

Classroom Method    Labarotory Method 

__________________________________________________________________ 

Teacher tells-demonstrates Delegates face a dilemma created 

by the trainer or by the trainer and 

delegates together. 

 

Students listen, practice, drill according to Delegates act to solve dilemma by 

the coaching of the teacher   experimenting, inventing, and  

      discovering. 

 

Teacher tests students Delegates do feedback evaluation 

of their own actions and of 

reactions by others. 

 

Teacher accepts, rejects the student via   Delegates and trainer generalize, 

grading theorize, formulate hypotheses, 

retest and recycle into the next 

learning phase; i.e., into new 

dilemmas 

__________________________________________________________________ 

Schema 1.1  Twee benaderingen van leren (Schein, 1965, p. 48) 

 

 

Dit maakt iedereen tegelijkertijd leraar én leerling, participant én waarnemer, 

onderzoeker én onderzoekssubject. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich 

engageren als mens (dus niet alleen vanuit hun functie of rol) en actief investeren 

in een persoonlijke, niet-vrijblijvende leerrelatie. Dit collaboratieve karakter van de 

leerrelaties binnen een leergroep is steeds kenmerkend geweest voor de T-

training. De toelichting van Schein blijft actueel:  
 
A spirit of collaboration pervades laboratory training. The traditional 
authoritarian student teacher relationship is minimized insofar as possible 
and the participation, involvement, selfcontrol of the delegate are 
encouraged. We do not mean that the staff does not try to manipulate the 
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learning environment and the delegates to some extent. But we do mean 
that the staff is committed to and works toward a relationship with the 
delegate based on trust and confidence. This collaborative relationship is 
developed in a number of ways. The delegate is free – and is encouraged 
– to question (and reject, if desired) all inputs from the staff or other 
delegates. Self-control, rather than unilateral authority of the staff, is 
vigorously sanctioned; delegates are viewed by the staff as free agents, 
autonomous volunteers in the learning process. At the same time, the staff 
avoids, as much as possible, patterns of dependence and counter-
dependence with the delegates. In short, the interdependence of the 
delegate and staff in the learning process is emphasized and acted upon. 
As the laboratory proceeds, more and more joint planning between 
delegates and staff is undertaken. (Schein, 1965, pp. 33-34)  

 

 

Een waarderende en onderzoekende geesteshouding 

 

We trachten de werkelijkheid te benaderen vanuit een onderzoekende en 

waarderende geesteshouding. Een houding en bijhorend gedrag die voor mij het 

best omschreven kunnen worden als: an orientation towards openness & exploring 

possibilities without getting into any kind of good/bad, right/wrong kinds of re-

construction – 'letting lie‟ (cf. Heidegger) the different constructions of different 

forms of life – rather than 'working them' in relation to one's own. „Hard self/other 

differentiation & interests in structuring have been linked to western philosophy's 

„one-sided‟ attention to „logos‟ & the speaking (rather than listening) side of 

language. For example, the Italian philosopher Corradi Fiumara – together with 

Heidegger, Ernest Berendt, Walter Ong & many others – call for more attention to 

the listening side of language – but listening now in a very special sense – not 

listening for something but listening with – what Heidegger spoke of as „letting lie‟ 

rather than grasping & re-constructing some social practice or language game in 

relation to the norms & values from one's own – different – „form of life‟.  Listening 

as „letting lie‟ is strongly related to openness & appreciation – which are vital for the 

construction of soft self other differentiation. Falzon, commenting on Foucault's 

work on dialogue, noted that: ‗Openness is key to a genuine encounter with 

other…other possible selves, other humans…the world‘ (Falzon, 1998)‟ (Hosking, 

2007)  

 

In het boek „Leerzinwekkend‟ spreken Corthouts & Vermeylen over „de ziel 

installeren in een groep‟:  
 
Wij installeren de ziel in onze leergroep. Dat is zoveel als de vinger aan de 
pols houden van wat er gebeurt, om de betrokkenheid van de mensen, het 
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onderlinge vertrouwen, de hoop, de dromen en de aspiraties te 
garanderen. De ziel maakt de kracht uit van een organisatie. Zonder ziel 
heb je een levenloze machine, die in het beste geval nog niet defect raakt. 
We proberen onze deelnemers tijdens de opleiding te laten ervaren hoe er 
ziel in een organisatie kan komen. Aan hen om te proberen het op hun 
beurt te doen in hun eigen organisatie. Daarom leggen wij er de nadruk op 
dat ook gevoelens volop hun kansen moeten krijgen, dat dromen zoveel 
mogelijk aangemoedigd worden, dat eigen keuzes worden gemaakt, dat er 
liefde groeit tussen de deelnemers. Dat niet alleen het verstand wordt 
aangesproken, maar ook het hart en de ziel van elke deelnemer. Daardoor 
gaat er een nieuwe wereld open: leren is meer dan theoretische modellen 
ontdekken. Er groeit betrokkenheid. De drang om te leren stijgt enorm. 
Mensen durven zichzelf te zijn. Ze gaan experimenteren, nemen risico‟s 
met een steeds groeiende warmte voor elkaar. Een rijke voedingsbodem 
om te leren.  
(Corthouts & Vermeylen, 2003, p. 68) 

 

Een geest van waarderend onderzoek houdt in: 

 

Consistentie en transparantie 

Wat je zegt dient te kloppen met wat je doet. Deze eis is onhaalbaar; we doen 

nooit precies wat we denken te doen. Het gaat ons echter om de intentie: proberen 

je praktijk en je theorie zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. De waarheid van 

je woorden blijkt immers uit je daden. Wat je beweert, dient daarom verifieerbaar te 

zijn aan observeerbare feiten. Een stelling dient onderbouwd te zijn met 

argumenten die hun grond vinden in empirische gegevens. Zowel de gegevens als 

de argumentatie dienen zo doorzichtig mogelijk te zijn voor anderen. Probeer 

inconsistentie te vermijden. Probeer foute afleidingen uit observaties te vermijden. 

Meestal heb je anderen nodig om je te wijzen op dergelijke onvolkomenheden in je 

gedrag of je uitleg. Wij vragen aan de deelnemers de alertheid en kritische zin om 

zichzelf en anderen op deze punten scherp te bewaken. We streven naar 

directheid in de commentaar en openheid in de manier waarop je die geeft.  
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Toelaten van ambiguïteit en instabiliteit 

Anderen zijn anders. Wie daar geen vrede mee kan nemen, krijgt het moeilijk. Je 

dient bereid te zijn verschillen te aanvaarden en je eigen gelijk los te laten om naar 

een gedeeld gelijk te zoeken. Verschillen zijn de basis voor synergie, niet de basis 

voor conflicten. Dat kan pas als je verschillen leert waarderen en gebruiken, als je 

er de kwaliteiten van de ander in ontdekt. Instabiliteit is voor ons een noodzakelijke 

voorwaarde om te leren. Chaos en orde zijn geen tegenstellingen, ze liggen naast 

elkaar. Alleen door ruimte te geven kan een groep zichzelf organiseren. Een 

leeromgeving die vooraf sterk gestructureerd is, bevordert leren alleen binnen de 

aangegeven grenzen. Creativiteit en vernieuwing worden hierdoor afgeremd. 

Daarom stippelen wij vooraf geen parcours uit. We laten veel ruimte, en dus veel 

leegte en meerzinnigheid. Daarin zoek je jouw eigen weg. Conformisme is voor 

ons geen deugd, we moedigen eigenzinnigheid en zin voor risico aan. Om iets 

wezenlijk te leren moet je zelf op zoek. Je krijgt de vrijheid om iets onverwachts te 

vinden, maar je loopt ook het risico te verdwalen.  

 

Bespreekbaarheid 

Niets staat onomstotelijk vast. Er is geen absoluut gelijk. Elke stelling, elk gedrag 

kan worden onderzocht. Elke ervaring, observatie, elk gevoel is bespreekbaar, als 

je er lessen uit wil trekken. Deelnemers verwachten vaak catastrofale gevolgen, als 

ze hun gevoelens aan elkaar tonen, maar meestal blijkt het tegendeel. De 

gevoelens zijn er, of je dit nu wilt of niet. Het is belangrijk ze te onderkennen en te 

onderzoeken. „In Laboratory training, all experienced behavior is subject to 

questioning and examination, limited only by the threshold of tolerance to thruth 

and new ideas‟ (Schein, 1965:32) 

 

Experimentalisme 

The willingness to expose ideas to empirical testing, to procedures, to action. 

Delegates are prodded and rewarded by staff members to question old and try new 

behaviors: the delegates are reinforced by concepts to probe, to look at data and 

realities, to ask „why?‟ (Schein, 1965:32) 

 

Versterken van sterkten 

Onderkennen van het goede, het waardevolle, mekaar bemoedigen en 

ondersteunen i.p.v. focussen op tekorten. Focussen op wat in potentie aanwezig 

is.  
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Relaties met diepgang 

 

In onze leerprogramma‟s streven we naar lerende relaties met diepgang. Nu, 

wanneer zijn relaties diep? Jaren geleden boog ook Lakin zich over deze vraag; „Is 

het mogelijk het leergehalte van een relationeel gebeuren tijdens een training te 

meten aan een algemene „diepte‟-norm?‟ Op het eerste gezicht lijkt dit een 

onoplosbaar probleem, stelt hij, elke deelnemer lijkt de zinvolheid van de 

groepservaring binnen zijn eigen perspectief te bepalen. Zijn antwoord is 

verhelderend: diepgang is de mate waarin INTERACTIES worden begrepen. Ik 

volg hier zijn toelichting (Lakin, 1976, pp. 158-160). Binnen elke groep bestrijken 

de interacties alle mogelijke emoties en gaan van oppervlakkig tot zeer intiem. 

Omdat er tijdens een training in zelfexpressie zoveel waarde wordt gehecht aan 

emotionaliteit, kan een deelnemer menen dat hij een zekere diepgang heeft bereikt 

omdat hij huilt, een ander omarmt of lichamelijk met een en ander wordt 

geconfronteerd. Toch hebben dergelijke interacties, afgezien van het feit dat hij zo 

iets heeft gedaan en het nog „kan navertellen ook‟, soms weinig invloed op het 

beeld dat hij van zichzelf heeft. Het is mogelijk om zeer diepe en intense gevoelens 

te hebben in een leergroep. Midden onder een emotionele gebeurtenis herinnerde 

een deelnemer zich de gevoelens die hij had toen zijn moeder stierf. Omdat hij in 

feite de pijn en droefheid weer voelde, barstte hij in tranen uit, terwijl de rest van de 

groep hem probeerde te helpen. Hoewel er diepe gevoelens worden geuit, is de 

ervaring van die deelnemer toch maar één aspect van het zich openstellen voor 

anderen. Dat houdt echter in dat je in talloze opzichten toont hoe je bent in je 

omgang met anderen. Men zou zelfs kunnen zeggen dat „een introspectieve 

rondreis onder leiding van een gids‟ in de diepten van iemands gevoelsleven zowel 

hem als de groep bezighouden met zijn privébestaan, waardoor er geen tijd meer 

is voor de feitelijke gebeurtenissen in de groep. Als hem wordt verteld dat hij bij 

hen overkomt als nors en kwetsend of dat zij hem zien als anders dan de anderen 

en zelfbeschermend, dan reageert hij misschien niet zo emotioneel, terwijl men 

hem wel degelijk vraagt zijn gedrag te veranderen. Een dergelijke reactie van de 

groep kan erg confronterend en aangrijpend zijn voor iemand. Het beeld dat 

iemand van zichzelf heeft, is nooit compleet. De andere deelnemers kunnen hem 

vertellen wat hij voor hen betekent, hoe hij met hen omgaat en zij met hem, en wat 

voor gevoelens hij bij hen oproept door wat hij zegt en doet. Feedback die op 

dergelijke reacties is gebaseerd, zegt de deelnemer iets over wat anderen van hem 

denken. Hij moet die reactie kennen als hij effectiever wil zijn als persoon. Hij wil 

ook dat weten „wat zelfs je beste vriend je niet zou vertellen‟. Maar tegelijkertijd is 

hij bang om dit te horen. In het dagelijkse leven wordt er over hem geoordeeld op 

een manier die hij niet in de hand heeft en waarvan hij zich niet bewust is, maar die 
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van beslissend belang is voor zijn welzijn. In een trainingsgroep kan hij ontdekken 

hoe dergelijke evaluaties tot stand komen. 

 

Hoewel het voor iemand erg zinvol kan zijn om zijn persoonlijke geschiedenis te 

vertellen, impliceert dit op zich nog geen diepgang. Wordt er veel aandacht aan 

gegeven, dat kan dit zelfs tot gevolg hebben dat de feitelijke ervaring in de groep 

aan betekenis verliest. Om te beginnen reduceert het de interacties binnen de 

groep tot een schakel in een historische keten, waardoor de feitelijke interacties 

minder invloed hebben. Verder verandert een sensitivity training bijna automatisch 

in een soort therapie als de deelnemers ertoe gebracht worden hun persoonlijke 

geschiedenis te vertellen. Degenen die hun persoonlijke problemen willen delen, 

worden actieve deelnemers, terwijl de rest steun geeft en functioneert als een 

empathischer gehoor. Door dergelijke ontwikkelingen leren de deelnemers niet of 

nauwelijks iets van de situatie op dat moment. In dit verband is het belangrijk om 

aan te geven dat een leergroep geen therapeutische praatgroep is waar je 

persoonlijke trauma‟s kan verwerken. Wat niet wegneemt dat de geïntensifieerde 

groepservaring sterke helende effecten kan hebben op deelnemers of dingen kan 

losmaken die therapeutische zorg vereisen. Gezien de diepgang en het 

persoonlijke karakter van het groepsleren dat we beogen, kan het wel gebeuren 

dat deelnemers naar aanleiding van hun ervaringen in de leergroep besluiten om 

een psychotherapeut op te zoeken. 

Emotionele „outing‟ of vrije expressie is geen doel op zich. We streven naar 

emotionele intelligentie niet naar emotionele incontinentie. Het uiten van gevoelens 

is gerelateerd aan de kwaliteit van de leerrelatie die men nastreeft. Het betrekken 

van de innerlijke belevingswereld in de interactie, maakt diepgang in de relatie 

mogelijk waardoor ook het relationeel leren in bereik toeneemt. De mate van 

„personal disclosure‟ is in die zin gerelateerd aan de groei in maturiteit van de 

relatie. Het één grijpt in op het andere in de richting van een hechtere en echtere 

relatie. De leergroep werkt als een relatieversneller, en dit is ook de bedoeling. 

Niettemin bewaken we het tempo waarop dit relationeel leerproces zich ontvouwt. 

Relatievorming kent haar eigen natuurlijke verloop en tempo. Versnellen kan, 

forceren niet. Zo achten we bijvoorbeeld een groep meestal niet vanaf het eerste 

begin klaar voor een grote mate van openheid. Wij zullen vermijden dat iemand al 

de tweede dag zijn persoonlijke problemen ongeremd in het midden werpt om te 

tonen hoe open hij/zij wel is. Geforceerde openheid is geen openheid. Het is een 

spelletje dat echte openheid alleen maar corrumpeert. Maar ook dat is geen 

absolute regel. We hebben het al meegemaakt dat een deelnemer de tweede dag, 

onverwacht en spontaan een wel erg persoonlijke ervaring begon te vertellen. Dat 

had hij niet gepland, het kwam er gewoon uit, op een heel emotionele manier. Het 
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verhaal was wel relevant: hij moest het kwijt om zich vrij te kunnen bewegen in de 

groep, en de anderen moesten het kennen om zijn houding beter in te schatten, 

om er gepast op te kunnen reageren. (Corthouts & Vermeylen, 2003, pp. 49-50) 

 

De groep bepaalt gezamenlijk en doorheen haar ontwikkeling haar eigen 

emotionele grenzen. Doorgaans voelen deelnemers impliciet aan wat kan en wat 

nog niet kan in de publieke ruimte of t.a.v. particuliere deelnemers. Soms worden 

hierover op groepsniveau expliciete afspraken gemaakt, welke dan weer kunnen 

veranderen of aangepast worden naargelang hoe de groep zich verder ontwikkelt 

en de relaties in de groep veiliger worden. De begeleiders waken erover dat wat 

gezegd wordt relevant is voor wat er op dat moment in de ontwikkeling gebeurt, 

zeker in de beginfasen waar de groep nog volop in ontwikkeling is. Een volwassen 

groep is beter in staat om deze verantwoordelijkheid zelf te dragen.  
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BEWEGING II 
DE SOCIALE CONSTRUCTIE 

VAN EEN LEERGROEP 
 

 

 

 

 

In vogelvlucht 

 

Leren is voor ons meer dan verstandelijk weten. Leren impliceert in onze opvatting 

gedragsverandering. Niet alleen als middel om jezelf aan te passen of te 

handhaven in een steeds veranderlijke wereld maar ook ter ondersteuning van je 

eigen bewustzijnsgroei en zelfrealisatie. Waarbij we zelfrealisatie zien als een 

sociaal gedeeld project. Je hebt anderen nodig om jezelf te ontwikkelen. 

 

In deze oefening werk ik uit hoe we vanuit deze leerbenadering bouwen aan een 

leergroep, „The making of‟, zeg maar. Ik illustreer dat met ervaringsgetuigenissen 

van deelnemers. Als overgang ga ik eerst wat dieper in op de eigenheid van onze 

leermethode, de verhoopte effecten en licht ik de belangrijkste werkprincipes toe 

die we vanuit de staf als spelregels introduceren en bewaken. De leerfilosofie, de 

leeroriëntaties en bijhorende leer- of werkprincipes bakenen het speelveld af 

waarbinnen we (deelnemers en staf) met elkaar aan de slag gaan. Binnen dit 

kader is veel meerzinnigheid mogelijk en maakt iedere groep haar eigen, unieke 

geschiedenis. Het achterliggend referentiekader van waaruit we werken, houden 

we als staf in grote mate impliciet. De nadruk ligt immers op zelfontdekkend leren 

vanuit directe en gedeelde ervaringen (en niet op overdrachtelijk leren). Eigenlijk is 

de theorie die wij expliciet inbrengen vrij beperkt. We trachten het leren vooral te 

optimaliseren door met concrete interventies en ingrepen directe of indirecte 

invloed uit te oefenen op de interacties binnen de groep.  

 

Bij iedere start van een leergang lichten we kort het speelveld en bijhorende 

spelregels toe waarbinnen we willen werken met behulp van onderstaand schema. 

Ik gebruik hetzelfde schema om dit deel aan op te hangen. Het geeft de 

belangrijkste doelstellingen weer – bouwen aan een leergroep vanuit de leegte, 

leren over jezelf in relatie tot anderen, leren over relationele- en groepsprocessen – 
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de werkprincipes – hier-en-nu, ervaringsgericht, handelen en reflecteren, de 

faciliterende rol van de staf, gedeelde verantwoordelijkheid – en de relationele 

condities die volgens ons belangrijk zijn in de realisatie van een leergroep: 

wederzijds respect en steun, directe communicatie, psychologische veiligheid, 

risico en experiment, directe en eerlijke communicatie, feedback. 

 

 

Figuur 2.1 Bouwen aan een leergroep vanuit vacuum 

 

We hechten veel belang aan een relationele inbedding van het leren van de 

deelnemers. Gedurende de startweek engageren deelnemers en staf zich om 

gezamenlijk de fundamenten te leggen van een leergroep en hiertoe de nodige 

productieve energie los te maken. Een intensief leerproces voltrekt zich in en door 

het – vaak frustrerend en moeizaam – „constructiewerk‟ dat de groep moet doen 

om vanuit een vrij ongestructureerde en open situatie, zonder klassieke leider, 

agenda of leerboeken zinvolle relaties aan te gaan en een krachtig sociaal 

leermilieu te vormen. Deze ontwikkeling van een groep vreemden tot een hechte 

leergroep verloopt volgens een min of meer vast patroon waarbij iedere groep haar 

eigen unieke antwoorden dient te formuleren op terugkerende thema‟s en 

dilemma‟s die zij op hun pad onherroepelijk tegen komen en die basaal te maken 

hebben met existentiële noden van mensen om erbij te horen, een zinvolle bijdrage 
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te leveren, om liefde, warmte en genegenheid te geven en te ontvangen. 

Deelnemers zullen elkaar in die noden moeten vinden en steeds weer nieuwe 

werkende evenwichten realiseren. De abstracte woorden van het inleidende 

schema krijgen gaandeweg en al doende meer inhoud en door iedereen gedeelde 

betekenis. Geleidelijk vormt zich een stabiel en stilzwijgend referentiekader dat het 

gedrag binnen de groep reguleert. Iedere groep creëert zo haar eigen leercultuur 

en affectief-emotionele inbedding. Die interne matrix bepaalt de identiteit van de 

groep en garandeert een voldoende solide basis waarop voortgebouwd kan 

worden.  

 

 

Stapstenen 

1. Voor welk leren staan wij? 

2. Verhoopte effecten 

3. Werkprincipes 

4. Werken aan een leerbevorderend klimaat 

5. De ontwikkeling van een leergroep 

 

 

 

2.1. Voor welk leren staan wij? 
 

Het leren richt zich tot professionals (adviseurs, begeleiders, trainers, 

leidinggevenden, ...) die willen leren op het vlak van advisering en het procesmatig 

begeleiden van mensen, groepen of organisaties én die zichzelf hierbij willen 

betrekken als persoon. De effectiviteit van interventies wordt immers in grote mate 

bepaald door het persoonlijk optreden van de adviseur/professional. De adviseur 

als mens met zijn/haar mogelijkheden en beperkingen kleurt in grote mate de 

professionele relatie met klanten. Het leren als professional situeert zich daarom 

niet alleen op het niveau van weten en kunnen maar ook op het niveau van 

persoonlijke ontwikkeling. We streven de integratie na van persoonlijke waarden, 

zelfbeleving, relationele kwaliteiten en professioneel handelen. Wij beschouwen 

leren als een integrerende activiteit van de gehele persoon; in zijn denken, voelen 

en handelen en in zijn meervoudig betrokken zijn in verschillende sociale 

contexten. De professional is hierbij de drager en medeontwerper van zijn eigen 

leerproces. Het vermogen om vertrouwen op te bouwen (in zichzelf en anderen) en 

kwaliteitsvolle relationele praktijken te realiseren is hierbij cruciaal. Dit vermogen 

leer je niet uit boeken, maar door ervaring. De leergroep biedt hiertoe de 

mogelijkheid.   
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Professionele én persoonlijke ontwikkeling 

 

‗Wie niet als persoon wil leren, leert eigenlijk niets wezenlijk.‘ 

Corthouts & Vermeylen 

 

Persoonlijke groei en de ontwikkeling van professionele kennis en vaardigheden 

hangen voor ons onlosmakelijk samen. Professioneel meesterschap groeit in de 

drager van de rol, de mens achter de professional. Het leren bestrijkt de gehele 

persoon van de professional die zichzelf als belangrijkste instrument hanteert in 

diverse sociale contexten. We zien een professional dan ook niet louter als een 

vaktechnische expert maar ook als een kunstenaar (zie ook Wolfe, 1980), iemand 

die zijn eigen zijn en worden, creatief mee betrekt en tot expressie brengt in zijn 

professioneel handelen. We benaderen de professional als een „reflective 

practitioner‟ (Schön, 1990), die in een voortdurende actie-reflectie leercyclus (Kolb, 

1984) zijn eigen persoon – als middelpunt van integratie tussen kennen en doen – 

mee betrekt als onderwerp van reflectie en leren. Vanuit ons perspectief zijn 

leerprocessen effectiever en zinvoller wanneer mensen de link kunnen leggen 

tussen wat ze willen leren en wat hen in hun professionele en persoonlijke leven 

bezig houdt en energie geeft; hoe zij hier beweging of voortgang in kunnen krijgen 

en wat dit hen kan leren over henzelf. Leren gaat dan verder dan „iets‟ aanleren, 

leren over „iets‟ of leren van iemand die „iets‟ weet. Het leren bestrijkt ook de 

lerende zelf; wat hij wil, wat hij belangrijk vindt, hoe hij omgaat met zichzelf, met 

anderen, met zijn omgeving, met het leven zelf en hoe kwaliteitsvol en 

levensvervullend hij dit vindt. Leren gaat dan veel dieper dan papegaaienwerk of 

aapjesgedrag. Leerprocessen grijpen dan in op het diepere, onderliggende niveau 

van identiteit en existentiële zingeving; „Wie wil ik zijn voor wie, waar, wanneer en 

hoe?‟:  

 

Centraal staan daarom niet de klassiek vragen: wat moet ik weten of wat 

moet ik doen, maar wel: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat niet, hoe 

kan ik mijn kwaliteiten en tekorten goed aanwenden, hoe functioneer ik in 

verschillende soorten situaties, welk gedrag werkt in welke context, welk 

niet. Hoe interpreteer ik het gedrag van anderen? Welke kijk heb ik op de 

wereld? Waar wil ik heen? Waar kan ik heen? ... Pas in functie daarvan 

komt de vraag naar kennis, modellen, systemen en technieken, handelend 

vermogen, vaardigheden. Wie niet als persoon wil leren, leert eigenlijk 

niets wezenlijk.‟ (Corthouts & Vermeylen, 2003, p. 13)  
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Voor ons is er pas sprake van „kennis‟ als  

(1) kennis stoelt op persoonlijk ervaring  

(2) geïntegreerd is in de persoonlijke professionele identiteit en  

(3) betrokkenen concreet vooruit helpt in de persoonlijke en professionele 

contexten waarin zij leven en werken. (De Weerdt, Martens, Corthouts, Bouwen, 

2002).  

 

De aldus verworven inzichten zijn bescheidener van aard dan de universele kennis 

waar de exacte wetenschap naar streeft. Zij gelden in eerste instantie voor de 

context en de personen die betrokken zij bij het leren. Zie de notie van „local 

knowledge‟ (Hosking), zoals besproken in vorig deel.  

 

Ervaringsleren in groep 

 

Ervaringsgedreven leren heeft voor ons een bijzondere betekenis. Ik heb lang 

gezocht naar een goede en beknopte omschrijving van wat we nu precies 

bedoelen met ervaringsleren. De meest krachtigste omschrijving las ik in het boek 

„Praten alleen is niet genoeg‟ van Willard Gaylin (2000, pp. 176-177), waarbij de 

auteur het ervaringsleren beschrijft in de context van zijn therapeutische praktijk. 

Centraal staat het impliciete leren dat zich voordoet in een relatie, wat iets anders 

is dan het expliciete leren, waarvoor men evengoed een boek zou kunnen 

gebruiken. Mensen leren doorgaans allerlei dingen uit relaties, maar deze zijn niet 

allemaal van emotionele betekenis. Mensen leren pas wezenlijk als zij „geraakt 

worden‟ en dieperliggende emoties worden beroerd. Het leren omvat het complete 

ervaringseffect van de continue relatie tussen deelnemers en begeleiders en 

deelnemers onderling. Het proces is een continu voortschrijdend proces dat zich 

uitstrekt over het gehele tijdsbestek van de relatievorming en zich niet beperkt tot 

één specifieke gebeurtenis.  

 

De aandacht voor het ervaringsproces en dus ook voor de relaties tussen de 

deelnemers onderling en tussen de deelnemers en de begeleiders, loopt dan ook 

als een rode draad doorheen de opleiding. Het gewaarworden, het uitdrukken, het 

delen van de ervaring (zelfgericht en relationeel) in de groepscontext vormen de 

belangrijkste motor van het groepsleren. Mensen leren en veranderen doordat zij 

vanuit hun experientiële interacties met anderen betekenis geven aan hun 

normatieve oriëntaties, waarden, aannames, normen en gedrag. In 

ervaringsgerichte leersituaties, leren mensen „hoe te leren‟ van hun ervaringen, 

zodat verandering autonoom aangestuurd kan worden (self-directed). Dit gebeurt 

door zelfreflectie, groepsreflectie en onderzoek, interactie, „sensitization of self-
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awareness and improved skills of empathy en roletaking‟ (Bennis, Benne, Chin & 

Corey, 1976). De persoonlijke betrokkenheid en het commitment van de persoon 

staan hierbij central; one is not “taught” or “forced”; one makes a free choice to 

learn from one’s experience and to commit oneself to a change ideology. One 

chooses to exercise one‟s commitment in an experiental way, through community 

participation, sharing in some project, spending money, time, and effort, and a 

commitment to self-inquiry that may sometimes be painful. 

 

Open en organische leerstructuren 

 

Het leren dat we beogen, situeert zich in het domein van het (tussen)menselijk 

gedrag en menselijke relaties. Eenvoudige en eenduidige waarheden bestaan daar 

niet. Hier regeert de twijfel, de aarzeling, het voorlopige antwoord op de steeds 

hernieuwde vraag (Corthouts, Vermeylen, 2003, p. 12). Het is een lange-termijn-

leren (Argyris), een „slow learning‟ (Hosking) waar we heel bewust voor blijven 

kiezen ondanks de schijnbare markttrend naar steeds kortere, functionele en 

hapklare opleidingen. Werken aan mekaars persoonlijke professionele groei 

binnen de context van een lerende en zichzelf organiserende groep valt niet 

éénzijdig te managen vanuit een lineair en planmatig proces of stappenplan. 

Chaos en doorbraak, vertwijfeling en inzicht, rust en onrust, oriëntatie en 

desoriëntatie liggen dicht bij elkaar. Er zijn geen „sluitende‟ eindtermen, geen 

vooraf geprogrammeerde leerplannen en blauwdrukken. Het leren dat wij beogen, 

start in de leegte en werkt in grote mate met leerpunten die onderweg ontstaan via 

betekenisvorming door relatievorming. Een vaste beschrijving en gedetailleerde 

uitwerking van leerdoelen en -processen houdt het gevaar in dat die eerder tot 

zelfvervreemding en sociale isolatie zouden leiden dan tot zelfrealisatie en sociale 

verbinding. Leren wordt zo een proces dat altijd pas richting, inhoud, vorm en 

dynamiek krijgt binnen en doorheen de relatiepraktijken die zich van moment tot 

moment ontvouwen. Dat maakt het tegelijkertijd moeilijk en boeiend, omdat 

niemand, begeleider noch deelnemer op voorhand precies kan weten of inschatten 

in welke verschillende sociale realiteiten hij zal terecht komen. Het opduiken van 

prettige, minder prettige tot ronduit vervelende verassingen is inherent verbonden 

aan een dergelijk leerparcours. Dit gegeven maakt iedereen afhankelijk van elkaar. 

Het vraagt meer dan een werkverband. Deelnemers en begeleiders zijn op elkaar 

aangewezen om voortgang te maken en om te kunnen leren uit de interne 

spanningen of dilemma‟s die zij onvermijdelijk op hun weg zullen tegen komen. 

Verder betekent dit ook dat ieder zijn eigen noden, verwachtingen, doelen dient af 

te stemmen op deze van andere mensen die betrokken zijn in dezelfde leerpraktijk. 

Deelnemers (en ook begeleiders) worden zo geconfronteerd met ambiguïteit en 
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pluraliteit. Zij worden uitgenodigd om de verschillen onder ogen te zien en te 

erkennen en sociale realiteiten te ontwerpen waarin deze verschillen samen 

kunnen bestaan en die gezamenlijke progressie mogelijk maken: „Regenbogen en 

mozaïeken kunnen niet bestaan zonder het hele gamma van kleuren; de 

deelnemers moeten wel een aangepast „spel‟ vinden om via interactie de 

verschillende kleuren te verweven in een „generatieve‟ creatie, een creatie die de 

verschillen tot een meerwaarde maakt. Dat is de uitdaging tot sociale creativiteit‟ 

(Bouwen, 2000).. 

 
Integrerend en integraal leren 

 

Leren steunt op de persoonlijke ervaringen van de personen en hun interacties en 

negotiaties met anderen binnen de groep en bredere sociale netwerken. Deze 

leerbenadering beklemtoont INTEGRATIE. Veranderingen behelzen 

veranderingen in houdingen, waarden, vaardigheden en in significante relaties, niet 

enkel in kennis, informatie of rationaliteiten voor actie en praktijk. It attempts to 

integrate motivations, feelings, thoughts, attitudes, values and behavior 

within the person, and it attempts to integrate the change process within the 

person’s social environment (emotional ties, group belongingness, 

interactions with similar and different others, and so forth) (Babad, Birnhaum, 

Benne, 1983). „The primary objective of the training group is to mobilize group 

forces to support the growth of members as unique individuals and as collaborators 

in interpersonal processes. L-groups have as a major goal the growth of the 

individual towards full potential by increasing the individual‟s ability to integrate 

knowledge, skills and values about himself in relation to others in multi-

contexts.‟(Lakin, 1976 en Bennis, W.C., Benne, K.D., Chin, R., 1961). De leergroep 

heeft als belangrijkste opdracht ervaringen te creëren ter ondersteuning van de 

persoonlijke professionele ontwikkeling van haar leden in hun multi-contexten. De 

leergroep kan je in die zin beschouwen als een lerende micro-organisatie. Het 

leren bestrijkt dan ook het organisationeel proces. Leren is immers een sociale 

activiteit die georganiseerd moet worden. Persoonlijk, interpersoonlijk en 

groepsleren, werken aan de onderlinge relaties en het leren zelf organiseren en 

evalueren zijn deelactiviteiten die integraal verbonden zijn. Het zijn activiteiten die 

doorheen het leertraject zo nauw in elkaar verweven zijn, dat een onderscheid 

louter theoretisch is. De benadering van leren is in dit opzicht ook INTEGRAAL. 

(voor een meer uitgebreide lezing zie ook in het bijzonder het artikel: Integrales 

lernen in und von Organisationen (W.Küpers, 2006)  



81 

 

2.2. Verhoopte effecten 
 

Gezien we de persoonlijke professionele ontplooiing beogen van de deelnemers, 

werken we zoals al vermeld, niet met klassieke „eindtermen‟ die gedetailleerd 

vastleggen wat de verworvenheden moeten zijn op het einde van de leergang. Dit 

betekent niet dat de ontwikkeling zonder oriëntatie is. De leerdoelen zijn van 

abstractere aard en laten veel ruimte voor concrete invulling en persoonlijke 

vertaling. De ontwikkeling, verbetering, verandering is hoofdzakelijk gericht op het 

interpersoonlijke vlak (het sociale zelf). De leergroep biedt de mogelijkheid om 

innerlijk te groeien in zelfbewustzijn en zelfinzicht in relatie tot anderen, meer 

„awareness‟ en sensitiviteit te ontwikkelen voor relationele en groepsprocessen, 

meer begrip en tolerantie voor de gevoelens en houdingen van anderen, een 

verdieping van intermenselijke contactmogelijkheden en zingeving. Groeien in 

relationeel bewustzijn of zelfbesef, zingeving en innerlijke betrokkenheid op de 

wereld (zelf, ander, het andere) is echter op zich niet voldoende om tot beter 

relationeel handelen te komen. Doel van het leerprogramma is tevens (1) dat 

deelnemers persoonlijke praktijk- of handelingstheorieën kunnen ontwikkelen die 

effectiever persoonlijk professioneel optreden mogelijk maken (2) dat wat zij 

belijden en zeggen te (willen) doen zo congruent mogelijk is met wat zij feitelijk 

doen en (3) dat dit zo gebeurt dat zij hun eigen leervermogen verhogen of beter 

leren te leren, wat in onze benadering van leren vooral een relationeel vermogen 

is. Wat we hiermee bedoelen, hoop ik duidelijk te maken in deze paragraaf. Ik 

verwijs hierbij vooral naar de opvattingen over leren van Chris Argyris en Donald 

Schön. 

 

 

Groei in bewustzijn, betrokkenheid en zingeving 

 

‗What we identify with as subject (me) and what we consider to be object (not-me), 

this reality-making relationship ultimately determines the difference between a baby 

and a buddha. And most of us fall somewhere in between‘  

Robert Kegan 

 

Het leren dat we beogen richt zich sterk op de ontwikkeling van innerlijke 

zingevende dimensies van professioneel meesterschap. Het leren beoogt het 

ontdekken en het realiseren van de eigen passie(s) en „greatness‟, ondersteund 

door visie, pragmatiek, moed en wilskracht, liefde en betrokkenheid (Koestenbaum, 

1991). Belangrijke elementen hierbij zijn: bewustwording en zelfinzicht in relatie tot 

anderen, het ontwikkelen van relationele sensitiviteit, responsiviteit en 
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verantwoordelijkheid, een verhoogde innerlijke vrijheid, vertrouwen en de moed om 

jezelf te zijn. Onze mensopvatting is holistisch. We benaderen de mens als een 

fysieke, cognitieve, emotionele en affectieve eenheid die in een constante 

wisselwerking staat met zijn omgeving (de andere(n), het andere). Persoon en 

omgeving grijpen hierbij voortdurend op elkaar in en ontwikkelen zich gelijktijdig. 

Onze opvatting over leren, sluit dicht aan bij „groeien‟ zoals beschreven in de 

Humanistische Psychologie (Rogers 1969, Maslow 1972). De humanistische 

psychologen gaan ervan uit dat ieder mens een ingeboren kracht heeft die streeft 

naar zelfrealisatie, zijnde een volledige ontplooiing van de persoonlijkheid. Naast 

primaire behoeften als lichamelijk contact, veiligheid, communicatie, zelfrespect, 

wijzen zij op behoeften als liefde, creativiteit, spirituele gevoelens die maken dat de 

mens als mens kan groeien. Ongunstige maatschappelijke omstandigheden en 

negatieve opvoedingsfactoren kunnen deze persoonlijke groei afremmen. Vooral 

Carl Rogers (Leren in vrijheid) heeft zich bezig gehouden met de vraag hoe 

groeibelemmeringen, het blijven hangen in de primaire behoeftebevrediging, 

kunnen weggewerkt worden. Hij noemt de zwakke plek hier het ontbreken van 

overeenstemming (congruentie) tussen het organisme (bewuste en onbewuste 

gevoelens en strevingen) en de omringende wereld, tussen het beeld dat de 

persoon heeft van zichzelf (het zelf) en het beeld van hoe hij zou willen zijn (het 

ideale zelf). Het ontdekken van de eigen frustraties en belemmeringen en het 

vermogen om deze problemen zelf aan te pakken, staan in Rogers 'non-directieve‟ 

methode centraal. Deze verworvenheden kunnen dan leiden tot meer groei in de 

zin van: zelfstandiger worden, meer vertrouwen krijgen in zichzelf en anderen, 

toleranter worden, een meer open geest krijgen en beter kunnen omgaan met 

verschillen en meerduidigheid, meer mededogen en liefde voor zelf en anderen, 

tolerantie ten aanzien van complexiteit, meerduidigheid en ambiguïteit in zichzelf, 

de anderen en de omgeving, … (Rogers, 1991,1995, Merriam et al. 1996, 

geciteerd in De Weerdt 2003). 

 

Menselijke identiteit ontwikkelt zich binnen het dynamische spanningsveld tussen 

autonomie en afhankelijkheid (Bakker, 1988). Het leren omgaan met deze paradox 

waarmee iedereen geconfronteerd wordt, is een steeds terugkerende opgave, die 

geen statische oplossing toestaat. Het opgeven van één pool leidt schijnbaar tot 

versterking van de andere, maar uiteindelijk tot verlies van beide. Autonomie wordt 

dan isolement en afhankelijkheid wordt slaafse volgzaamheid. Leren benaderen 

we als een groei naar meer autonomie in verbondenheid, meer kwaliteitsvolle, 

levende en vitaliserende verbinding met jezelf, de andere, de omgeving. Het 

betracht een groei van individu naar meer persoon. Of in termen van D.M. Hosking: 

groeien als mens zien we als een uitbreiding van een subject-object betrokken zijn 
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in de wereld in de richting van subject-subject betrokkenheid. Het sluit volgens ons 

aan bij de diepmenselijke behoefte om een zingevend en creërend wezen te zijn 

dat zich wil verbinden met anderen via authentieke en vertrouwensvolle relaties 

(Pagès, 1975). Bij de ontwikkeling van professioneel meesterschap zetten we niet 

zozeer de technieken of de kennis centraal, als wel het scheppen van 

vertrouwensvolle relaties (zie ook: Maister, 2001). Slechts in een klimaat van 

wederzijds vertrouwen en echt contact ontstaat een vruchtbare samenwerking en 

worden de polen autonomie en afhankelijkheid geïntegreerd in een volwassen 

relatie (wederzijdse afhankelijkheid). 

 

 

Effectiever relationeel handelen 
en de ontwikkeling van een eigen praktijktheorie 

 

Gedragsverandering wordt door de meeste leertheoretici en „change agents‟ 

beschouwd als een primair criterium van leren. (Kolb, 1975). Rechtstreekse 

gedragswijziging is één van de manieren om gedrag te veranderen. 

Behavioristische leertheoretici en leerpsychologen zijn de meest uitgesproken 

voorstanders van deze benadering. „De hond van Pavlov‟, weet u nog? Een andere 

manier van benaderen, is trachten te begrijpen wat de onderliggende betekenissen 

zijn van individueel gedrag en welke betekenissen mensen creëren in hun omgang 

met elkaar. Cognitieve psychologen en sociologen, veel etnomethodologen en 

existentialisten zijn op dit onderzoeksterrein het actiefst geweest (Argyris, 1980; 

Argyris en Schön, 1974, 1978). De ervaringsgerichte leertheoretici neigen tot de 

tweede benadering, die men zou kunnen kenschetsen als de individuele en sociale 

constructie van de werkelijkheid. Door mensen bewuster te maken en meer inzicht 

te doen krijgen in hun eigen optreden – in hun wijze van hun handelen en 

onderliggende redeneringen, betekenissen en bedoelingen en de feitelijke effecten 

– kunnen mensen zelf kiezen of zij dit gedrag willen volhouden of wijzigen. Opteren 

zij voor een verandering, dan kan een leerproces opgestart worden waarbij 

alternatieve actiestrategieën kunnen uitgetest worden, en indien nodig nieuwe 

onderlinge handelingstheorieën kunnen geconstrueerd worden. Nieuwe attitudes 

en vaardigheden kunnen dan worden aangeleerd en geïncorporeerd als 

vervanging of alternatief van het „oude‟ gedrag. Het doel van het leerproces 

bestaat er dan in om iemand in die situatie te leren productief te redeneren i.p.v. 

defensief. Productief denken is een manier, een kwaliteit van denken, die iemand 

concreet vooruit helpt ook in de realisatie van zijn persoonlijk professioneel leven. 

Het behelst zowel het vermogen om eigen gedrag aan te kunnen passen indien de 

omstandigheden dit vereisen (aanpassend leren, reactief en proactief leren), als 
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het vermogen om de eigen toekomst (een gewenst denkbeeld) beter te kunnen 

realiseren (scheppend of creatief vermogen). Afhankelijk van de complexiteit van 

het probleem of het beoogde doel (de leeroriëntatie), volstaat een verandering op 

het louter uiterlijke gedragsniveau (je „hardware‟), – je doet meer of minder van 

hetzelfde – of is een verandering vereist op het niveau van het onderliggende, 

innerlijke, mentale programma (je „software‟) of op de daaronder liggende 

constituerende elementen (je „besturingsprogramma‟) als zijnde drijfveren, 

behoeften, opvattingen, aannames, waarden, principes, wereldbeeld, mensbeeld, 

zelfbeeld, paradigma, ... ( zie ook Wierdsma & Swieringa, 2003) 

 

Donald Schön en Chris Argyris hebben getracht op verscheidene manieren op 

deze actiegerichte benadering voort te bouwen. (Argyris, 1992, 2000). Via 

uitgebreid onderzoek hebben zij willen zicht krijgen op hoe mensen tot 

betekenissen komen die hun handelen reguleren en hoe zij hun handelen 

corrigeren als er een ongewenst verschil optreedt, een fout zeg maar, tussen het 

feitelijk resultaat en wat zij hoopten of bedoelden te bereiken. In het bijzonder 

waren zij geïnteresseerd in het opsporen en corrigeren van fouten die voor de 

betrokkenen – hetzij als vertegenwoordigers van hun organisatie of onderdelen 

daarvan, hetzij persoonlijk – potentieel of feitelijk moeilijk, pijnlijk of 

bedreigend zijn. Belangrijke reden van deze onderzoeksfocus is dat uit hun 

ervaringen bleek dat organisaties juist in die omstandigheden het moeilijkst leren 

en hier nog weinig onderzoek naar was gedaan. Met hun onderzoek hoopte 

Argyris ook bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van ervaringsleren vanuit 

twee bezorgdheden:  

 

The motivation for these studies was partially caused by the apparent 

difficulties people, who had attended various types of laboratories, had in 

utilizing their newly acquired knowledge and skills.  A second source of 

motivation for these studies was the trend, in much experiential learning, to 

exclude the cognitive and task dimensions to the point where an anti-

intellectual bias developed, where task achievement was de-emphasised 

and warmth became more valued than effective task accomplishment 

(Back, 1973). Learning processes that excluded cognitive dimensions, de-

emphasized task achievement and effectiveness, while emphasizing 

warmth  and interpersonal closeness, left themselves open to serious 

questions of whether they could achieve their purpose of educating the 

whole person‟ Chris Argyris, „Learning environment for increased 

effectiveness. (p. 9.)    
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In de historische situering van het groepsleren gaf ik reeds aan dat de 

leeroriëntatie binnen de T-training-traditie steeds sterker kwam te liggen op het 

verschaffen van bewustzijns-verruimende ervaringen. Als een tegenwicht voor de 

overaccentuering van de relationele en emotionele ervaringsdimensie van leren, 

brengen Argyris en Schön door hun onderzoeks-accenten de relatie tussen denken 

(redeneerprocessen, mentale modellen) en effectief handelen terug op de 

voorgrond. Argyris hoopte met hun werk het dalende vertrouwen in het 

ervaringsleren te herstellen. Het is ook, denk ik, vanuit deze achtergrond dat hun 

focus van onderzoek, hun onderzoeksresultaten en de latere sterk cognitief 

gerichte trainingsaanpak van Argyris best kan begrepen worden (zie ook: 

Lambrechts en Grieten, p 52 ev., 2007). Hij beklemtoont deze verschuiving ook 

door het soort leren dat hij beoogt, te laten vallen onder de noemer 

„effectiviteitsleren‟: 

 

Effectiveness, consistency, congruence and competence are central to life. 

I should like therefore to call the learning to be discussed, effectiveness 

learning or education. Associated with behaving effectively are such 

factors as the need for behaving competently, the compellingness of real 

tasks, the involving quality of problem-solving, and the exhilarating, 

exhausting quality of membership in hard-working groups that accomplish 

difficult but reachable goals. 

 

Gezien effectiviteit dus hun hoofdbezorgdheid vormde, richtten zij zich tot de 

effecten van het handelen op i. the world in which the individuals were immersed, 

ii. the nature and quality of learning iii. the degree of effectiveness of the behavior. 

De criteria die zij hanteerden voor effectiviteit zijn:  

 

(a) The degree to which the individual (group or whatever the size of unity in 

question) was aware of the variables relevant to the problem being solved; 

(b) The degree to which the problem remained solved; 

(c) The degree to which (a) en (b) were accomplished without deteriorating the 

present level of problem-solving effectiveness (Argyris, 1970). 

 

Hun bevindingen leverden belangrijke inzichten op in de oorzaken van ongewenste 

verschillen of fouten en in de wijze waarop zij hersteld kunnen worden. De ideeën 

zijn bruikbaar bij het opsporen en corrigeren van ongewenste verschillen op 

technisch-praktisch, bestuurlijk-organisatorisch of sociaal menselijk (individueel, 

groeps- , intergroeps- en op organisatorisch) terrein. Hun concepten en ideeën zijn 

terug te vinden in meeste latere publicaties over de lerende organisatie. Argyris en 
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Schön kunnen dan ook met recht de grondleggers van deze stroming genoemd 

worden. Diverse O.D.-onderzoekers en praktijkbeoefenaars hebben op hun 

onderzoek voorgebouwd. Te vermelden valt hier vooral Peter Senge die met zijn 

bestseller „The fifth discipline: The art and practise of the learning organization.‟ 

(Senge, 1990) hun inzichten concreet wist te vertalen naar managementpraktijken 

en hiermee de status van managementgoeroe verwierf. Hun denken heeft de visie 

op en de aanpak van leren in onze langlopende ervaringsgerichte programma‟s 

sterk beïnvloed.  

 

Het leren is gericht op de ontwikkeling van een persoonlijke actie of 

praktijktheorie. Theorie is pas zinvol als ze je helpt je eigen ervaringen beter te 

begrijpen en geïntegreerd is in je eigen persoon. Theorie wordt dan een 

conceptualisering en ordening van wat je meemaakt, waarneemt, voelt en denkt. 

Modellen, concepten en theorie tonen pas hun waarde als ze kunnen vertaald 

worden naar de eigen praktijk. We zullen de deelnemers dan ook aanmoedigen om 

hun eigen theorieën, concepten, kaders en technieken te ontwikkelen over wat 

werkt en wat niet werkt (Corthouts & Vermeylen, 2003, p. 14). 

 

Een actiegerichte benadering van theorie begint met de opvatting over mensen als 

ontwerpers van handelingen (Argyris 1976, 1980, 1982; Argyris en Schön, 1974, 

1978). Een visie op menselijk gedrag vanuit een handelingsperspectief houdt in, 

dat dit gedrag wordt gevormd door de betekenissen en bedoelingen van diegene 

die het gedrag vertoont. Degene die het gedrag vertoont bedenkt handelingen die 

ertoe moeten leiden dat zijn bedoelingen of behoeften worden gerealiseerd en 

controleert of zijn handelingen het beoogde effect sorteren. Hij geeft zijn omgeving 

zin door er betekenissen aan te hechten en laat zich daardoor leiden. Persoonlijke 

actiekennis ontwikkelt zich best in de actie waar de actor emotioneel en actief is bij 

betrokken. De uitspraak van Kurt Lewin indachtig; als je iets wil begrijpen, tracht 

het dan te veranderen, wijst in die richting. Actie en theorievorming worden dan 

geïntegreerd in éénzelfde beweging. Interveniëren is tegelijkertijd onderzoeken en 

levert „actionable knowledge‟ op.  

 

Door te letten op de effectiviteit van zijn handelingen, controleert hij tevens of deze 

passen bij de sociaal-economische-politieke omgeving waarin ze plaatsvinden 

(context-smartheid). Aangezien het niet waarschijnlijk is dat mensen voor elke 

situatie iedere keer opnieuw passende redeneringen en handelingen bedenken, 

moeten mensen er actietheorieën - een stelsel van regels die worden gebruikt om 

hun eigen gedrag in de praktijk te brengen, en om het gedrag van anderen te 

begrijpen – op na houden die zij als persoonlijk referentiekader hanteren van 
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effectief gedrag. Via deze handelingstheorieën ontwerpen we ons gedrag. Zij 

omvatten onze normen en waarden, en meestal onze persoonlijke fundamentele 

opvattingen over wat we wel en niet wenselijk vinden in ons gedrag en in ons 

leven. Ze ontsnappen doorgaans aan ons bewustzijn omdat ze automatisch en 

snel ons gedrag kunnen aansturen, uitgelokt door signalen of prikkels uit de 

omgeving. Hoewel we ons volgens Argyris doorgaans niet bewust zijn van deze 

programma‟s, zijn zij bepalend voor alle bewuste vormen van menselijk gedrag. Dit 

vereist dat mensen zich een vereenvoudigde voorstelling maken van de omgeving, 

evenals een hanteerbaar geheel van causale redeneringen die aangeven hoe de 

beoogde effecten kunnen bereikt worden. Met enig denkwerk en onderzoekend 

gesprek kunnen deze expliciet geformuleerd worden als stellingen over effectiviteit: 

„Als ik mij op die en die manier gedraag, zal dat de volgende consequenties 

hebben.‟ Omdat deze stellingen dezelfde structuur hebben als de stellingen in elke 

wetenschappelijke theorie, noemen Argyris en Schön ze handelings- of 

praktijktheorieën. Deze handelingstheorieën bestrijken het hele handelingsveld 

van mensen; van praktische zaken zoals „Hoe kook je best een eitje?‟ tot sociaal 

complexe zaken als „Hoe voer ik best een ontslaggesprek met een naaste 

medewerker naar aanleiding van een herstructurering?‟. Door naar de effecten 

van ons gedrag te kijken, krijgen we informatie over het succes van onze 

programma’s en kunnen we leren effectiever te handelen. 

 

Modellen van gehanteerde theorieën kunnen worden geconstrueerd volgens het 

schematisch kader in onderstaande figuur. Bepalende variabelen zijn principes, 

waarden, strevingen, behoeften die mensen trachten te „optimaliseren‟. Bv. Hoe 

kunnen we Jan vooruit helpen, zonder zijn probleem over te nemen of hem te gaan 

betuttelen? Hoe kunnen we Argyris zijn bevindingen uitleggen, op een manier dat 

zijn kernideeën niet verloren gaan, met zo min mogelijk eigen interpretatie, en toch 

voldoende helderheid zodat lezers niet afhaken? In deze twee vragen zitten 

verschillende (wellicht juiste en onjuiste) expliciete en impliciete waarden, 

betrachtingen, vooronderstellingen die ons concreet gedrag zullen bepalen. Om 

die reden noemt Argyris deze factoren ‘governing values’.  

 

 

 

Bepalende   Handelings-   Effecten 

 variabelen  strategieën    

 

Figuur 2.2 Model van een gehanteerde theorie, Argyris & Schön 
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Elke gedragsbepalende variabele kan voorgesteld worden als een continuüm met 

een geprefereerde omvang. Zoals uit de voorbeelden blijkt, leven we in een 

omgeving met vele bepalende variabelen die door ons handelen beïnvloed kunnen 

worden. De onderliggende waarden zijn vaak concurrerende waarden (zie ook 

Quinn, 1998 en 2008). De ene waarde vergroten, kan de andere waarde 

verkleinen. In ons voorbeeld: Jan helpen kan tegelijkertijd zijn vermogen om 

zichzelf te helpen verminderen. Willen we Jan helpen op een manier die wij 

wensen, dan moeten we de verschillende waarden die in het geding zijn tegenover 

elkaar afwegen en in ons handelen een werkend optimum vinden. We trachten 

actiestrategieën te ontwikkelen die hieraan tegemoet komen. Een actiestrategie is 

een reeks van opeenvolgende handelingen die de bepalende variabelen 

optimaliseren op een wijze dat we denken dat zij tot de gewenste effecten zullen 

leiden.  

 

Bv. In de casus van „Jan heeft een probleem‟. Onze handelingsstrategie zou de 

volgende kunnen zijn: ik ga eerst wat contact leggen, het ijs wat breken en hem 

wat op zijn gemak stellen. Vervolgens laat ik Jan best eerst aan het woord. Ik ga 

hierbij alleen vragen ter verheldering stellen of vragen stellen die hem zijn eigen 

noden scherper helpen te verwoorden, toch indien ik voel dat dit nodig is. Ik toets 

vervolgens best af hoe Jan in zijn nood geholpen wil worden en wat hij van mij 

verwacht. Ik ga veel ruimte laten voor open dialoog, betrokkenheid, eigenaarschap. 

Bereiken we het resultaat dat we beogen, dan is ons gedrag adequaat en kunnen 

we spreken van een overeenkomst tussen bedoeling en resultaat en wordt de 

gehanteerde theorie van de actor bevestigd. Is het resultaat niet zoals we verwacht 

hadden, vooral wanneer deze contraproductief zijn, dan is er sprake van een fout 

of gebrek aan overeenkomst. De eerste vraag is dan, of we het goede programma 

gebruikt hebben maar de actie niet goed hebben afgestemd. Dat blijkt als we 

binnen hetzelfde programma de actie wijzigen. Wanneer een fout wordt ontdekt en 

hersteld zonder de onderliggende waarden van het systeem ter discussie te 

stellen, spreekt Argyris van single-loop leren. Hij ontleende deze benaming aan 

de cybernetica waarin bijvoorbeeld een thermostaat werkt volgens een single loop. 

De thermostaat is geprogrammeerd op het ontdekken van toestanden die zijn 

gedefinieerd als „te koud‟ of „te warm‟, en corrigeert de situatie door de verwarming 

aan te zetten of uit te schakelen. Als de thermostaat zich zou gaan afvragen 

waarom hij is ingesteld op twintig graden of waarom hij is geprogrammeerd zoals 

hij is geprogrammeerd, zouden we kunnen spreken van double-loop leren (Argyris, 

1992, 1996). 
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Argyris gebruikt de term double-loop leren wanneer een gebrek aan 

overeenstemming wordt gecorrigeerd door eerst de onderliggende 

gedragsbepalende variabelen te onderzoeken en te wijzigen, en daarna de acties.  

 

 Match 

 Bepalende   Handelings-   Effecten 

 variabelen strategieën  Mismatch 

 

      SINGLE LOOP 

 

 

      DOUBLE LOOP 

 

Figuur 2.3 Single en double loop leren, Argyris 

 

Argyris en Schön wijzen erop dat bij complexe problemen niet volstaan kan worden 

met het eenvoudig corrigeren van fouten (aanpassend leren), maar dat de 

basisveronderstellingen en de dominante waarden ter discussie gesteld moeten 

worden (vernieuwend leren). En omdat de meeste sociale problemen complex 

van aard zijn, volstaat single-loop leren hier zelden. Zij stellen vast dat het ter 

discussie stellen van waarden en veronderstellingen bij zowel personen als 

organisaties echter weinig voorkomt. Dat vereist immers een grote mate van 

openheid en bereidheid tot luisteren naar afwijkende opvattingen en visies. 

Meer concreet bevestigden Argyris en Schön door hun onderzoek drie van hun 

aannames: 

 

(1) We doen niet altijd wat we belijden of zeggen dat we doen.  

 

Zij ontdekten dat mensen er twee handelingstheorieën op na houden: hun 

beleden of praat-theorie (espoused theory) – die beschrijft wat zij zeggen over 

hun gedrag – en hun gehanteerde theorie, (theory-in-use) die anderen kunnen 

afleiden uit hun feitelijk vertoond gedrag. Onze praktijktheorie klopt vaak alleen 

in theorie, niet in de praktijk; erger nog, we doen vaak het omgekeerde van wat 

we ons voornemen om te doen. We gedragen ons volgens een programma 

waarvan we weten dat het geen succes zal hebben. We ontwerpen onze fouten 

zelf. En als we merken dat we ongewenste resultaten bereiken, doen we er nog 

een schepje bovenop, waarmee we de situatie nog verergeren. Eenvoudig 

gesteld gedragen mensen zich consequent inconsistent, onbewust van de 

tegenstelling tussen hun beleden theorie en hun feitelijk gehanteerde theorie, 
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tussen de manier waarop zij denken dat zij handelen en de manier waarop zij in 

werkelijkheid handelen.  

 

 

(2) We zijn ons hier zelden van bewust.  

 

De vraag is volgens Argyris, waarom we ons gedrag zo moeilijk bijstellen, terwijl 

we weten dat het niet werkt, zelfs als we ook de wens hebben, het programma 

te veranderen. Het antwoord is, dat we ons niet bewust zijn van onze 

programma's, en ook niet bewust van het feit, dat we er ons niet bewust van 

zijn. Wij beheersen niet het programma, maar het programma beheerst ons. 

Om uit deze impasse te geraken, hebben we anderen nodig. Zij kunnen ons op 

deze incongruentie wijzen en pas dan kunnen we er iets mee doen. Dat vereist 

een open en eerlijke en ook moedige houding ten opzichte van elkaar.  

 

(3) We slagen er niet in om te leren in potentieel of feitelijk emotioneel 

bedreigende situaties.  

 

Bedreigende problemen zijn problemen waar – om in de computermetafoor te 

blijven – onze software en ons besturingsprogramma in het gedrang komen. 

Juist wanneer de behoefte om te leren het grootst is, treden onze 

afweermechanismen in werking en gaan we in de verdediging, in het gevecht, 

of lopen we er van weg. Kortom, we trachten de bedreiging te omzeilen. Alle 

omzeilings- of vermijdingspogingen leiden doorgaans tot escalatie van afweer 

en verdere opstapeling van fouten, en werken daarom niet corrigerend. 

 

Blijkbaar maken Argyris en Schön niet zozeer een onderscheid tussen praktijk en 

theorie, maar een onderscheid tussen twee theorieën; de praat-theorie zeg maar 

en de doe-theorie zoals die uit observatie van het gedrag af te leiden is. Dit 

onderscheid staat centraal in het actieleren van Argyris. Bijzonder verhelderend 

vind ik de verklaringen van hun drie belangrijkste bevindingen. De oorzaak van 

deze vaststellingen liggen volgens hen besloten in de theorieën die mensen bij hun 

optreden in de praktijk brengen. Het zijn handelingstheorieën die door socialisatie 

diep in ons systeem verankerd zitten. Zonder wijziging van deze ingeslepen denk- 

en redeneerpatronen en onderliggende „governing values‟ zal een fundamentele 

gedragsverandering niet plaats vinden en blijven we onszelf herhalen. Naast 

oorzaken formuleren zij tevens aanbevelingen hoe deze wijziging kan bekomen 

worden. Ik licht kort toe.  
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Wat stelden zij vast? 

Hoewel het gedrag van mensen sterke onderlinge verschillen vertoont en beleden 

handelingstheorieën eveneens van elkaar verschillen, troffen zij vrijwel geen 

verschillen aan tussen de feitelijk gehanteerde theorieën. Dit stelde hen in staat 

een model te formuleren van een gehanteerde theorie die zeer generaliseerbaar is. 

Zij noemden dit Model I - gedrag. Model I gaat vooral over het éénzijdig gebruik 

van macht en de hardnekkigheid van gewoontes en automatismen.  

 

Doordat mensen in hoofdzaak functioneren vanuit Model I - modus, scheppen zij 

gedragscontexten waarin afweermechanismen en behoudend gedrag dominant 

aanwezig zijn. Fouten maken wordt gevreesd. Gedragsstrategieën zijn er op 

gericht om pijnlijke of bedreigende situaties te voorkomen. Mensen vermijden zich 

kwetsbaar of onbekwaam te voelen. In die zin is het hoofdprogramma dat de 

meeste mensen gebruiken defensief, stelt Argyris. Defensief redeneren zet 

mensen ertoe aan de vooronderstellingen, redeneringen of gevolgtrekkingen en 

conclusies die hun gedrag vorm geven voor zich te houden of/en te voorkomen dat 

deze kritisch worden onderzocht. De bedoeling van actieleren is niet dit model uit 

te bannen, maar het te ontdoen van zijn automatische werking. Als programma 

voor gedrag kent het situaties waarin het uitstekend toepasbaar is. De opgave is 

echter, over het model te kunnen beschikken en niet omgekeerd, door het model 

beheerst te worden. 

 

De meeste feitelijk gehanteerde theorieën die Argyris en Schön onder Model I - 

gedrag verzamelden, zijn: 

 

MODEL I: éénzijdige beheersing 

 

Handelingsregulerende variabelen of waarden gericht op het éénzijdig 

formuleren van doelen en hiervoor te gaan. Mensen stellen zich competitief op 

en streven ernaar de touwtjes in handen te hebben. Hierbij maximaliseren zij 

hun winst en minimaliseren zij hun verliezen. Zij trachten zo rationeel en 

nuchter als mogelijk de situatie te benaderen en niet emotioneel of kwetsbaar 

over te komen; Negatieve gevoelens t.a.v. anderen (bv. ergernis) tracht je te 

onderdrukken en hou je best voor jezelf.  

 

Met deze bepalende variabelen gaat een geheel van gedragsstrategieën 

gepaard, gericht op het éénzijdig beheersen van anderen. Mensen proberen in 

een interactiesituatie de relaties zodanig in hun greep te krijgen of situaties en 

omgevingen zodanig in te richten en te managen dat zij de door hen gewenste 
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resultaten behalen. De onderliggende strategie is: hou zoveel mogelijk het roer 

in eigen handen en behoud de controle op de factoren of de processen die je 

nodig hebt om je doel of betrachting te realiseren; pleit voor je opvatting en 

mening, kom op voor je zaak en laat deze niet los; bescherm je zelf en scherm 

ook anderen af van potentieel gezichtsverlies of pijnlijke confrontaties, m.a.w. 

zorg ervoor dat anderen zo weinig mogelijk van hun stuk gebracht worden, 

gekwetst geraken of zich moeten gaan verdedigen. Evalueer de intenties van 

de ander en schrijf die ander bedoelingen toe. Dit hele pakket wordt meer of 

minder expliciet zo gehanteerd, dat het toetsen en onderzoeken van deze 

meningen niet aangemoedigd wordt. De redeneringen die aan de opinies ten 

grondslag liggen, blijven impliciet en subjectief. Getrokken conclusies dienen 

vooral om het eigen gelijk te bevestigen. 

 

Gevolgen voor de actor en de gedragsomgeving; de actor wordt door 

anderen gezien als defensief, niet openstaand voor kritische feedback en 

zichzelf niet in vraag stellend. Doordat wordt getracht de touwtjes eenzijdig in 

handen te krijgen, krijg je een cascade van actie en respons die vanuit dezelfde 

logica ontstaan, op mekaar ingrijpen en negatief escaleren. Dit leidt tot 

defensieve inter-persoonlijke relaties en groepsrelaties; defensieve 

gedragsnomen, geringe autonomie, bewegingsruimte en keuzevrijheid, 

vermindering van intrinsieke betrokkenheid en motivatie, verlies aan energie, 

vermijden van risico‟s en het „uitsteken van je nek‟. Dergelijke dynamieken 

leiden doorgaans tot win- of verliesgroepen en groepsdynamieken waarin 

wedijver boven samenwerking gaat, wantrouwen boven vertrouwen en 

onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en volgzaamheid boven meningsverschillen 

op grond van betrouwbare en toetsbare informatie. Tevens werken zij het 

ontstaan van coalities en politieke spelletjes in de hand. 

 

Gevolgen voor het leren; doordat beelden, veronderstellingen, ideeën, 

gevoelens slechts zelden worden afgetoetst ontstaat een situatie waar mensen 

hun eigen „waarheid‟ telkens bevestigd zien en tot zelfsluitende redeneringen 

komen. Daardoor wordt de situatie in stand gehouden of zelfs geschapen, 

waardoor niet doorgestoten wordt tot een fundamenteler niveau en doorbraak 

op verandering uitblijft. Het beetje leren dat nog plaatsvindt, blijft beperkt tot 

brandjes blussen en geschiedt binnen de grenzen van wat sociaal-cultureel 

acceptabel wordt geacht.  

 

Double-loop leren vindt in de regel niet plaats. De waarden die te maken 

hebben met hoe mensen met elkaar omgaan worden niet in vraag gesteld. 
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Als gevolg daarvan ontstaan er fouten, fouten die steeds meer worden 

verborgen; en waar ook het verbergen van fouten wordt verborgen. Dit alles 

schept sociale situaties waarbinnen de effectiviteit van het handelen en van de 

probleemoplossingen van de actor of van het systeem daalt. Het geloof dat het 

beter en anders kan, ebt weg, wordt afgedaan als naïef en niet van de echte 

wereld.  

 

 

Leren Leren in de diepte 

 
‗Ik leer als ik… 

- me overgeef aan groepsdynamiek (zie boven) en niet aan de kant 
blijf staan en het proces een kans geef – ook al weet ik nog niet 
hoe de vertaalslag te maken naar de ‗boze wereld daarbuiten‘; 

- aan anderen toon wie ik ben (risico nemen – deel 1) en dit niet 
alleen met woorden, maar ook met daden; 

- niet te veel, maar ook niet te weinig naar binnen kijk en belevingen 
in relatie breng (meedeel); 

- anderen ontmoet, open sta voor herkenning, maar ook verschil 
toelaat; 

- mezelf tegenkom; geconfronteerd en uitgedaagd wordt door mezelf 
of anderen; 

- mijn ontwikkelingsrichting duidelijk krijg en zicht krijg op waar ik 
heen wil; 

- andere dingen doe – anders dan anders, maar (meer) in 
overeenstemming met wie ik ben (risico nemen); 

- me veilig voel, op steun kan rekenen, gerespecteerd word, 
authentiek contact heb.‘ (uit een ervaringsverslag van een 
deelnemer) 

 
Wat ik tijdens Matrix tegenkom zijn dingen die ik al gehoord heb, begrepen 
heb… en die geen haar veranderen. Pfffff… Ik zat daarmee te tobben. Kan 
ik (nog) leren? Boehoehoee… Ik heb die twijfels geuit. ‗Waarom zit je 
daarmee in?‘ is wat ik terug kreeg. De dop ging er af en ik ging er zo oprecht 
mogelijk op in. Met vallen en opstaan. Zo ken ik een aantal vrienden beter. 
De tijd en attentie die ze mij gegeven hebben maakt dat ik mezelf en hen 
meer lief heb. En zo heb ik geleerd… dat ik kan leren.‘  

 

 

In aansluiting op het beheersingsgerichte, defensieve Model I-gedragsrepertorium, 

formuleren Argyris en Schön alternatieve handelingstheorieën die leiden tot een 

hogere effectiviteit in het oplossen van sociaal complexe problemen. Zij noemen dit 

pakket aan handelingstheorieën: Model II. Model II vereist dat mensen 

fundamenteel andere gedragingen internaliseren dan vereist door Model I. Als 
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„beleden theorie‟ is Model II nochtans niet nieuw: de meeste mensen zullen deze 

theorie in woorden aanhangen of delen. Als feitelijk toegepaste theorie is zij eerder 

zeldzaam. In het gunstige geval slagen zij erin situaties te scheppen die het 

tegenovergestelde zijn van Model I. Argyris spreekt hier van gespiegeld Model I ; 

(1) iedereen mag participeren bij het bepalen van de doelstellingen; (2) iedereen 

moet winnen, niemand mag verliezen; (3) geef uitdrukking aan al je gevoelens (4) 

onderdruk de cognitieve, rationele aspecten van handelen. De bijhorende 

gedragsstrategieën zijn onder andere open onderzoek en minimalisering van 

eenzijdige beheersing (jezelf wegcijferen).  

 

Model II is samengesteld als volgt;  

 

(1) Governing variables en waarden:  

 

Wat je communiceert moet betrouwbaar (valide), transparant en toetsbaar 

(verifieerbaar) zijn. Mensen handelen best zoveel mogelijk op basis van vrije 

en geïnformeerde keuze en vanuit een intrinsiek commitment;  

 

(2) Actiestrategieën 

 

De beheersing van de omgeving en de taak (de macht zeg maar) die nodig is 

om dingen te kunnen realiseren wordt gedeeld met hen die daartoe bekwaam 

zijn en relevant zijn voor het ontwerpen en implementeren van de handeling. In 

plaats van je vast te klampen aan het eigen gelijk en onderliggende argumenten 

en redeneringen met hand en tand te verdedigen of de publieke 

waarheidsmarkt te monopoliseren of omgekeerd, een louter onderzoekende 

houding aan te nemen waarbij de eigen stem weggecijferd wordt, combineert 

de actor in Model II zowel verdediging ‘advocacy’(opkomen voor jezelf, je 

gevoel, je mening en visie) als kritisch onderzoek ‘inquiry’. Het model I-gehalte 

van gedrag van mensen wordt verminderd door direct observeerbare data te 

verschaffen waar het handelen op berust en bijhorende effecten. Attributies en 

beoordelingen worden onderbouwd met relatief rechtstreeks waarneembare 

gegevens, terwijl iedereen wordt aangemoedigd tegengestelde meningen op 

tafel te leggen en openlijk te toetsten. 

 

(3) De gevolgen van deze actiestrategieën voor mensen en de 

gedragscontext zijn dan: de actor zal eerder ervaren worden als open en 

ontvankelijk voor kritische feedback dan als defensief. Er vormt zich een 

organisatiecultuur of gedragscontext met als belangrijkste kenmerken: 
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onderzoekende en beperkte defensieve intermenselijke en groepsrelaties, grote 

keuzevrijheid en bereidheid tot het nemen van risico en het ontstaan van 

gedragsnormen die leren en groei in de diepte aanmoedigen. 

 

(4) Gevolgen voor het leren: wederzijds leren tot op het niveau van waarden 

en aannames wordt mogelijk  

 

 

Zoals Argyris en Schön met hun bevindingen aantoonden, zijn waarden en 

bijhorende actiestrategieën die zij Model II noemen, nodig om tot leren te komen 

dat verder gaat dan het louter corrigeren van fouten, maar doorstoot tot op het 

niveau van onderliggende uitgangspunten en waarden. We botsen dan heel snel 

op verschillende paradoxen. Het aanleren van Model II vereist een leeromgeving of 

een gedragscontext die overeenstemt met de kenmerken van Model II. Wetende 

dat de meeste mensen zich gedragen op een zelfbevestigende, zelfbeschermende 

manier en confrontatie en transparantie van hun beweegredenen vermijden (Model 

I), hoe kunnen zij dan een noodzakelijke omgeving scheppen die exploratie en 

confrontatie toelaat, waar gevoelens, beelden, attributies, redeneringen enz. 

publiekelijk worden getoetst, bespreekbaar en tegenspreekbaar worden gemaakt 

zodat double-loop leren mogelijk wordt? Dit vereist van deelnemers Model II 

vaardigheden, en deze dienen net aangeleerd te worden. Dit veronderstelt ook 

Model II groepsdynamieken, waar deze feitelijk uitgesloten zijn gezien de groep 

bestaat uit deelnemers geprogrammeerd met Model I actietheorieën. Kortom, 

Model II vereist gedrag dat door Model I net wordt vermeden, onderdrukt, 

ontmoedigd of zelfs afgestraft. Omdat Model I de dominante logica vormt 

waarbinnen we onze realiteiten scheppen, organiseren en in stand houden (en in 

die zin ook functioneel en gewenst is), vereist het aanleren van Model II tevens het 

schenden van bestaande gedragsregulerende culturele, sociaal-maatschappelijke 

en organisatorische normen. Waar Model I veronderstelt dat menselijke autonomie 

en effectiviteit bereikt worden door zich terug te trekken of relatievorming af te 

houden en interdependentie te minimaliseren streeft Model II net naar een groei in 

autonomie en een verhoging van effectiviteit door meer in relatie en verbinding te 

treden en interdependentie te versterken (wederzijdse afhankelijkheid). 

 

Daarenboven zal de deelnemer aan een leerprogramma gericht op Model II gedrag 

een wereld binnen gaan vol van dilemma:  

 

Een eerste set van dilemma‟s hebben te maken met het gegeven dat de 

deelnemer de inconsistentie dient te ontdekken in respectievelijk zijn beleden 
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theorie en zijn feitelijk toegepaste theorie. Een tweede set van dilemma‟s is 

gerelateerd aan het ontdekken van de incongruentie tussen zijn beleden theorie 

en de feitelijk toegepaste theorie. De derde set van dilemma‟s hangt samen met 

het ontdekken van de ineffectiviteit van de interpersoonlijke vaardigheden die 

sociaal aangeleerd en gecultiveerd zijn. Een vierde set betreft het leren met andere 

mensen, die wel bereid zijn om te helpen, maar zelf doordrenkt zijn van Model I-

waarden en bijhorend gedrag. Tenslotte wijzen Argyris en Schön op dilemma‟s die 

samenhangen met het feit dat deelnemers die handelen en redeneren volgens 

Model I neigen om overeenkomstige groepsprocessen te creëren die leiden tot 

groepsdynamieken congruent met Model I. De auteurs wijzen er om die redenen 

op dat mensen, groepen of organisaties niet op eigen kracht in staat zijn de 

stap van Model I naar Model II te maken. Hiervoor is een interventionist of 

actieonderzoeker nodig die hiertoe bekwaam is. Model II kan hierbij fungeren 

als normatief kader om leeromgevingen in te richten of als basis voor het 

formuleren van effectiviteitscriteria voor het individueel en collectief leren binnen 

een leeromgeving.  
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2.3. Werkprincipes 
 

‗Conditions for learning do not cause change; they make it possible for change to 

occur.‘  

Martin Lakin 

 

Zoals eerder gesteld, de processen in de groep, in al hun verscheidenheid en 

rijkheid, vormen het belangrijkste leermateriaal van de leergroep. Deze in-groep-

processen zijn erg complex en gelaagd. Een mogelijke en verhelderende indeling 

vinden we terug bij  Barret-Lennard in Cooper, 1975, Chapter 4.  

 

Het ervaren zelf in de betekenis van een voortdurend veranderende 

bewustzijnstroom, gaande van heldere en gedifferentieerde percepties of 

betekenissen tot eerder onduidelijke, vage gevoelens of gewaarwordingen en al de 

gewaarwordingen die hier tussen zitten. De verschillende soorten en ladingen van 

ervaringen betreffen hier het uitgestrekte veld van gevoelens en zelfbewustzijn, 

persoonlijke betekenissen, percepties en beelden van elkaar en de onderlinge 

relaties, waarnemingen in het hoofd van de deelnemers over beweging, flow, sfeer, 

klimaat, patronen in de groep. Het betreft verder ook elementen als verlangens, 

verwachtingen, wensen, maar ook gevoelens van onzekerheid, ongemak, angst, 

twijfel, verwarring, conflict (zowel intrapsychisch als interpersoonlijk); gevoelens 

van warmte, afstand en nabijheid, gevoelens van innerlijke vrijheid, afhankelijkheid, 

eenzaamheid, verbondenheid, vertrouwen (in zelf en anderen) en kracht; 

verschillende aspecten van onmiddellijke beelden van en gevoelsmatige respons 

op specifieke anderen; ervaringen van inzicht, uitklaring, ontdekking, vernieuwd en 

fris bewustzijn en begrijpen en sprongen in bewustzijn (kliks) betreffende attituden, 

gevoelens, intenties en gedrag. 

 

Een tweede grote cluster omvat elementen en diverse aspecten, modaliteiten en 

inhouden van intentioneel communicatief gedrag (verbaal en non-verbaal); zij 

vormen de meest zichtbare proceselementen aanwezig in het leven van de groep. 

Deze communicatieve acts van deelnemers zijn haast al evenzeer geschakeerd als 

de onderliggende ervaringen die zij hiermee willen uitdrukken of waarop ze willen 

reflecteren, en variëren van direct tot indirect en van volledig tot zeer incompleet.  

 

Een derde cluster bestrijkt het ganse pallet van niet-intentioneel, expressief en 

spontaan, maar wel degelijk zichtbaar, non-verbaal en verbaal gedrag in de 

groep. Al deze elementen zijn vanzelfsprekend ook aanwezig in andere groepen 

of sociale activiteiten. Het aanwezig zijn van deze elementen maakt niet dat 
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groepsprocessen leiden tot diepgaand leren van de personen betrokken in de 

groep. Het is vooral de manier HOE hier mee wordt omgegaan die de lerende 

kracht van een groep bepaalt. De eigenlijke (leer-)kracht van de groep zit dan ook 

niet zozeer in wat zij doen, maar in hoe zij dit doen en hoe zij zich hierbij tot elkaar 

verhouden.  

 

 

Expliciete aandacht voor het proces hier-en-nu. 

 

Het „proces‟ in al haar facetten krijgt de expliciete aandacht en vormt de 

belangrijkste inhoudelijke oriëntatie van de leergroep. Dit wordt bereikt door een 

sterke focus op het hier-en-nu, hetgeen betekent dat de gezamenlijke ervaringen 

die de deelnemers van moment tot moment in hun relatievorming met elkaar 

genereren en beleven, de eerste en belangrijkste data vormen van het leerproces. 

Hier-en-nu blijven is voor ons een voorwaarde om effectief te kunnen leren. Door 

de hier-en-nu focus kiezen we nadrukkelijk voor een leermodel dat vertrekt vanuit 

ervaringen die gedeeld zijn, publiek, onmiddellijk,  uit eerste hand, 

ongeconceptualiseerd en zelf erkend. Hieronder zit de aanname dat effecten van 

relationeel handelen enkel betekenis verwerven binnen de context waar zij het 

resultaat zijn van iets dat herkend en erkend wordt op het moment dat het zich 

voordoet of gebeurt. „Compare this with the conventional ways of learning: through 

experiences which are vicarious, detached, incomplete, sanitary, overly intellectual 

and protective, frequently imposed by an authority, and often irrelevant.‟ (Schein & 

Bennis ,1967, p. 39)  

 

Voor leren en kennisontwikkeling, betekent dit concreet dat een concept (theorie) 

de ervaring volgt en een concept het best begrepen kan worden als :  

(1) het vergezeld is van een emotioneel betekenisvolle ervaring; 

(2) het steunt op onmiddellijke en eigen ervaringen; 

(3) het een reële toetsingsgrond heeft; „they tell us that the here and the now 

provides a reference point of reality i.e., concrete behaviour to which concepts, 

words, ideals can be related and compared.‟ Intentie, gedrag en beoogd effect 

komen korter bij elkaar te liggen. 

 

Zeker tijdens de startweek vormt het hier-en-nu-ervaringsmateriaal de belangrijkste 

bron van leren. De processen die zich binnen de groep afspelen worden benut als 

de belangrijkste data om te leren over relationele processen en groepsprocessen 

en effecten van eigen handelen. Maar ook in latere fasen zal een verbinding met 

hier-en-nu-ervaringen in de groep een belangrijk aspect blijven van het individueel- 



99 

 

en groepsleren. Corthouts & Vermeylen volgend: om ervaringsgericht te leren 

werken is het noodzakelijk dat de deelnemers leren stilstaan bij de zuivere, 

impliciete zintuigelijk-lijfelijke ervaring van het moment. Dit is voor de meeste 

volwassen mensen erg moeilijk. We analyseren, interpreteren, beoordelen, 

veralgemenen enz. vaak nog voor we ons gewaar zijn van wat er echt gebeurt. 

Ons redeneer- en abstractievermogen verwijdert ons snel van de feitelijk gevoelde 

ervaring. Dicht bij de ervaring blijven, betekent opschorten van eigen mentale 

programma‟s, overtuigingen en interpretaties. Het is een proces waar we nauw 

voeling blijven houden met onszelf en met de omgeving. Wij moedigen de 

deelnemers aan om dicht bij hun ervaring te blijven, en wijzen hen erop wanneer 

ze ervan „weglopen‟ of te snel gaan „theoretiseren‟. Dat is wat we bedoelen met 

aandacht voor het proces; „hier-en-nu‟ blijven en de gebeurtenissen van het 

moment zelf zoveel mogelijk doorvoelen en benutten als leermateriaal (Corthouts & 

Vermeylen, 2003). De aandacht voor de hier-en-nu gevoelde ervaringen is actief, 

veranderlijk, heeft een zoekende en explorerende kwaliteit.  

 

 

Handelen én Reflecteren 

 

De focus op het hier-en-nu is onvoldoende, willen relatiepraktijken ook lerende 

praktijken zijn. Willen we de lerende kracht van een groep in beweging brengen, 

dan dient de groep haar in-groep-processen te herkennen, te onderzoeken, te 

begrijpen en hier conclusies uit te trekken. Een effectief gebruik van het hier-en-nu 

vereist twee stappen: (1) de groep handelt in het hier-en-nu en (2) de groep kijkt 

vervolgens terug op haar eigen proces. Beide aspecten zijn nodig om een 

effectieve leergroep te vormen en staan met elkaar in spanning. (zie ook: Kolb, 

1984, Yalom 2005, hoofdstuk 6, Berk, 2005, hoofdstuk 3). Zouden enkel het 

handelen en het ervaren in het hier en nu centraal staan, dan zouden de 

deelnemers weliswaar emotioneel intense ervaringen beleven, maar deze wellicht 

onvoldoende kunnen duiden of begrijpen wat hen overkomt opdat deze ervaringen 

ook leerervaringen kunnen worden. Aan de andere kant, als er teveel aandacht 

zou gaan naar het onderzoeken van het proces, naar reflectie en abstrahering, dan 

zou de groep aan kracht en dynamiek inboeten en snel haar meerwaarde 

verliezen. Het groepsgebeuren zou degenereren tot loutere steriele intellectuele 

spielerei (Yalom, 2005, hoofdstuk 6, p. 142). Door reflectie te koppelen aan 

handelen, komt een leercyclus op gang, zoals Kolb die bedoelde (zie 

onderstaande figuur). 
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Figuur 2.4 The experiential learning cycle (Kolb, 1984) 

 

Deelnemers nemen hierbij een dubbele rol op zich; de rol van emotioneel 

betrokken deelnemer in de groep evenals een observatorrol van zichzelf en de 

anderen. Iedereen is deelnemer én tegelijkertijd actieonderzoeker, waarbij inleven 

en invoelen, rationele analyse en emotionele inleving, intuïtie en empathie in het 

leerproces een rol spelen. Dit impliceert een proces van tegelijkertijd contact 

maken met zichzelf en afstand nemen. Naar jezelf kijken als actor en observator 

wordt slechts mogelijk indien er tezamen afstand en nabijheid gemaakt wordt. 

Deze duale beweging speelt een zeer cruciale rol bij zelfbewustwording. Een 

innerlijke spiegel wordt via dialoog geconstrueerd en kan naderhand door de 

persoon als individu gehanteerd worden (Goris, 1999). 

 

Reflecteren in de betekenis van terugblikken op handelingen en ervaringen leidt op 

zijn beurt maar tot verdere ontwikkeling als er actie aan gekoppeld wordt. Reflectie 

moet leiden tot daadwerkelijke veranderingen in denken, handelen, gevoelens, 

houdingen, attitudes en opvattingen.  
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Gedeelde én eigen verantwoordelijkheid 

 

Persoonlijke professionele ontwikkeling is niet iets dat van buitenaf opgedrongen 

kan worden. Je kiest hier zelf voor. Deelnemers zijn in grote mate verantwoordelijk 

voor hun eigen leren. Het programma vereist een engagement en een bereidheid 

om te investeren in het persoonlijk leerproces. Gegeven het sterk relationele 

karakter van het leren dat we beogen, houdt dit persoonlijk engagement tevens 

een relationeel engagement in om samen met anderen de verantwoordelijkheid te 

nemen voor het leren als groep. De hoofdtaak van de deelnemers is een „learning 

community‟ te stichten door leermogelijkheden en leersituaties te scheppen voor, 

door en met elkaar en hiertoe het nodige sociaal-psychologische draagvlak te 

construeren steunende op ondermeer: dialoog, wederzijds respect, diepmenselijke 

betrokkenheid en vertrouwen. Het leerproces is in die zin georiënteerd en door 

werkprincipes en waarden begrensd, maar naar inhoud en structuur erg open. Het 

maakt van leren een avontuur dat een sterk beroep doet op ieders eigen en 

relationele verantwoordelijkheid en engagement. Deelnemers en begeleiders zijn 

sterk op elkaar en op elkaars „human resources‟ aangewezen. Het is de opdracht 

van alle betrokkenen om het proces van reizen zo leerrijk mogelijk te laten 

verlopen en een krachtig en hecht leergezelschap te vormen. Iedere deelnemer 

wordt daardoor mede-eigenaar en architect van een collectief leertraject. 

Verplichtingen zijn het resultaat van vrije keuze, gezamenlijk commitment en 

onderlinge afspraken. Het leren vereist betrokkenheid, participatie en inzet. Ieder 

lid van de groep is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de relaties en 

bepaalt daarmee het leervermogen en de draagkracht van het geheel.  
 

 
De trainer als leerprocesbegeleider 

 

De rol van de trainer vloeit voort uit de leeroriëntatie waar de training zich op richt, 

zijnde persoonlijke professionele ontwikkeling van de deelnemers in de leergroep. 

Het betreft in grote mate een zelfbewustwordingsproces in en door relatievorming. 

De trainer draagt hierin beroepshalve een bijzondere verantwoordelijkheid, zeker 

bij de aanvang en in de eerste levensfasen van de groep. Naarmate de 

groepsmaturiteit en het leervermogen van de groep toeneemt, vallen zijn 

tussenkomsten en bijdragen minder te onderscheiden en wordt hij hoe langer hoe 

meer „geassimileerd‟ in een relationeel-attitudinaal groepsklimaat, gekenmerkt door 

gedeelde verantwoordelijkheid én een volledigere acceptatie voor ieders unieke en 

individuele bijdragen, noden en doelen. Dat de rol van de trainer in dit leermodel 

niet eenduidig en ondubbelzinnig te beschrijven valt, kan afgeleid worden uit de 
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diverse metaforische benamingen die in de literatuur van de T-training en 

adultlearning gebruikt worden. Naast het woord „trainer‟, wordt gesproken van: 

opvoeder, helper, gids, facilitator, katalysator, proces-architect, (Corthouts & 

Vermeylen, 2004, Lakin, 1976). Zelf verkiezen we de naam 

„(leer)procesbegeleider‟. Ondanks de veelheid van namen, willen we hier vooral 

een specifieke roloriëntatie en invulling benadrukken; een type trainer die niet 

zozeer gericht is op de inhoud en de concrete invulling van het leren maar die wel, 

gegeven de leeroriëntaties van het programma, zich focust op de lerende 

relationele processen en condities schept die deze maximale kans op ontwikkeling 

geeft, hiertoe de middelen, het kader en de grenzen aanbiedt, interventies doet, 

aandacht besteedt voor de relaties en de communicatie, enz. (zie hoofdstuk rond 

Process Consultancy, Schein). Hij fungeert hierbij NIET als voorzitter of op een 

andere manier als de formele leider van de groep, hij speelt niet de klassieke rol 

van trainer-instructeur, hij verschaft géén blauwdruk van relationeel handelen. 

Deze roloriëntatie frustreert vaak, zeker in de aanvang van de training, de nood 

van de deelnemers aan externe sturing en invulling van het leerproces. In plaats 

van hier inhoudelijk aan tegemoet te komen, vestigen wij de aandacht van de 

groep op het verlangen naar externe sturing en de betekenis ervan. Terwijl hij er 

merkwaardig genoeg weinig directe controle op uitoefent, draagt elke training de 

stempel van de begeleiders en wordt de kwaliteit van de training, de richting en de 

diepgang waarin de groep zich ontwikkelt, toch voornamelijk bepaald door het 

gedrag van de deelnemers en hun interventies. Zij oefenen voortdurend een soort 

indirecte controle uit; hun eerste doel is te wijzen op de specifieke relatie tussen 

hen en op het feit dat ze zelf moeten vorm geven aan de training. Zij moeten in 

staat zijn om binnen de grenzen van het programma de groep te ondersteunen en 

vooruit te helpen zonder de verantwoordelijkheid en de eigen ruimte voor het 

leerproces dat de groep wil meemaken en de leerweg die zij willen bewandelen 

weg te nemen. De trainers dansen hier vaak op een slappe koord; steeds „low 

profile‟ blijvend, maar interveniërend indien zij denken dat het leren in de groep 

hier baat bij heeft. De trainers helpen de groep bewuster te worden van het proces 

en de consequenties in te schatten van mogelijke acties. Zij scheppen de nodige 

condities zodat de deelnemers bewuste keuzes kunnen maken uit alternatieve 

actiemogelijkheden, zonder dat zij zichzelf inhoudelijk mengen, maar wel door het 

proces duidelijk te benoemen en op tafel te leggen.  
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2.4. Werken aan een leerbevorderend klimaat 
 

 
‗Wat heb ik geleerd over groepsleren/groepsontwikkeling?Je kunt vertrekken 
vanuit een leegte, met minimale directie en een minimum aan tips & trics om 
een groep te vormen. Het niveau tot waar je daarmee geraakt is na 5 dagen al 
vrij diep. Feedback geven over elkaar aan elkaar, op een respectvolle manier is 
een belangrijke sleutel om zover te komen. Je ziet, voelt, denkt en toetst. Ook 
luisteren, zien naar hoe anderen de dingen zien en ervaren is belangrijk in het 
elkaar leren kennen en zijn bronnen van informatie om zelf feedback te kunnen 
geven. Timing waarop je iets aanbrengt is belangrijk. Ga op je gevoel af en niet 
op je verstand. Dat is algemeen belangrijk in een groepsontwikkeling, maar is 
zeker belangrijk als het op timing aankomt. Ook informele momenten zijn 
belangrijk. Daar worden vooral de contacten gelegd, van 1-1 situaties, tot 
kleinere groepjes. Je probeert toch ergens met die andere raakvlakken te 
vinden. Pas dan kan er volgens mij een relatie ontstaan. Het feit dat je op 
afzondering zit, en je niet moet bekommeren om de dagdagelijkse dingen, maar 
al je energie kan steken in dit proces, is hier ook heel belangrijk.‘  
 
„Condities van een leergroep zijn volgens mij willen deel uitmaken van de 
groep, wederzijds respect, nieuwsgierigheid en eerlijkheid tegenover elkaar, de 
oprechte wil om zich in te leven in de andere, zich laten zien en anderen zien 
als basis voor een vertrouwensrelatie, vertrouwen tout court, het actief slechten 
van barrières, jezelf mogen zijn in een groep en feedback (willen) krijgen, de 
groep binnenlaten, een gemeenschappelijke grond hebben, in min of meer 
dezelfde richting kijken, verantwoordelijkheid opnemen van wat je doet en zegt. 
Dat zijn condities die te maken hebben met de relatie van het individu tot de 
groep, als we nu verder willen, denk ik dat er ook een gemeenschappelijke 
‗taak‘ of doel kan bepaald worden, waarvan alle teamleden een stuk willen 
oppakken. M.a.w. er zal een richting zijn waarnaar we ons gaan bewegen en in 
die beweging of in dat proces, zullen we leren. Ik ben er nogal gerust in en dat 
verbaast mezelf misschien nog het meest.‘ 
 

 

Gegeven de doelstellingen van het leren dat we beogen en binnen de 

werkprincipes die wij vanuit de staf hanteren, willen we een gedragscontext 

scheppen die wederzijds leren in de diepte mogelijk maakt. Werken aan een 

leerbevorderend klimaat betekent voor ons het realiseren van een feedbackcultuur 

op basis van eerlijke en directe communicatie, waar ruimte is voor experiment en 

risico. Dit vraagt het nodige wederzijdse vertrouwen en respect en voldoende 

veiligheid en onderlinge steun om in de onveiligheid te stappen.  
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Interpersoonlijke feedback 
 

Je zelf open stellen, je transparant maken en het geven, vragen en krijgen van 

feedback vormen belangrijke hefbomen van leren in de leergroep. Beide gaan 

samen. Feedback of terugkoppeling kan worden beschouwd als informatie die ons 

iets vertelt over onze voortgang op weg naar het doel dat wij betrachten. In die zin 

kan elke informatie uit onze omgeving feedback zijn en ons indicaties geven van 

wat werkt en wat niet werkt. Zonder feedback zouden we op goed geluk door 

vallen en opstaan onze weg moeten vinden. Terugkoppelingslussen zijn in die zin 

noodzakelijk om realiteiten te herconstrueren. Niet in het minst de realiteit die we 

„het Zelf‟ noemen. In het bijzonder is feedback een krachtig sociaal middel dat ons  

– door de schijn heen – de werkelijkheid (jezelf, de ander, het andere) meer laat 

zien zoals ze is en in haar eigenheid bevestigt.   

 

„Laten we ons twee beeld-mensen voorstellen die bij elkaar zitten en met elkaar 

praten – we kunnen ze Peter en Paul noemen – en laten we de beelden optellen 

die daar in het spel zijn. Daar zien we Peter, zoals hij zich aan Paul wil voordoen 

en Paul zoals hij zich aan Peter wil voordoen. Dan Peter, zoals hij werkelijk aan 

Paul verschijnt, Pauls beeld van Peter dus, zoals dit gewoonlijk geenszins met het 

door Peter gewenst beeld zal overeenkomen, en vice versa. Daarbij komt dan nog 

Peter zoals hij aan zichzelf verschijnt, en Paul zoals hij aan zichzelf verschijnt, en 

tenslotte de concrete Peter en de concrete Paul. Twee levende wezens zien we en 

zes spookachtige schijngestalten, die zich telkens weer mengen in het gesprek. 

Waar zou hier nog ruimte blijven voor de echtheid van het tussenmenselijke? Wat 

ook in andere gebieden de betekenis van het woord ‗waarheid‘ moge zijn, in het 

gebied van tussenmenselijke betekent het dat de mensen zich aan elkaar 

meedelen als datgene wat ze zijn. Het gaat er niet om dat de een de ander alles 

zegt wat hem invalt, maar alleen daar om dat hij tussen zich en de ander geen 

schijn laat binnensluipen. Het gaat er niet om dat de een zich tegenover de ander 

‗laat gaan‘, maar dat hij de mens aan wie hij zich meedeelt, toestaat aan zijn 

wezen deel te nemen. Kort gezegd: op de echtheid van het tussenmenselijke komt 

het aan –waar deze ontbreekt, kan ook het menselijke niet ‗echt‘ zijn.‘ Fragment uit 

‗Het dialogische leven‘ (Martin Buber, 2007, p. 141). 

 

Je open stellen en feedback vormen een belangrijke motor van inter-persoonlijk 

leren omdat het ons betekenisvolle gegevens kan opleveren en ons kan brengen in 

nieuwe, kwaliteitsvollere en vrijere dimensies van communiceren en in relatie 

staan. De gedachten, denkbeelden, gevoelens die een relatie oproept, terug in de 

relatie stoppen en in de relatie onderzoeken, is nodig om relaties te verdiepen. Iets 
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prijs geven van het effect dat de ander op jou heeft, is je kwetsbaar maken, maar 

loont vaak de moeite. Door feedback te geven investeer je in de persoonlijke 

ontwikkeling van de ander, tegelijkertijd in de relatie en dus ook in jezelf. Oprechte 

feedback is een manier om de communicatie zuiverder te krijgen, elkaar beter te 

leren kennen en begrijpen, het samen leven, leren en werken op elkaar af te 

stemmen, om elkaar en de relatie vooruit te helpen, te groeien naar meer 

authenticiteit.  

 

De feedback die wij aanmoedigen in het programma is gerichte en bewust 

gegeven inter-persoonlijke feedback (zie ook: Schein, 2005, hoofdstuk 7). Om 

jezelf beter te leren kennen en effectiever te worden (ook als professional), is het 

goed te weten hoe je overkomt bij andere mensen en welk effect je gedrag – wat je 

zegt en wat je doet – heeft op anderen.  

 

Dit is niet altijd prettig. Anderen kunnen soms aspecten van onszelf opmerken, 

waarvan we ons nog niet bewust waren, maar ook dingen die we al weten, maar 

waar we liever niet op gewezen worden. Hoe meer je je bewust wordt van eigen 

handelen en effecten, onderliggende intenties en denkpatronen, hoe meer je die 

kritisch tot onderwerp van onderzoek kan maken. Indien je gedrag niet de beoogde 

effecten teweegbrengt, kan je op zoek gaan naar alternatieve en meer effectievere 

vormen, hiermee experimenteren en er op oefenen. Voor beide heb je andere 

mensen nodig. Mensen die bereid zijn je op een open en eerlijke manier en vanuit 

goede intenties, commentaar te geven op wat jouw gedrag met hen doet zonder 

dat ze zichzelf buiten spel zetten. Door toetsing en feedback kan de discrepantie 

tussen intentie, gedrag en effect weggewerkt worden; intentie, gedrag en 

verhoopte effecten komen dichter bij elkaar te liggen. Op deze wijze kan door 

tweezijdig onderzoek en onderlinge advisering het eigen gedragsrepertorium 

worden uitgebreid en wordt de handelingsvrijheid van de deelnemers in gegeven 

sociale situaties groter. Om die reden worden feedbackprocessen op een open, 

eerlijke en constructieve manier, voortdurend aangemoedigd.  

 

Dit vereist van de deelnemers de bereidheid en de moed om kritisch naar zichzelf 

en de ander te kijken en hun eigen optreden in vraag te (laten) stellen. In een week 

waar je intensief met anderen optrekt, word je hoe dan ook met jezelf en elkaar 

geconfronteerd op een manier die je niet altijd graag hebt. Het is aan de 

deelnemers om hier uit te leren of niet.  
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Open, tweezijdige en directe communicatie 

 

Focus op gedrag alleen is niet genoeg. Het feit dat men zich van het gedrag 

bewust is, legt nog niet de factoren die het gedrag veroorzaken bloot: de mentale 

onderliggende modellen en gedragtheorieën, de onderliggende waarden en 

aannames, de verdedigingsmechanismen, en de manieren waarop deze factoren 

op elkaar ingrijpen zodat er een uiterst stabiele toestand ontstaat die diepgaand 

leren in de weg staat. Om deze factoren boven water te krijgen, moeten de 

deelnemers hun eigen vaardige incompetentie, vaardig zich niet-bewust zijn en zelf 

opgeworpen rookgordijnen onderzoeken. Dit vereist van de deelnemers dat ze 

streven naar openheid, dat ze proberen deze factoren niet te omzeilen en te 

verhullen, en dat ze zich ertoe verbinden hun omzeilingen en verhullingen 

bespreekbaar te maken. Om dit engagement echt aan te kunnen gaan, moeten de 

deelnemers ook vaardiger worden in productief, onderzoekend redeneren en 

communiceren en hun gebruik van defensieve redeneer- en 

communicatiepatronen reduceren (Argyris in Cooper, 1975, chapter 2).  

 

Relationele problemen zijn vaak het gevolg van een onvoldoende scherp 

onderscheid tussen waarneming, gevoel en interpretatie. We werken sterk aan de 

basiscondities van relatievorming en vruchtbare communicatie: onderkennen dat 

wat ik zie, mijn beeld is; wat ik voel, een primair gegeven is; wat ik denk, mijn 

fantasie is (en dus mijn verantwoordelijkheid).  

 

Communicatie die het leren volgens ons bevordert en die we om die reden 

aanmoedigen of honoreren: 

 

i. het gedrag van de ander wordt beschreven voordat het 

geïnterpreteerd wordt; 

ii. mensen richten zich op de man en niet op de bal; 

iii. je spreekt voor jezelf niet voor een ander of voor de groep; 

iv. je richten tot je gesprekspartner en je spreekt niet „over haar/zijn hoofd 

heen‟ of „achter haar/zijn rug‟; 

v. wat je zegt stemt zo precies mogelijk overeen met wat je doet. 
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Risico en Experiment 

 

Door het weinig gestructureerde karakter, dienen deelnemers het leren in eigen 

handen te nemen en zelf op zoek te gaan naar wat voor hen het beste is. Dit 

vraagt van de deelnemers niet alleen een grote tolerantie voor ambiguïteit en 

onbepaaldheid, maar tevens de bereidheid en de moed om risico‟s te nemen en te 

experimenteren. Deelnemers ontdekken al doende dat er geen beste manier is om 

hun leerproces te organiseren, maar dat sommige manieren effectiever zijn dan 

andere. Het „trekkers-model‟ is hier een passender metafoor van veranderen en 

leren dan het „reizigersmodel‟, waar de route én de eindbestemming vooraf 

vastgelegd is door de programmaleiding. Het is reizen met een kompas, niet met 

een gedetailleerde routekaart. Het is een stap-voor-stap en iteratief proces, vaak 

met vallen en opstaan; een „building the bridge while walking‟ (cf. Wierdsma & 

Swieringa, 2003, Quinn, 2004). 

 

 

Respect, Vertrouwen en leerveiligheid 

 

Respect is a relational activity; it is not an individual internal characteristic. Respect 

is having and showing regard and consideration for the worthiness of the other. It is 

communicated by attitude, tone, posture, gestures, eyes, words, and surroundings‘ 

(Anderson, 2003).  

 

„Fouten maken mag‟ is dé hefboom van diepgaand leren. Dit maakt dat mensen „uit 

hun kot‟ durven komen, hoop en vertrouwen kunnen ontwikkelen en zich blijvend 

durven engageren. In een goede leergroep is het belangrijk dat deelnemers 

kunnen en durven leren van fouten als resultaat van verworven psychologische 

veiligheid. Experimenteren, exploreren, grenzen verleggen impliceert dat er veel 

fouten gemaakt worden. Deelnemers zullen herhaaldelijk van mening en van 

gedrag veranderen. In een goede leergroep kan men leren uit fouten zonder daar 

al teveel gène bij te voelen. Dit betekent niet dat leren angstvrij is, maar dat de 

groep voldoende tegenkracht biedt om met die angst om te gaan. Teveel angst kan 

het leren blokkeren. Het is een bekend dilemma dat relaties pas veilig worden als 

betrokkenen erin lukken persoonlijke en beladen zaken te vertellen of durven te 

experimenteren en dat betrokkenen hierin pas slagen als de relatie veilig is. Zonder 

risico te nemen worden relaties niet veiliger. Teveel risico nemen in prille relaties is 

evenmin aangewezen.  
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Om vertrouwen te kunnen opwekken moeten mensen zich aan anderen kunnen 

toevertrouwen, zich kwetsbaar opstellen. Alvorens daartoe bereid te zijn, moeten 

zij onderzoek doen naar hun angst voor wat anderen hen kunnen aandoen, of hun 

angst voor het construeren van hun eigen kwetsbaarheid. Vertrouwen, 

leerveiligheid en respect hangen nauw samen. ‗ 

 

 

2.5. Het wordingsproces van een leergroep 
 
‗Groepsontwikkeling is voor mij een bijzonder fascinerend proces geworden. Vooral 
de snelheid waarmee een echt intense, hechte groep kan ontstaan heeft mij 
verbaasd. Mijns inziens kan dit alleen maar verklaard worden doordat de 
belangrijkste groepsvormingmechanismes tijdens de open week quasi voortdurend 
aan het werk waren. Belangrijke mechanismen lijken me: 
 
Informele contacten in kleine groepjes: kleine groepen verlagen de 
veiligheidszone en de informele contacten worden niet als bedreigend ervaren. 
Men kan immers zoveel laten zien van zichzelf als men wil, zonder zijn gezicht te 
kunnen verliezen in een grotere groep. 
 
Uitwisselen van gevoelens en geven van persoonlijke feedback: dit werkt 
bevrijdend en kan spanningen wegnemen. Eenmaal zaken zijn uitgesproken 
wegen ze veel minder zwaar en kan er opnieuw een stap vooruit worden gezet. In 
de onveiligheid gaan staan, kan de banden heel sterk verbeteren.  
 
Wederkerigheid: het is belangrijk dat de gevoelsuitwisseling en feedback van 
beide kanten komt. Dit kan immers leiden tot een zichzelf versterkend mechanisme 
(zgn. ‗positieve feedback‘ in ingenieurstermen). Dit werkt als volgt: A zegt iets 
persoonlijks aan B, B krijgt daardoor het gevoel dat A hem wel vertrouwt. B gaat nu 
gesteund door dit gevoel ook iets persoonlijks aan A vertellen. A krijgt daardoor het 
gevoel dat B hem ook wel vertrouwt. A vertelt nog iets persoonlijkers aan B 
enzovoort. Daardoor ontstaat een klimaat van oprecht vertrouwen. 
 
Voelen van geborgenheid: de geborgenheid die door het individu wordt gevoeld, 
kan het individu zo deugd doen dat het zelfs verslavend wordt waardoor hij de 
groep niet meer wenst te verlaten (met het gevaar af op sektevorming). Er is 
gedurende die 5 dagen met mij heel wat gebeurd, ook daarna nog bij thuiskomst. 
Wat mij vooral bij blijft en steeds zal bij blijven, is de intense warmte die ieder van 
jullie uitstralen, deelnemers én begeleiders. Jullie hebben mij doen smelten. Daar 
ben ik blij en jullie heel dankbaar voor.‘  

 

 

Omdat voor ons de kwaliteit en diepgang van leren rechtevenredig zijn met de 

kwaliteit en diepgang van de onderlinge relaties, werken we nadrukkelijk de eerst 

week aan een groepscontext en affectieve relationele inbedding ter ondersteuning 
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van de persoonlijke professionele groei van de deelnemers. Ervaring leert ons dat 

de uitkomst van die week in grote mate invloed heeft op het leerrendement van de 

rest van het programma. Voor de meeste deelnemers is deze geïntensifieerde 

groeps- en relatievorming nieuw.  

 

De collectieve constructie van een procesgerichte en experiëntiele leergroep is al 

door vele auteurs beschreven. Zeker in de oudere werken rond T-training vinden 

we boeiende beschrijvingen terug van de ontstaansgeschiedenis van een 

leergroep. Er zijn nog steeds veel overeenkomsten te vinden in onze huidige 

manier van werken. Literatuur die mij in het bijzonder heeft geholpen om meer 

inzicht te krijgen in het ontwikkelingsverloop van leergroepen en onderliggende 

relationele constructieprocessen zijn:  

 

- Bennis, W., Shepard, H.A., (2nd ed.) (1978). A theory of group 

development in Group Development (Edited by Bradford, L.). San Diego, 

California: University Associates, Inc, 13-35. 

- Schein, E.H. (1991). Observing culture emerge in small groups in 

Organizational culture and leadership: a dynamic view. San Fransisco: 

Jossey-Bass, 185-208. 

- Bouwen R. & Fry, R., Facilitating group development: interventions for a 

relational  and contextual construction, in West M. (Ed), Handbook  of 

Work Group Psychology. London, John Wiley & Sons, 1996 

- Rogers, C. (1972), Hoe functioneert de basis-confrontatiegroep? In 

Sensitivity training. Groepstechnieken behandeld door Rogers, Moreno, 

Glueck e.a., R.W. Siroka, Rotterdam: Lemniscaat, 21-52 en  

Rogers, C. (1971). Het proces van de encouter-groep. In Over encouter-

groepen, ‟s Gravenhage, Stichting Uitgeverij NSVH,  19-49. 

 

Doorheen mijn eigen praktijkontwikkeling en de leertocht in het kader van dit 

onderzoek zijn zoals reeds meerdere malen aangehaald de beschreven ervaringen 

en praktijktheorieën van Felix Corthouts en Roland Vermeylen in hun uitgave 

„Leerzinwekkend‟ erg ondersteunend geweest. Ik benut in dit stuk ook enkele 

passages.  

 

Hoewel er veel parallellen te trekken zijn tussen de vroegere groepstrainingen 

vanuit de Laboratory Movement en de huidige leergroepen (T-training), wil ik 

wijzen op een belangrijk verschil. De ontwikkeling van een leergroep en bijhorende 

leerprocessen in de ervaringsgerichte programma‟s in Vlaanderen zijn ingebed in 

een langlopend leertraject. De leergroepsvormingsweek staat niet op zichzelf. De 
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formule werkt ook niet met open inschrijving. Kandidaten melden zich eerst voor 

een instapgesprek. De staf behoudt het recht om deelnemers al dan niet te 

weerhouden. Deelnemer en staf ontmoeten elkaar met het oog op de 

noodzakelijke contacting en contracting. Het verhaal van de constructie van een 

leergroep start dan ook hier.  

 

Het instapgesprek 

 

We ontmoeten alle deelnemers op voorhand met het oog op wederzijdse 

kennismaking en contracting. Tijdens het instapgesprek wordt samen uitgeklaard 

of het aanbod dat we bieden overeenstemt met wat de deelneemer/ster zoekt, 

zowel naar inhoud als naar leerfilosofie en bijhorende condities en werkvormen. 

Verwacht wordt dat deelnemers bereid zijn om actief mee te werken aan het 

vormen van een leergroep om vervolgens in en met die leergroep gedurende 

ongeveer een vol jaar het eigen persoonlijk professioneel handelen kritisch en 

appreciërend te onderzoeken en te verbeteren. De staf behoudt zich het recht toe 

om kandidaten te weigeren. Een intakegesprek duurt ongeveer een uur. Veel 

kandidaten melden zich op basis van contacten met oud-deelnemers. De meeste 

mensen die we zien, zijn in die zin vrij goed geïnformeerd en hebben reeds voor 

zichzelf besloten om deel te nemen. Kandidaten die niet vertrouwd zijn met de 

manier van werken en leren in een ervaringsgerichte setting, trachten we zo goed 

als mogelijk te informeren over de aanpak, het bijhorend engagement en de 

mogelijke effecten. Indien nodig illustreren we het gedrag dat we willen 

aanmoedigen in de leergroep tijdens het intake gesprek zelf met concreet gedrag. 

We raden aan om tevens oud-deelnemers te contacteren zodanig dat zij vanuit 

diverse perspectieven zich terdege kunnen informeren en tot een weloverwogen 

keuze kunnen komen. Wij wijzen erop dat het leertraject, ook al behelst het formeel 

20 dagen, een tijdsspanne omvat van één jaar. We helpen tijdens dit gesprek de 

deelnemer zijn initiële leerbehoeften duidelijker te krijgen; een begin te maken van 

zijn leeragenda. De meeste deelnemers komen uit eigen beweging, sommige op 

aanraden of na gesprek met een leidinggevende. We vinden eigen keuze erg 

belangrijk. Indien ons aanbod niet past bij wat de kandidaat zoekt, trachten we 

mee na te denken over alternatieven en hem of haar verder op weg te zetten. De 

gesprekken zijn erg gelijkwaardig en dialogisch en hebben weinig weg van 

klassieke éénzijdige selectiegesprekken langs de zijde van de aanbieder. Twijfels, 

afwegingen of bedenkingen langs de kant van de staf worden openlijk besproken 

en doorgesproken. We moedigen de kandidaten aan om hetzelfde te doen. Naar 

het einde toe bespreken we ook doorgaans het gesprek zelf en hoe we dit hebben 

ervaren.  



111 

 

 

CITAAT 1: 

 
Aanleiding: 
 
De uitbouw van de begeleidingscel voor startende ondernemers is 
gerealiseerd. Het zorgt enerzijds voor voldoening en anderzijds is er de 
voortdurende zorg om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren. 
Vaktechnisch zijn er vele toegangspoorten tot kennisverruiming: technische 
opleidingen, naslagwerken, studiedagen, gidsen op het internet, een 
relatienetwerk en collega‘s. Het coachen is echter even, zoniet nog meer, 
belangrijk dan de inhoudelijke kennisoverdracht. Ook hierin wil en moet ik 
evolueren. Dezelfde vragen komen steeds terug. Ben ik goed bezig? Stuur 
ik teveel of te weinig in de consultaties? Hoe kan ik dat beter nagaan? Wie 
kan me hierin bijsturen en vooral hoe? Waarom klikt het beter bij de ene 
begeleiding dan de andere en hoe kan ik dit ombuigen? Hoe betrek ik het 
best externen bij de werking? Matrix lijkt hier antwoorden op te bieden lees 
ik in de brochure op internet. 
 
Intake:  
 
Het is een eindje rijden naar Heverlee, ideale tijd om te inventariseren, 
resumeren en verwachtingen scheppen. De intake moet me de zekerheid 
bieden dat mijn verwachtingen ingevuld kunnen worden, dat ik pas in het 
concept en in de groep. Bij het buitenkomen heb ik een goed gevoel. Het 
was een ontspannen, open babbel. In tegenstelling tot de klasomgeving heb 
ik geen al te groot leerling-leraar-gevoel bij Roger en Johan. Ik krijg min of 
meer de bevestiging dat mijn doelstellingen kunnen behaald worden in dit 
programma en de raad om dit nog even te checken bij oud-cursisten. Ik stap 
terug in de auto met de idee om me in te schrijven, die laatste wenk verraadt 
het geloof en vertrouwen in het leerprogramma bij de begeleiders. Ik ben vrij 
gerust in mijn kandidatuurstelling. 
 
Intussen: 
 
M. F. kent mijn huis en het Matrix-huis. Dit moet matchen, vindt hij. En het is 
vooral ook een persoonlijke verrijking. Beloftevol, want ik wil er toch meer 
uithalen dan enkel professioneel gewin, daarvoor is de tijdsinvestering te 
groot. De opleiding laat ik los tot de laatste week voor de start. Dan begin ik 
me voorstellingen te maken van de startweek, vooral omdat er bijna geen 
verdere info of instructie komt. Ik rij samen met D. naar Hoepertingen en stel 
bij haar eenzelfde gezonde opgewondenheid vast. Er blijkt toch een soort 
nevel rond de inhoudelijke kant van de Matrix te hangen. De rit schept een 
eerste band, de ochtendzon een vakantiegevoel. 
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CITAAT 2: 
 

Vooraf en Intake 
 
‗Mijn eerste herinnering aan de Matrix opleiding dateert van een jaar 
geleden toen één van mijn directe collega‘s mij meedeelde dat hij een 
opleiding zou volgen over de ‗soft issues‘ van adviesverlening. Ik voelde 
toen wat jaloersheid omdat ik best ook wel geïnteresseerd was in het volgen 
van opleidingen. Ik heb namelijk heel goede herinneringen aan het volgen 
van opleidingen. De meeste (meerdaagse) opleidingen die ik tot nu toe 
gevolgd heb, waren zowel een belangrijke bron van kennisverrijking, als van 
verdieping van de persoonlijke relaties met de andere collega‘s die dezelfde 
opleidingen volgden. Het feit dat er een intake gesprek was, maakte mij 
duidelijk dat dit niet zomaar een opleiding zou worden, maar dat er van de 
kandidaten wel één en ander werd verwacht en dat ze klaar/geschikt 
moesten zijn om de opleiding te mogen aanvatten. Wat me opviel was, dat ik 
op voorhand het intake gesprek niet als elitair beschouwde. Net voor het 
intake gesprek, kon ik nog net even met E. spreken die net voor mij het 
intakegesprek had gehad. Ze stelde me echter direct gerust. (‗gewoon effen 
praten, eigenlijk niks speciaals‘). Ik was dan ook heel ontspannen toen ik 
begon aan het intake gesprek. Het intake gesprek viel best mee en er waren 
eigenlijk geen verrassingen. Ik had in 2006 al ‗Process Consultation‘ van 
Schein gelezen en ik kende dus al een aantal basisprincipes van de helping 
theory. Bovendien had ik Johan ook al aan het werk gezien als consultant 
binnen mijn organisatie en kende ik dus de huisstijl.‘ 
 
 

CITAAT 3 

Voor intake 

‗Weinig ervaren t.o.v. de opleiding/startweek. Had 2 referenties van collega‘s 
en ik wou iets ondernemen om mij wat minder gefrustreerd te voelen.‘ 

Intake 

‗Niet echt voorbereid. Merkte wel dat de helderheid in objectieven door het 
gesprek werden vastgelegd. Voelde me rustig, open, helder en zelfzeker en 
blij dat ik benoemd had wat ik wilde doen en dankzij de onmiddellijke 
feedback ook het perspectief kreeg om er effectief aan te werken. Een nieuw 
actieplan lag in het vooruitzicht en ik zou niet bij de pakken blijven zitten en 
nemen wat er kwam en in mezelf investeren. Objectief: eigen functioneren: 
leren omgaan met frustraties, mezelf beter leren managen, de blinde vlekken 
in kaart brengen. 
Functioneren in groep: hoe professioneel beter kunnen omgaan met mensen 
waar ik niet ‗doorgeraak‘, die ik als ‗vervelende personen‘ bestempel en 
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waarbij ik de problemen herleid tot de persoon en mijn interactie tot de 
persoon‘ 

Tussen intake en startweek 

‗Een heel drukke periode voor de boeg gehad. Niet stilgestaan bij de start. 
Bewust helemaal uit mijn gedachten gebannen onder het motto ‗we zullen 
wel zien‘. Keek wel uit naar een week voor ‗mezelf‘: een nieuw begin, 
nieuwe mensen ontmoeten‘. 

 
 
CITAAT 4: 
 

Midden januari heeft iemand me deze folder bezorgd en ben ik me verder 
gaan verdiepen en informeren over het hoe en waarom van de opleiding. 
Een aantal interessante punten kwamen aan bod: het residentiële karakter 
en uiteraard het doel van de opleiding. Ik ondervind heel wat weerstand bij 
veranderingsprocessen. Ik heb voldoende inhoudelijke kennis maar kreeg 
deze niet overgebracht naar andere personen. Ze leken allemaal dom en 
koppig te zijn, althans in mijn fantasie. Tevens was ik ook zeer benieuwd 
naar een ongenuanceerde mening van anderen over mijn functioneren. Een 
andere opleiding die mij ook sterk interesseerde is NLP. Het nadeel was dat 
het een stuk verder rijden was en dat het ook maar één keer per maand 
was. Ik wilde immers graag onmiddellijk resultaat. Gelukkig is mijn baas 
socioloog van opleiding en zag hij ook het potentieel in van de opleiding. Het 
is immers moeilijk naar mijn mening om het te kwantificeren. Het intake 
gesprek was voor mij eerder een formaliteit. Ik was al een beetje voorbereid 
op het feit dat de intake niet echt voor mij nodig was. Tevens ben ik al langer 
met mezelf bezig verder te doorgronden en te ontwikkelen. Ik wilde graag 
een betere manager worden zoals ik die ook zie in mijn fantasie maar dan 
moet ik ook mijn zelfvertrouwen nog verder aanscherpen. Ik kom immers 
van ver maar had ergens een houvast nodig om nog verder te ontwikkelen. 
Tijdens een assessment heeft men mij daar ook nog een keer op gewezen 
en dit heeft me verder de nodige stimulans gegeven om dit echt te gaan 
oppakken. Het was voor mij ook een geruststelling dat de halve A-ploeg aan 
de opleiding heeft deelgenomen. Het gaf me een gevoel van oké, dit zit 
snor. Het is een professionele aanpak en ik heb niet te maken met een 
zootje charlatans want daarvoor heb ik geen tijd. In de tussentijd heb ik het 
tegen velen die ik kende, met de enige relevantie, gezegd. Tot mijn 
aangename verbazing bleken nog verschillende mensen uit mijn 
beroepsomgeving dit gevolgd te hebben. Veel over de inhoud kreeg ik niet 
te horen. Integendeel, het werd steeds mysterieuzer doch was ik wel 
gebeten om er aan deel te nemen, nieuwsgierig als ik ben. Het is iets wat je 
moet meemaken, dan pas besef je pas ten volle de impact. Er over vertellen 
is niet hetzelfde. Meer en meer raakte ik er ook van overtuigd dat het mijn 
privéleven er wel zou bij varen. Misschien kan ik dan beter de juiste dingen 
zeggen en aanvoelen wat er gezegd kan en mag worden. Ik heb 
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ondervonden dat ik graag controle houd over de zaken en dat ik moeilijk 
acties kan delegeren en als er dan iets uitgevoerd wordt, ik snel geneigd ben 
om de fouten te verbeteren. Helaas worden hier medewerkers ook 
gefrustreerd van. 

 

CITAAT 5 
 

Zoals jullie ondertussen weten, hebben er zich binnen mijn bedrijf het laatste 
anderhalf jaar heel wat veranderingen voorgedaan. We hebben drie 
vennootschappen gefusioneerd, de taken van de vennoten herverdeeld en 
geoptimaliseerd, lees hier dat we zijn gaan zoeken naar ieders sterktes en 
dat we daarvan ons nieuwe takenpakket hebben gemaakt. Kort na die fusie 
is mijn vennoot voor een hele tijd uit het bedrijf weggevallen. Ik ben tijdens 
die periode serieus uit mijn kot moeten komen om de boel onder controle te 
houden en te zorgen dat ons bedrijf vooruit bleef gaan zonder mijn vennoot 
die exclusief instond voor bepaalde activiteiten binnen ons aanbod.  
 
Binnen de organisatie hebben we nog iemand, M. J. die mee aan de kar 
trekt. Het is van hem en mijn medevennoot, en ook van de medewerkers, 
dat ik veel appreciatie voor mijn werk krijg. Ik voelde me wel in mijn sas 
omdat ik tijdens die periode, weliswaar noodgedwongen, de vrijheid had om 
het bedrijfsgebeuren voor een groot stuk naar mijn hand te zetten, zeker op 
die stukken waar ik vond dat we in het verleden niet goed scoorden. Dan 
heb ik het over personeelsbeleid, aanpak naar onze freelancers, 
klantbetrokkenheid, … Tijdens die periode is me opgevallen dat mijn 
houding, aanpak en veel van mijn acties voortvloeien uit puur buikgevoel. 
Tijdens meetings ondervind ik dat het vaak relatief lang duurt om mijn 
buikgevoel in woorden om te zetten. Ik heb dit aan mijn partners voorgelegd. 
Ze zijn dan met de Matrix-opleiding op de proppen gekomen. Beiden zijn ex-
deelnemers en waren overtuigd dat deze opleiding me zou helpen om 
voorgaande nood in te vullen en om mezelf beter te leren kennen. 
 
M.J. heeft me later jullie brochure in handen gestopt. Ik heb die wel 10 keer 
in handen gehad om dan uiteindelijk pas een stuk over de 
inschrijvingsdatum initiatief te nemen. Ik probeer te schetsen waarom ik zo 
lang gewacht heb. Op basis van de geschetste inhoud heb ik me lang 
afgevraagd of ik me in zulk een leerprogramma zou kunnen vinden. Omdat 
ik daar pas een antwoord zou op krijgen bij deelname, heb ik mijn knop op 
nul gezet, lees hier dan vooral mezelf volledig opengesteld voor alles wat in 
dit leerprogramma aan bod zou kunnen komen en me aangemeld bij Johan.  
 
Het intakegesprek zelf heeft me geprikkeld omwille van de mensen die me 
interviewden: Johan leek me iemand met een groot inlevingsvermogen maar 
die relatief zalvend zou optreden. Roger leek me zeer recht voor de raap te 
zijn, iemand waarvan ik wel wat weerwerk kon verwachten tijdens het 
programma, iemand die niet te beroerd is om de dingen bij naam te noemen. 
Ik ging naar buiten met het gevoel dat ik in een programma zou stappen 
waarin ik waarschijnlijk heel wat over mezelf zou te weten komen.  
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Start vanuit ‘de leegte’ 

 

Dat de groep in grote mate op zichzelf aangewezen is in haar ontwikkeling, wordt 

al snel duidelijk van bij de prille start van het leerprogramma. Door niet de 

klassieke leiders-, docenten- of trainersrol op te nemen, scheppen we doelbewust 

een sociaal-leiderschapsvacuüm. Concreet betekent dit dat we na het korte 

inleidende woordje over de algemene doelen, de werkprincipes, een 

werktijdverdeling en praktisch-organisatorische afspraken, doelbewust onze mond 

houden. Er is verder geen agenda, geen cursusboek, geen vooraf geplande 

opstartoefening. Hoewel we bewust bij de start van het programma een leegte 

scheppen, betekent dat verder niet dat wij elke instructie achterwege zullen laten. 

Zo zullen wij de deelnemers er bijvoorbeeld op wijzen dat, indien zij tot zinvolle 

leerrelaties willen komen, zij zich best richten op de „hier-en-nu‟- ervaringen en niet 

op het bespreken van problemen uit de werkcontext of „daar-en-dan/toen‟- 

vraagstukken. Ook stellen we een enkele oefening voor wanneer we menen dat dit 

het lopende leer/relatieproces kan ondersteunen of vooruit helpen, evenwel niet 

altijd op het moment dat de deelnemers dit verwachten. Dat wij de groep instrueren 

op een manier die totaal verschilt van wat de deelnemers klassiek van een training 

verwachten, maakt de situatie enkel nog complexer en dubbelzinniger.  

 

Zodra de introductie beëindigd is, worden de deelnemers op zichzelf geworpen. 

Het is moeilijk weer te geven wat de volle emotionele impact op de deelnemers is 

gedurende de eerste minuten, gezien de diverse emotionele en mentale 

worstelingen die zich gelijktijdig afspelen. Zelfs al hebben de meeste deelnemers al 

gehoord van deze typerende start, van ons tijdens het intakegesprek of van oud-

deelnemers, toch blijft het een oncomfortabele en frustrerende ervaring. Zo blijkt 

ook uit volgende deelnemersverhalen:  

 

CITAAT 1: 

 

Dag 1: zaterdag... hier zitten we, in het ‘experiment’ 

Ik voel me nog veilig in de groep. Er wordt voorzichtig kennis gemaakt. De 

groep weet niet goed waar naartoe. Er is geen kader aangereikt en de groep 

vraagt regelmatig aan Johan en Roger naar een kader. Plots komt het idee 

van een oefening over de normen (directe communicatie, risico durven 

nemen, ...). De oefening buiten reikt weer elementen aan voor de 

nabespreking. Dit verhoogt een tijdje de uitwisseling in de ‗cirkel‘, maar na 

een poos sluipt een gevoel van ‗we zijn uitgepraat‘ binnen. De cirkel wordt 

ervaren als een ‗experiment‘ en roept daardoor iets ‗artificieels‘ op.   
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Het schema dat we tijdens de start op een flipchart schrijven en  

kort mondeling toelichten.  

 

DOELEN: 

 

1. Fundamenten leggen van een lerende groep en bouwen aan een 

leercultuur  

Hiertoe de nodige positieve en productieve energie met elkaar 

losmaken  

Lerende organisatie is werken aan: open communicatie en feedback, 

congruentie, wederzijdsheid en echtheid, wederzijds vertrouwen, 

psychologische veiligheid, wederzijds respect 

  

2. Leren over groeps- en relationele processen: 

 onderkennen/ begrijpen van groepsprocessen/bewegingen als 

  IN-UIT 

  HOOG- LAAG 

  VER - NABIJ  

 zicht op waarde/kwaliteit van deze processen 

 leren over bevorderende condities 

 hoe kan ik dit zelf beïnvloeden in gewenste richting? 

 

3. Leren over eigen functioneren: 

 Hoe leg ik contact? 

 Hoe communiceer ik? 

 Mijn beelden en de effecten ervan 

 Leren onderscheiden: wat zie ik? wat denk ik? wat voel ik? 

 Hoe kom ik bij anderen over? 

 Hoe help ik mezelf? anderen? hoe rem ik mezelf? anderen? 

 

 

 

Schema 2.1 Doelen van het Matrix-programma 
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CITAAT 2: 

 
Na een korte introductie van het leerprogramma en zijn doelstellingen zet 
Roger zich in de cirkel tussen de 11 deelnemers en kijkt naar zijn tenen… 
Aha, het wordt zoiets. We moeten dus zelf in- en opvullen. Dit had ik 
absoluut niet verwacht. (Achteraf realiseer ik me dat ik tijdens de intake en 
het referentiegesprek vooral de doelstellingen checkte en niet de werkwijze 
om die te bereiken). Het wordt een dag van grenzen aftasten en geen 
initiatieven durven nemen. Ik meng me vooral een beetje vanuit vroegere 
gebeurtenissen maar kan weinig inbrengen in de structuur. Het is de chaos 
van de leegte en we komen er ook niet echt uit, hoewel de interactie tussen 
de deelnemers groeit. We komen tot het besluit dat we in groepjes ‗iets‘ 
moeten uitwerken, buiten in de warme zon, en informeel. Het werkt, maar 
achteraf bij de bespreking raken we toch weer vast. De stiltes voelen 
ongemakkelijk. Er wordt ingegrepen met de zie-voel-denk oefening in 
groepjes van 4. Dat is hanteerbaar, dus herkenbaar, dus comfortabel voor 
de groep en voor mij. Eerste voorzichtige evaluatie: weinig geleerd buiten 
het feit dat ik nood heb aan structuur, doelen en taken. Maar dit is niet 
nieuw, eerder een bevestiging en misschien wel confronterend. Ik denk echt 
dat ik meer non-conformist en flexibel ben. De oefeningen met de bijhorende 
losse babbels hebben echter wel voor meer dynamiek gezorgd. Er komt 
meer feedback. Mijn eigen rol is er eentje van mee aan de troep te trekken, 
ik wil wel werken aan de vorming van de groep zonder mijn nek te ver uit te 
steken en ontdek het woord comfortzone. 

 

CITAAT 3: 

 
‗De twijfel of ik me al dan niet zou inschrijven is helemaal verdwenen als ik 
op vrijdagochtend op weg ben naar het voor mij onbekende Hoepertingen. 
Bij aankomst valt onmiddellijk de wat speciale sfeer van de 
kloosteromgeving op, waardoor die initiële twijfel – misschien moet ik het 
eerder koud- watervrees noemen – terug de kop opsteekt. En dan de 
eigenlijke start, met onmiddellijk een eerste moment van ongemakkelijk heen 
en weer schuiven op de stoel, rondkijkend in stilte naar de overige 14 
‗kringzitters‘. Achteraf blijkt dit soort momenten zowat de rode draad 
doorheen de vijfdaagse te vormen. De korte voorstelling door de 
verschillende deelnemers lokt meteen een aantal directe reacties uit. Ook 
ikzelf krijg onmiddellijk een karrenvracht feedback over me heen, zonder dat 
het echt beklemmend overkomt. Misschien omdat het op dat ogenblik nog 
niet echt tot me doordringt, ik sta immers nog te veel in mijn automatische 
rationele ‗afweermodus‘. Bovendien krijg ik het gevoel toch maar heel klein 
te zijn in de aanwezigheid van een aantal ‗goeroes‘. En op basis hiervan 
maak je dan een aantal assumpties, waarvan een aantal in de 
daaropvolgende dagen volledig ontkracht werden. Gaandeweg groeit het 
besef dat dit niet zomaar ‗een cursus‘ is: eerst hangt er nog veel in de lucht; 
er gebeurt te veel tegelijkertijd; ik krijg nog meer het gevoel dat ik achter de 
feiten aanhol; anderen zien en voelen zaken waar ik me blijkbaar nog niet 
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van bewust ben, het maalt binnenin; ik probeer het gebeuren rationeel te 
vatten, te kaderen; maar de juiste woorden komen niet onmiddellijk; en 
daardoor durf ik niet altijd te reageren; integendeel, ik laat zowat de meeste 
interventiemogelijkheden voorbij glijden zonder gevolg; dit leidt tot innerlijke 
frustraties; maar tegelijk ook tot geruststelling wanneer anderen blijk geven 
dat ze ook worstelen met soortgelijke vraagstukken en dilemma‘s (zelfs de 
begeleiders).‘ 

 

CITAAT 4 

 

‗Compleet gebrek aan structuur. Zelfs geen klassiek voorstellingsrondje. 

Help, wat nu begonnen. Op het eerste zicht niet zo erg, maar de implicatie is 

wel dat we het allemaal zelf moeten doen, en dat de gekende recepten nu 

zelf moeten geproefd worden. 

 

D. vliegt er stevig tegenaan. Hij herhaalt bijna letterlijk de woorden die ik 

vroeger in mijn eerste OBS week uitsprak. Namelijk, ik ben naar hier 

gekomen om feedback te krijgen. Ik kan een glimlach van herkenning niet 

onderdrukken, en kijk naar D. Als hij terugkijkt knipoog ik. Voor mij een 

evidente blijk van genegenheid of wederzijds begrip (geleerd van mijn 

moeder). Maar alle signalen kunnen meerdere betekenissen hebben. En ik 

krijg de vraag waarom ik zo zit te ‗lonken‘. Ik ben niet zeker of ik daarop wel 

wil antwoorden. Het voelt als een verantwoording. Ik ben niet zeker of ik 

daarop wel kan antwoorden. Het is nog zo vroeg in het proces. 

 

Het volgende thema: Eerste indrukken. Hoe kom ik over? Dat is ook 

belangrijk bij een klant. Dus vertel me maar eens even hoe ik overkom. Ik 

denk in mezelf, gaan we nu al feedbacken? We hebben nog niks gedaan 

samen, noch amper gesproken. Dat ging me allemaal wat snel. Voordeel, 

we zitten er direct in. 

 

Hoe kan ik mee sturen? Hoe kan ik mee begeleiden? Wat is goed voor de 

groep, ik dacht niet echt aan wat goed was voor mezelf. Ik wou me ten 

dienste stellen. Klinkt bekakt. Ik ben ook niet zoooo altruïstisch hoor. Verder 

wou ik vooral ook graag gezien worden. 

 

Wat zag ik gebeuren? Een verwoede poging om structuur in de groep te 

brengen. Niet zomaar structuur om de structuur, maar ieder een eigen 

plaats, en dan vooral met het oog op een gedeelde agenda. Zo‘n verwoede 

pogingen, en zoveel verlangen om een groep te zijn. En daar verschillende 

mensen aan zien bijdragen, elk op hun eigen, schitterende manier‘. 
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CITAAT 5 

 

En dan de eerste sessie. Dit is ernstig. Ik speel geen spelletjes, neem ik me 

voor. Zo staat het ook in het boek, trouwens. Niet te veel ironisch-grappige 

opmerkingen, geen te zwaarwichtig gediscussieer, twee zaken waarmee ik 

doorgaans gemakkelijk weg kom. Erbij blijven: kijken, luisteren, af en toe iets 

zeggen. Na de lange inleiding de eerste van zovele stiltes. En dan, de eerste 

pogingen tot contact. We stellen ons aan elkaar voor. Ik ben … en ik zit hier 

om … Ik ben R.B., leraar en ik zit hier om mijn leerlingen te leren elkaar te 

ondersteunen in hun leerprocessen. Vijf dagen later zou dat de laatste van 

mijn zorgen zijn. Ik heb het moeilijk (machteloosheid, ontroering, verdriet, 

…?) om aan de anderen te vragen me te vertellen hoe ik overkom. Er zit dan 

nog een massieve blinde muur voor me. Wanneer ik het later op de dag nog 

eens vraag, overvalt me weer dat onbestemd gevoel. Stilaan komen we te 

voorschijn. Ik herinner me iets over B zijn vraag om feedback, en hoe in zijn 

vraag de kwetsbaarheid zelf nog ontbreekt. Het conflict tussen B/L en P over 

de peilende blik. Verder ook de drang van S. en L om 'iets' te doen. 

 

CITAAT 6 

 

Op 28 april was het dan zover. Ik ben ‘s morgens vertrokken met toch wel 

wat spanning in mijn lijf. Zodra we met de troep in het centrale lokaal waren, 

werd de spanning nog wat verhoogd door het stilzwijgen van de begeleiders. 

Ik voelde me opgelucht toen P het initiatief nam om het ijs te breken en de 

troep op gang te helpen. Ik bedacht me toen wel dat ik even goed zelf een 

poging had kunnen ondernemen. Bij het voorstellingsrondje dat volgde, 

vertelden degenen die mij voorafgingen wat over hun professionele 

achtergrond en ik heb toen een eerste poging ondernomen om het gebeuren 

wat persoonlijker te maken door kort iets te vertellen over mijn 

gezinssituatie. Geleidelijk aan kwamen de gesprekken op gang en zochten 

we naar een zinvolle invulling van onze 5-daagse. Ik heb daar voor zover ik 

me herinner een beperkte bijdrage geleverd. Het heeft vrij lang geduurd voor 

ik me geprofileerd heb in de formele groep. Hetgeen mezelf opgevallen is 

dat ik tijdens de informele momenten heel makkelijk met de meeste mensen 

contact maakte en goeie gesprekken voerde maar dat ik tijdens de formele 

momenten weinig inbracht, terwijl ik me naar mijn aanvoelen toch makkelijk 

kon inleven in hetgeen verteld en aangebracht werd. 
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CITAAT 7 

 

Tijdens het 1
e
 formele contact werd het wel al vlug duidelijk dat alles vanuit 

onszelf moest komen. Ook al wist ik vooraf niet dat dit de bedoeling was, 

toch voelde het niet vreemd of verkeerd aan. Wel spannend. Hoe doe je dat, 

vanuit het niets beginnen? Onwennig, maar niet vervelend. En dan is het 

fascinerend te zien hoe mensen daar mee omgaan: tot actie willen 

overgaan, ‗iets‘ doen, om vooral daar niet te blijven zitten. Wel had ik het 

gevoel dat we volgens de begeleiders niet snel genoeg vorderden, te lang 

ter plaatse bleven trappelen (tot dag 3 had ik dat gevoel). Dan had ik wel 

zo‘n beetje een houding van: ‗als het volgens jullie niet snel genoeg gaat, 

dan moet je ons maar helpen.‘ Wat mooi was om mee te maken is dat, daar 

waar bijna iedereen die 1
e
 2 dagen vooral van alles wilde doen, om maar zo 

snel mogelijk uit de cirkel te kunnen stappen en zo de stilte en onwennigheid 

te ontlopen, was ik na dag 4 echt wel ‗hooked‘ aan onze cirkel. Ik begreep P 

dan ook volledig als hij zei dat de cirkel verslavend was. Tijdens de laatste 

ochtendsessie had ik ook het gevoel van, verdorie dat is hier zo meteen 

gedaan, en we hebben elkaar nog zoveel te vertellen. Dat is toch wel een 

beweging die duidelijk waarneembaar was. 

 

CITAAT 8 

 

Ik had er mij niet aan verwacht – de aanpak was me vertrouwd – maar mijn 

eigen verzet verraste me. Onuitgesproken rebelleerde ik, gaf ik de 

begeleiders de schuld van mijn ongemak. Mijn ontreddering zo te moeten 

werken zonder structuur, ik speelde ook op veiligheid. Mijn interventies 

bleven vooral beperkt tot de zaken die voor mij veilig leken, welgemeend, 

eerlijk ook, maar vooral veilig. Mijn angst conflicten aan te gaan stuurde me. 

De eerste maal dat ik mijn grens verlegde en sprak over wat ik achterhield, 

gaven vooral I & B mij aan dat ik, wanneer ik iets achterhield, niet te 

vertrouwen was. Voor hen bleek het essentieel dat ik mezelf liet zien. 

Aanvankelijk was er bij mij paniek, ik was bang er niet bij te horen, 

gaandeweg bleek het voor mij een uitgestoken hand. 
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Die problemen waarmee iedereen te maken heeft bij een entree in een nieuwe 

groep, vinden hun oorzaak in welbepaalde onderliggende emotionele en mentale 

worstelingen die iedereen op zijn of haar manier tracht rond te krijgen alvorens zich 

op zijn gemak te kunnen voelen. Zij komen door het gebrek aan duidelijke leiding, 

inhoud en structuur noch meer uitgesproken op de voorgrond. Zie onderstaand 

schema: (bron: Schein, 2005, p. 185) 

 

Problemen Resulterende 

gevoelens 

(Zelfgerichte) reacties om tot een 

oplossing te komen 

1. Identiteit en rol 

Wie moet/mag ik hier zijn? 

 

frustraties 1 ‘Harde’ reacties  

vechten, open of verhuld verzet 

tegen gezag, het heft in handen 

nemen. 2. Macht en invloed 

Zal ik greep hebben op 

anderen en hen kunnen 

beïnvloeden? 

 

spanning 2. ‘Zachte’ reacties; 

ondersteuning, begeleiding, het 

vormen van allianties, zich 

afhankelijk opstellen, … 3. Behoeften en 

doelstellingen 

Zullen de doelstellingen 

van de ook mijn behoeften 

inlossen? 

 

ongemak 

angst 3. Terugtrekkende of 

ontkennende reacties: 

passiviteit, onverschilligheid 

Overmatig gebruik van logica en 

verstand 

4. Aanvaarding en 

intimiteit 

Zal de groep mij wel 

sympathiek vinden en 

accepteren?  

In welke mate zullen we 

een hechte groep vormen?  

 

onzekerheid 

Tabel 2.2 Problemen bij de entree in een nieuwe groep, Schein, 2005, p. 185 

 

Deelnemers ervaren aan den lijve dat, indien zij betekenis wil geven aan hun 

samenzijn, zij het heft in eigen handen dienen te nemen en best zelf tot handelen 

over gaan. Iedere deelnemer reageert op deze oncomfortabele startsituatie op zijn 

eigen manier zoals blijkt uit de citaten. De verschillende pogingen om uit deze 

impasse te geraken, vormen de eerste interactionele data voor het leren in de 
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groep. Deelnemers stellen al doende vast dat zij moeten steunen op observatie 

van eigen en andermans gedrag om tot enige aftekening van een organisatie te 

komen en structuur te krijgen in een sociale situatie zonder modus operandi en 

een duidelijke leider. De begeleiders helpen hierbij door hen bewuster te maken 

van wat er in en tussen hen gebeurt zodat zij leerconclusies kunnen trekken die 

hen verder in hun leren en relatievorming vooruit helpen. Dit doen we door 

schaarse en zeer eenvoudige tussenkomsten te plegen als; „Wat hebben we zonet 

gedaan?‟ „Wat levert ons dit op?‟; „Wat kunnen we uit deze ervaring al leren?‟ 

Deelnemers ondervinden al tijdens het prille groepsleven wat we bedoelen met 

ervaringsleren vanuit het hier-en-nu. Zij leren onderscheid te maken tussen 

handelen en reflectie, inhoud en proces; tussen gedachten (beelden), gevoelens 

en waarnemingen, tussen fantasie en realiteit. 

 

 

De verdere ontwikkeling tot leergroep 

 

‗Wat me het meest gefrappeerd heeft – al heb ik dat pas achteraf beseft – is hoe 

op een schijnbaar onzichtbare, ongestructureerde, geleidelijke wijze een aantal 

(hoofdzakelijk) onbekenden op een tijdspanne van enkele luttele dagen een aanzet 

tot groep kunnen vormen waarbij ik het nu het gevoel heb dat ik een aantal van 

jullie al beter ken dan sommige mensen waarmee ik al jaren samenwerk. Tijdens 

deze dagen heb ik ‗live‘ meegemaakt wat groepsdynamica is (o.a. ieders – bewust 

of onbewust – zoeken naar zijn/haar rol in de groep, vertrouwen als basis voor 

alles, het ontstaan van groepsregels, …) en wat ervaringsgericht leren echt 

betekent (de echte inhoud van ‗ik geef je iets‘). 

 

‗Wat me getroffen heeft is mijn ongemakkelijk schuiven op de stoel, het verdriet en 

het opengaan van de anderen. Het zeer precies benoemen van gedachten en 

gevoelens. Mijn inertie. De vriendelijkheid van de eerste dag, net alsof er een 

eerste donsdekentje op de grond werd gelegd, mochten we even van onze stoel 

donderen. De goede wil van iedereen wordt duidelijk, iedereen wordt zachtjes 

aangeraakt. Maar het is nog bijlange niet ‗wij‘. Vanaf de tweede dag wordt er wat 

geschud aan een aantal bomen, nog niet aan allemaal en delicaat. Dingen die 

herkend worden, de ergernissen. Achteraf kan ik niet meer zeggen wat er precies 

wanneer werd gezegd of gedaan, maar wel dat de film langzaam op gang kwam 

en dat ik te snel voor mezelf ‗cut‘ zei, ook al wou ik zeer graag deel uitmaken van 

deze groep. Het gevoel niet alles te vatten en het besef te weinig inbreng te geven. 

Het besef dat we juist een groep werden als we ons lieten zien. De spanning, het 

wenen, iets dat door een kleine opmerking op gang wordt gezet en zorgt voor een 
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lawine. En uiteindelijk, dat we allemaal meewiegen op elkaars verhaal net als wier 

op de bodem van de zee.‘ 

 

De ontwikkeling van een groep vreemden tot een hechte leergroep verloopt 

volgens een min of meer vast ritme en patroon. Deelnemers leren doorheen hun 

interacties elkaar beter kennen en vanuit de concrete actuele groepervaringen en 

de gezamenlijke reflectie hierop, ontwikkelt de groep geleidelijk een stabieler 

gemeenschappelijk referentiekader dat het gedrag reguleert. Zo creëert elke groep 

haar eigen cultuur; de expliciete en impliciete afspraken over hoe de groepsleden 

met elkaar omgaan, de eigen waarden, symbolen, rituelen, … en die bepalen de 

identiteit van de groep.  

 

We beschrijven groepsontwikkeling als een in de tijd voortschrijdend proces 

richting meer relatieverdieping én een dichter groeien naar de directe ervaring van 

de relatie. (Carl Rogers noemde dit basic confrontation, een I-Thou-ervaring, 

verwijzende naar Martin Buber). Gedurende deze relatievorming ontmoet de groep 

op haar pad onvermijdelijk een aantal dilemma‟s en bijhorende spanningen die de 

groep als geheel en ieder lid afzonderlijk dwingt tot maken van keuzes. In hun 

boek „leerzinwekkend‟ beschrijven Felix Corthouts en Roland Vermeylen, 

steunende op hun jarenlange ervaring in het werken met leergroepen, de 

belangrijkste ontwikkelingen die een groep doormaakt. Ik volg hier hun 

beschrijving. Ik illustreer met ervaringsgetuigenissen van deelnemers.  

 

IN & UIT 

 
‗Toch heb ik me tijdens onze week samen zorgen gemaakt. Ik kreeg regelmatig 
te horen dat ik niet echt in contact ging; dat er ergens een stukje van mij zou 
moeten zitten dat ik niet wilde of durfde laten zien. Ik geef toe dat het even 
geduurd heeft voor ik aan de setting en manier van werken gewend was. Ik wist 
dat er weinig of geen structuur zou aangeboden worden, en ik dacht min of 
meer te weten waaraan me te verwachten. Maar zo‘n groep die organisch 
groeit, zonder oefeningen die aangereikt worden, zonder een choreografie die 
op voorhand vastligt…. Ik vond het de eerste 2,5 dagen toch wel zeer 
bevreemdend. Vooral omdat ik voelde dat er vanalles (een groep, besefte ik 
achteraf) ontstond waar ik geen deel van uitmaakte, en dat was echt niet omdat 
ik niet wilde, maar omdat het me niet lukte erin mee te gaan. Dit was de eerste 
keer dat het voor mij zo moeilijk bleek te zijn om deel uit te maken van een 
groep, Ik begreep er niets van en werd er enkel maar opstandiger door. Tot het 
me plots lukte… ik voelde dat moment bijna fysiek aan. Het gebeurde toen ik 
uitgenodigd werd om van mijn intraloog een dialoog te maken, dat ik eerst mijn 
frustraties, sores, besognes en meer van dat eruit geflapt heb en daarna mee 



124 

 
kon, bijna als vis in de school mee in de stroom. Je kunt niet geloven wat voor 
zuurstof dit me gaf.‘ 

 

In het begin zijn deze mensen nog complete vreemden voor elkaar. Er is nog 

helemaal geen groep. Doordat we ze samenbrengen, zal elke deelnemer voor 

zichzelf moeten uitmaken of hij met de anderen een groep wil vormen of niet. Aan 

hen de keuze of ze erin stappen of er buiten blijven, of ze zich engageren of niet. 

Je ziet snel of iemand meedoet of niet. Naar buiten staren, wegzinken in fantasie, 

verstrooid kijken, zijn duidelijke signalen van afhaken. Wie dat doet, wordt er op 

gewezen. Vaak gebeurt dat door andere leden van de groep. Niet om de persoon 

in kwestie te overtuigen mee te doen, maar om hem bewust te maken van zijn 

gedrag en daardoor te confronteren met de vraag of het dat is wat hij wil. 

Dergelijke confrontaties werken pas constructief als er een veilig (lees niet: braaf) 

klimaat heerst. Dat proberen wij te bereiken door een aantal basisregels vast te 

leggen. Eén daarvan is dat je uitspraken over anderen concreet en verifieerbaar 

moeten zijn (zie deel Argyris, eigen noot). Een andere dat vaststellingen als een 

eigen interpretatie worden geformuleerd. Bijvoorbeeld: niet „jij bent 

ongeïnteresseerd‟, maar wel „je kijkt me niet aan als ik tegen je spreek, volgens mij 

ben je niet geïnteresseerd‟. Als iemand de hele week afzijdig blijft –wat slechts 

zelden gebeurt-, zal de groep hem/haar als vanzelf verwijderen. Voor die tijd heeft 

hij/zij echter meestal zelf dat besluit al genomen. Gebeurt dat niet, dan sleep je dat 

gebrek aan engagement als ballast mee, en dat levert op termijn problemen. Dit 

in/uit-proces is niet rechtlijnig. Iemand die meedoet, zal af en toe wel eens 

wegdromen of met iets anders bezig zijn, om daarna de draad weer op te pikken 

zodra hij iets opvangt dat hem interesseert. Het is zoals naar de radio luisteren. Je 

aandacht kan wel eens verslappen, maar wanneer je bijvoorbeeld een bekende 

naam hoort, pik je de draad onmiddellijk weer op. Je bent er weer „in‟. Wanneer 

iemand te lang of te dikwijls „afwezig‟ is, dan kan er een probleem zijn met zijn 

engagement. Als er te veel groepsleden „uit‟ zijn, dan moeten we ons afvragen 

waar we mee bezig zijn. Is het wel zinvol, zitten we niet te leuteren? Het is 

belangrijk uit te zoeken wat er precies voor zorgt dat iemand zich „in‟ of „uit‟ de 

groep voelt. 

 

De vraag af je je zult engageren in de groep roept een onvermijdelijke paradox op. 

Je wil immers pas meedoen, als je vermoedt dat het voor jezelf de moeite zal 

lonen, dat m.a.w. je persoonlijke doelen voldoende zullen samenvallen met de 

groepsdoelen. Maar zolang iedereen afwacht, is er geen groep en dus ook geen 

groepsdoelen. Je kunt dus niet wachten tot ze duidelijk zijn om af te wegen of je 

meedoet of niet, want het is pas door mee te doen dat er groepsdoelen tot stand 

komen. Het komt erop aan een stap in het donker te zetten en te hopen dat je 
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grond zal voelen onder je voeten. Je moet erop vertrouwen dat er vertrouwen is, al 

komt het er pas door het zelf te geven, door je te engageren in iets dat er nog niet 

is. Je maakt als het ware de grond onder je voeten door in het niets te stappen. De 

angst die daarmee gepaard gaat, is niet weg te nemen. Hij is er, dus kunnen we er 

maar beter bij stilstaan om te zien wat hij precies inhoudt. Dikwijls gaat hij gepaard 

met de vraag wie je wil of kan zijn in de gegeven context, welke rol je wil opnemen, 

hoe ver je engagement zal gaan. Pas als je die angst onder ogen ziet, kan je erop 

vertrouwen dat het goed komt. En omgekeerd zal het gemakkelijker worden om de 

angst in de ogen te kijken, als er vertrouwen is, in jezelf, in de anderen, in een 

goede afloop. De begeleider kan slechts proberen zijn eigen vertrouwen aan de 

deelnemers door te geven. Niet dat hij volkomen vrij is van die angst, maar zijn 

ervaring leert hem dat het elke keer weer lukt, als je erin gelooft. 

 

Afrekenen met angst kost tijd. Het is zoals het optrekken van de mist. Geleidelijk 

aan kan je wat verder kijken. Toch blijft elk antwoord op angst voorlopig. Soms 

steekt hij terug de kop op en moet je weer door dat lastige gewroet met jezelf. 

 
‗Ik ben kwaad op mezelf, ik weet heel goed waarom ik hier zit, waarom wordt 
die brok zo zwaar dat ik niet eens meer kan nadenken? Waarom voel ik mij 
ineens klaar om terug naar huis te lopen? Ik heb geen schrik om naar Jakarta te 
trekken, enkel met een rugzak, wat geld een vliegticket om vanuit Beijing terug 
te komen vier maand later. En hier durf ik mijn mond niet open doen? Wat 
gebeurt er? Ik denk dat ik hier zo veel van verwacht dat ik ineens er niet meer 
wil aan beginnen. Ik heb schrik om te falen en ben erdoor verlamd. 
 
Kristel‘s rondje. Ik sta er paf van. Hoe kan ze dat zo eenvoudig, zo oprecht, zo 
vlot en spontaan? Hoe kon ze bij ieder zo attent zijn om dan zo‘n ‗verslag‘ te 
kunnen maken? En dan nog durven aan ieder haar beeld geven? Waow! Ik 
herken wel iets van wat ze bij ieder benoemt, ik zal toch wel meer gemerkt 
hebben dan ik bewust was. Ben verbaasd dat sommigen er moeite mee 
hebben, dat dit zou betekenen dat mensen in categorieën geplaatst worden. Ze 
heeft haar eerste indrukken gegeven, meer is dat voor mij niet. Maar het helpt 
wel om gesprekken in gang te brengen. 
 
Nog een paar rondjes. De monologen worden vervelend, lang ga ik het niet 
meer uit-houden. En dan nog een hobbyrondje …. ‗k heb geen beter idee, dus 
ok.  
Weerstanden. Soorten weerstanden. Een techniek wordt opgegeven. 
Opmerken, benoemen en zwijgen. Maar met eigen weerstand of angst kan ik 
niet goed opmerken, laat staan benoemen.  

 
Hoe ver gaan in een adviesopdracht? Wat kan je, wat moet je forceren? Hoe 
ver gaat je verantwoordelijkheid? Het gaat om grenzen in een klantenrelatie. En 
tegelijk probeer ik dat te vertalen naar weerstanden en grenzen binnen deze 
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groep. Wat maakt dat ik mij comfortabel kan voelen zodat ik aandacht van 
mezelf naar anderen kan leggen en weerstand van anderen zou kunnen 
opmerken? Wat moet er zijn opdat ik op een juiste manier mijn 
verantwoordelijkheid ten opzichte van mezelf en anderen zou kunnen 
opnemen? 

 
Gelijk met deze gedachtegang voel ik mij volledig wegtrekken. Ik wil niet meer 
meedoen, ik geef op, ik vlucht. Fysiek zal ik er wel moeten bijblijven, maar 
anders ben ik weg. Ik ben er mij heel bewust van dat ik mezelf stokken in de 
wielen zet, om later niet teleurgesteld te zijn. Als het niet lukt, zal het niet zijn 
omdat ik het niet kon, maar omdat ik niet meegedaan heb. Van twee kwalen is 
de laatste de minst pijnlijke. Dat moment van vlucht duurt maar even….‘ 

 

De rol van angst en ook schaamte (anxiety and guilt) in het leerproces werd 

vroeger ook ondermeer beschreven door Martin Lakin (Sensitivity Training, 1976, 

pag 66 en pag 217) en  Edgar Schein in (Schein & Bennis, Personal and 

Organizational Change through groupmethods, 1967, pag 275-279). Zie ook het 

recentere artikel „the anxiety of learning‟ door Diane L. Coutu Harvard Business 

Review, 2002. 

 

 

HOOG-LAAG 

 
‗Na een tijdje vond ieder zijn plaats in de groep. Sommigen, waaronder ikzelf, 
kwamen vaker nadrukkelijk op de voorgrond. Dit had ook veel te maken met de 
setting. Verbaal ben ik sterk en de Congolezen, die dol zijn op kwinkslagen, 
hebben me geleerd dat register ook af en toe open te trekken. Bij de oefening 
met het touw kwamen andere personen op de voorgrond en lieten ook andere 
facetten van zichzelf zien. Nadien was er een andere, hevige, bij wijlen 
onstuimige energie in de groep.‘ 
 
‗Geleidelijk aan kwamen de gesprekken op gang en zochten we naar een 
zinvolle invulling van onze 5-daagse. Ik heb daar voor zover ik me herinner een 
beperkte bijdrage geleverd. Het heeft vrij lang geduurd voor ik me geprofileerd 
heb in de formele groep. Hetgeen mezelf opgevallen is dat ik tijdens de 
informele momenten heel makkelijk met de meeste mensen contact maakte en 
goeie gesprekken voerde maar dat ik tijdens de formele momenten weinig 
inbracht, terwijl ik me naar mijn aanvoelen toch makkelijk kon inleven in 
hetgeen verteld en aangebracht‘ 
 
‗Over mijn eigen functioneren heb ik vooral het volgende onthouden: het gemis 
aan kansen door mezelf onmiddellijk in de underdogrol te duwen (en de 
moeilijkheid om dit later terug recht te zetten) en het steeds intern proberen te 
rationaliseren op basis van mijn eigen assumpties i.p.v. risico‘s te nemen en 
naar de andere toe te stappen (waardoor ik mezelf nog meer ‗opsluit‘ in mezelf). 
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Ik heb nu gevoeld – niet alleen beseft – dat ik moet leren luisteren naar mijn 
gevoelens en dat ik deze moet durven uiten. Alleen heb ik ook gevoeld hoe 
moeilijk ik het daarmee heb, ondanks dat ik het rationeel eigenlijk wel weet.‘  

 

Na deze eerste in/uit-fase komt de groep in een tweede fase terecht: hoog/laag. 

De groepsleden beginnen machtsposities in te nemen, af te tasten hoeveel of hoe 

weinig invloed ze hebben in de groep. Je merkt dat bepaalde personen zo veel 

mogelijk macht naar zicht toe willen trekken, terwijl anderen onderdanige, 

volgzame posities kiezen. Weer anderen gaan in het verzet, vormen coalities, 

nemen afstand, gaan hun eigen gang, … Ook hier kiezen de deelnemers 

aanvankelijk meestal voor een rol waarmee ze vertrouwd zijn. Ze vragen zich vaak 

niet meer af of ze een dergelijke rol wel willen vervullen. Of ze beseffen wel dat ze 

iemand spelen die ze eigenlijk niet zijn, maar ze zijn daar zo in vastgelopen dat ze 

geen uitweg meer zien. Veranderen is beangstigender dan te blijven wie ze niet 

willen zijn. In elk geval willen wij hen bewust maken van hun keuze, en ook hier zijn 

het vaak de groepsleden zelf die elkaar openlijk en direct confronteren met wat ze 

vaststellen. Zo worden de machtsverhoudingen gewoon blootgelegd zonder 

voortdurend in vruchteloze discussies te verzeilen die de machtsspelletjes alleen 

maar zouden bestendigen. Het wordt voor iedereen duidelijk dat het zinloos is naar 

onevenwaardige verhoudingen te streven. De strijd maakt dan plaats voor 

mildheid, en de wil om samen uit te zoeken hoe het anders kan. De relaties binnen 

de groep worden gelijkwaardiger. Iedereen kan zijn eigen rol zoeken, maar die 

wordt niet langer gedefinieerd in termen van macht. Iemand die ondernemend is, 

risico durft nemen, de leiding neemt, is niet machtiger. Hij is ondernemend, neemt 

risico en leidt. Dat is alles. En dat kan pas echt als de anderen hem in die rol 

legitimeren en tegelijk hun eigen rol opnemen. 

 
„Zoektocht naar een plekje in de groep; aftasten, besnuffelen. Ik wou door de 
groep aanvaard worden mezelf niet te sterk op voorgrond plaatsen. Dit 
onderdrukte mijn spontaniteit maar bracht soms ook rust: kat uit de boom 
kijken, afstand houden en bekijken. In begin had ik wel sterk het gevoel dat het 
voortouw nemen door de groep werd afgestraft. De ‗extremen‘ kregen de 
meeste feedback: degene die te prominent aanwezig of afwezig waren. Dit had 
op mij het effect om de goede ‗middelmaat‘ te behouden, drukte mijn 
spontaniteit en deed mij twijfelen. Om mij goed te voelen in de groep (aanvaard 
worden en veilig m.a.w. geen persoonlijke conflicten) heb ik zo snel mogelijk 
met iedereen een basiscontact gelegd. Dit was voor mij voldoende. Tijdens de 
feedback ronde bleek dit voor de groep niet unaniem wederzijds voldoende te 
zijn. Dit had op mij een effect van verbazing, onveilig gevoel en twijfel. Mijn 
reactie hierop was een beetje afsluiten en op termijn contacten proberen leggen 
zonder te overhaasten maar dit kon nooit volledig de twijfel en onveilig gevoel 
wegnemen. Interactie met de groep: ik heb geprobeerd om zo eerlijk mogelijk 
uit de drukken wat ik dacht of voelde en uit mijn kot te komen. Dit bleek voor mij 
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moeilijker dan ik zelf had verwacht. Ik voelde me daar soms behoorlijk 
zenuwachtig over maar wel nadien opgelucht. Als ik weet dat ik door iemand 
geapprecieerd wordt veranderd mijn houding. Ik heb dit ook bij anderen 
gemerkt: van zodra ze wisten dat ik hen positief beoordeelde veranderde hun 
houding t.o.v. van mij.‘ 

 

 

AFSTAND-NABIJHEID 
 
‗Hoeveel ruimte kunnen we mekaar geven? We worden wel erg hecht, close, 
cosy. Ik ben er zo ongelofelijk blij voor. Dat het zo is gelopen. Dat het zo is 
gelukt. Dat we in mijn aanvoelen zo close zijn kunnen worden. Ik verbaas me 
erover dat ik dat gevoel zo lang bij me wil houden, koesteren. In eerste instantie 
bedenk ik altijd dat het niet alleen dat mag zijn, dat we ook verder moeten. Ik 
ben altijd bezig met de vooruitgang van de groep. Op naar de volgende fase. 
Haha. En opeens dan geef ik dat op. Ik wil niet verder. Ik wil genieten. Het 
beeld van de tent op de berg, en van het zicht genieten. Eindelijk. Het besef dat 
dit soort hechtheid, dit soort vertrouwen, zo niet nodig is, dan toch absoluut 
wenselijk is om samen dit leertraject door te gaan. Het schept een stevige 
basis.  
 
„Vanaf dag 3 begonnen we elkaar meer en meer feedback te geven. In het 
begin joeg dit mij wat schrik aan. Vooral het wachten tot de feedback begon 
was heel ongemakkelijk. (Ik had precies het gevoel dat ik in de wachtkamer van 
een tandarts zat.) Door het horen van de feedback die anderen voor mij kregen, 
werd ik wel wat om mijn gemak gesteld. Iedereen scheen gebreken te hebben 
en het krijgen van negatieve feedback was nu ook weer niet het einde van de 
wereld. Wat me vooral ook opviel is, dat dezelfde mensen verschillende 
reacties bij anderen kunnen uitlokken. Iets waar de ene zich aanstoort, aanziet 
de andere bijna als iets neutraals of zelfs positiefs… Slechte eigenschappen 
zijn dus niet alleen te wijten aan de eigen persoon, maar ontstaan eigenlijk 
in de interactie met anderen.’ 
 

De derde en laatste fase in de groepsvorming is het uitdiepen van de relaties. Nu 

wordt niet langer de hiërarchische afstand onderzocht, maar de emotionele. Wie 

laat je dichterbij komen, wie blijft wat verder af? Een volwassen groep laat deze 

verschillen toe, terwijl een nog onvolgroeide groep hier zal spreken van 

„kliekjesvorming‟. Het is een gevaarlijke illusie te denken dat we allemaal even 

goede vrienden moeten zijn, dat we allemaal op dezelfde manier met elkaar 

moeten omgaan. Die opvatting is goed voor het wereldje van de sektaire goeroe, 

die er slechts op uit is mensen te verdoven en elk verschil uit te schakelen door 

iedereen die hem volgt op een paradijselijk manier gelijk te stellen. Dat is 

volhouden dat de Alpen plat zijn. Zo werkt het niet. De verschillen in de emotionele 

afstand maken juist het eigen reliëf, de warmte en dynamiek van een groep uit. Ze 

zorgen voor bewegingsvrijheid, ademruimte. Een groep die in de fase is geraakt 
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waarin die verschillen evident zijn, heeft de spielerei achter zich gelaten, en is klaar 

voor leergedrag. 

 
‗Bij de eerste oogopslag zie ik iedereen, één voor één in mijn gedachten 
komen. Voor het eerst. En ik besef dat ik wel wat individuele relaties 
opgebouwd heb in deze 5 dagen. Ik voel mij niet even kort bij iedereen, maar ik 
voel mij wel even betrokken bij iedereen. Ik krijg een warm gevoel als ik denk 
aan de cirkel en het vacuüm. De cirkel is tegelijk een groep, en 13 mooie 
individuen. Dat gevoel blijft de hele morgen. En is wat mij duwt om K te pushen. 
Ik voelde hem altijd wel aanwezig, maar ik ben niet zeker of hij erbij is, of hij wel 
genoeg krijgt van deze groep. Het is mijn beurt om te voelen wat ‗ik wil je niet 
kwetsen en ik wil je niet sparen‘ betekent. En K‘s feedback, dat hij zich afvraagt 
of het kan om uit frustratie zo hard aan te komen, doet me weer wankelen. 
Frustratie was er zeker in mij, maar is het echt uit een gevoel van eigenbelang 
dat ik het risico nam om K te kwetsen? Ik zit ermee. Ik weet dat ik dit met hem 
wil uitpraten maar ben er zelf nog mee gewrongen. Na een paar uur voelde het 
ineens helder en eenvoudig aan. Inderdaad ik handelde uit frustratie, en dat die 
frustratie kwam omdat ik hem graag zie. En wat voelde dat goed, dat ik dat nog 
kon zeggen, en dat hij het in ontvangst nam.‘ 

 
‗Een algemene omschrijving van de week, is zo moeilijk neer te zetten, omdat 
het hier gaat over emotie, mensen ontmoeten en inzichten verwerven. Het 
mooie was, dat ik mensen ontmoet heb, waarbij ik me goed voelde, die me 
gesteund hebben en die ik vertrouw. Zoals ik al zei, heb ik weinig nota‘s 
genomen, maar het is de eerste keer dat ik zoveel van een cursus verteld heb 
aan m‘n omgeving, het nasidderen van de indrukken, inzichten en gevoelens 
blijven aanwezig (met een klein beetje angst voor het komende jaar), maar ik 
zal mijn best doen om van de tocht te genieten en te leren, hier-en-nu‘. Een 
getuigenis van een deelnemer, na startweek.  
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BEWEGING III 
IN GESPREK MET DE 

DEELNEMERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan: 

 

Matrix I: Elfrie, Sandra, Paul, Dominique, Johan, Dirk 

Matrix II: Erik, Nadine, Cyriel, Karen, Dirk   

Matrix III: Jen, Tine, Pascal, Kathy, Ingrid 

Matrix IV: Ineke, Bart, Bert 

Matrix V: Sven, Sarah, Filip, Tom, Tom, Nele, Veerle, Roger 

Matrix VI: Frank, Bart, Ben, Marc, Sigrid, Lisa 

MatrixVII: Anke, Pascal, Dries, Nicole, Dominique, Peter, Veerle 

Terugkoppelingsgroep: Dries, Marc, Jean-Paul, Maud, Sven, Karen, Elfrie, Dirk en 

Paul 
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Situering 

 

 

Even recapituleren. Dit doctoraal project is opgebouwd rond drie richtinggevende 

vragen: 

 

(1) Wat zijn de a priori kwaliteiten van de leerrelaties die wij als 

leerprocesbegeleiders nastreven? 

(2) Hoe zetten we van daaruit in concreto leerpraktijken op? 

(3) Hoe werken die praktijken door bij de deelnemers zelf? Wat weten zij 

achteraf te waarderen?  

 

In beweging I kon u nader kennismaken met onze relationele en procesmatige 

benadering van leren van professionals, onze basisuitgangspunten en de kwaliteit 

van de relaties die wij nastreven.  

 

In een tweede beweging werkte ik uit hoe we vanuit dit perspectief concreet 

bouwen aan een leergroep. Ik illustreerde dat reeds ter ondersteuning met 

getuigenissen en reflecties van deelnemers die zij noteerden in hun persoonlijke 

leerverslagen gedurende hun deelname aan het Matrix leerprogramma.  

 

In dit derde deel breng ik in extenso de stemmen van de deelnemers binnen. Al 

dialogerend, zoekend en onderzoekend staan we stil bij wat Matrix heeft betekend 

of nog steeds betekent in hun persoonlijke en professionele ontplooiing. We 

exploreren de eigen „form of life‟ binnen Matrix en de onderliggende construerende 

processen. We benoemen „de sterkhouders‟ van Matrix als leerpraktijk. Ik 

formuleer nadien mijn slotbeschouwingen. 

 

Als aanloop vertel ik eerst meer over het verloop en de wijze van het onderzoek 
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Verloop en wijze van onderzoek 
 

 

Verkenningsperiode 

 

februari 2006: Felix Corthouts, Roger Goris en ik zitten samen om te spreken rond 

onze intentie om een duo-doctoraatswerk te schrijven.  

 

Enkele jaren ervoor zaten we trouwens al eens samen met hetzelfde voornemen, 

maar na een korte bespreking, besloten we al snel om het idee te lossen. Het 

engagement schrok ons af. De aanleiding was nu anders. De tijd wellicht meer rijp. 

Collega‟s Frank Lambrechts en Styn Grieten zijn druk in de weer met de realisatie 

van hun gezamenlijke doctoraat. In één van onze vele ritten samen in de wagen, 

prikkelde Frank mij met de vraag: „Waarom schrijven jullie, je ervaringen niet eens 

uit in de vorm van een doctoraat, jullie hebben toch wat te vertellen?‟ Blijkbaar was 

die prikkel voldoende om het oude voornemen weer op te nemen. Kort daarop nam 

ik contact op met Roger. Na wat onderling overleg besloten we ditmaal om op een 

ernstigere manier de piste van een doctoraal onderzoekstraject te verkennen.  

 

Samen met Felix formuleren we onze onderzoeksoriëntatie. Onze gezamenlijke 

ervaring is dat de kwaliteit van de onderlinge relaties en bijhorende relationele 

ruimte in grote mate bepalend is voor de kracht van het leren binnen een 

leergroep. Het is diezelfde kwaliteit die ons als mens en professional begeestert, 

en die ons telkenmale kan verwonderen en ontroeren. We willen deze ervaring 

verder exploreren, verdiepen en geïllustreerd krijgen. 

 

Na het eerste verkennende gesprek met Felix stappen we naar René in de hoop 

dat hij ons mee wil ondersteunen. René moedigt ons aan en zet ons op zijn beurt 

verder op weg met mogelijke interessante onderzoekslijnen en een aantal 

oriënterende artikelen rond relationele praktijken. Met een eerste conceptnota op 

zak, stappen we vervolgens naar John Rijsman voor een eerste kennismaking en 

bespreking van de mogelijkheid. John beluistert ons uitgebreid en toetst sterk ons 

engagement af. Afrondend geeft hij aan dat hij open staat voor het initiatief en 

geeft ons tegelijk mee: „but the proof of the pudding is in the eating.‘  

Roger en ik nemen de beslissing om de koe bij de horens te vatten.  
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Vertrekpositie 

 

Vertrekkende vanuit onze onderzoeksbetrachting nemen we ons voor om 

congruentie na te streven tussen de relationele praktijken die we onderzoekend 

willen benaderen en de onderzoekspraktijken die we hiertoe willen opzetten of 

m.a.w. om trouw te blijven aan onze uitgangspunten over leren en menselijke 

ontwikkeling en te streven naar eenzelfde kwaliteitsvolle omgang en relationele 

ruimte dan die we beogen binnen Matrix zelf (zoals uitgebreid besproken in vorige 

delen). Ik som nog even de belangrijkste op:  

 

- We vertrekken vanuit het geloof in het positieve van de mens en het 

(h)erkennen van ieders eigenheid en integriteit;  

- We streven naar vertrouwensvolle relaties, van mens tot mens, die 

uitnodigen tot een echte en gemeende uitwisseling van ervaringen, 

gezamenlijke reflectie en exploratie op basis van gelijkwaardigheid en 

intrinsieke betrokkenheid in een open, vertrouwens- en respectvolle sfeer; 

- Mensen zijn mede-schepper en mede-participant van de relationele 

realiteiten waarin zij leven; 

- Mens en omgeving ontwikkelen zich in een voortdurende wisselwerking; 

- Mensen zijn eigenaar van hun eigen leren en ontwikkeling; 

- We benaderen leren, transformatie en (kennis)ontwikkeling als een 

continue beweging; 

- Mensen creëren betekenis in interactie; 

- Er bestaat niet één objectieve sociale realiteit maar meervoudige 

subjectieve werkelijkheden; 

- Kennis over iets, is nooit vrij van context of is  m.a.w. steeds relationeel en 

lokaal-historisch en cultureel gesitueerd; 

- Begeleider en deelnemers zijn van elkaar afhankelijk en beïnvloeden 

elkaar in een voortdurende interactie; 

- De begeleider is vooral een facilitator en richt zich voornamelijk op het 

scheppen van een generatieve ruimte en het stimuleren van relationele 

reflexiviteit. (Hoe zijn we met elkaar bezig en wat kunnen we hieruit leren?) 

 

We kiezen om Matrix als onderzoekscasus te nemen. Bij aanvang van het 

onderzoek hebben wij ter beschikking: 

 

- eigen notities als begeleider van verschillende Matrixgroepen;  
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- een 60-tal persoonlijke leerverslagen van Matrix deelnemers opgesteld na 

de startweek, diverse integratiestukken opgesteld op het einde van de 

leergang; 

- beeldmateriaal (van matige kwaliteit) van 2 Matrix startweken, integraal 

gefilmd. 

 

 

De Proefrit 

 

Ons bewust van de mogelijke consequenties naar tijd, energie en organisatie, 

kiezen we om een soort proefperiode in te lassen. We engageren ons wederzijds 

tot een aantal bijeenkomsten en bij wijze van proef willen we enkele individuele 

gesprekken (semi-gestructureerde interviews) doen met oud-deelnemers. We 

zouden vervolgens in september evalueren of ons gezamenlijk engagement ook 

realiseerbaar blijkt in de praktijk. Die „realiteitstest‟ blijkt een verstandige keuze. 

Roger evalueert vervroegd en neemt de beslissing om niet voor de volle rit te gaan. 

De combinatie met werk en leven is te moeilijk. Hij moedigt mij aan om niettemin 

de weg voor te zetten: ‗Je bent er klaar voor, je gaat daar veel aan hebben en ook 

nadien nog zal uw inspanning renderen‘. Ik beslis vervolgens om alleen verder te 

gaan, mede in de hoop dat Roger tijdens de rit terug op de kar zou springen. 

 

Ik rij de proefrit uit. Mijn eerste individuele gesprek met een oud-deelnemer. (25 

maart 2006) is reeds achter de rug. Hoewel het gesprek op zich boeiend was, 

voelde ik mij toch wat te veel „interviewer‟. Het maakte mij erg ongemakkelijk. 

Nadien koos ik om in gesprek te gaan met een duo, zijnde twee deelnemers uit 

twee verschillende lichtingen.(april 2006). Het voordeel was dat de deelnemers 

mekaar bevroegen en mekaar hielpen verwoorden. Mijn „onderzoeksmonopolie‟ 

werd doorbroken, het onderzoek werd meer een gedeelde activiteit. Het gesprek 

werd rijker in stemmen en perspectieven en opende op zich een nieuwe leerruimte. 

Ik kon mij weer meer richten op het begeleiden, faciliteren en modelleren van „het 

proces‟. Ik zat in een voor mij meer vertrouwde rol.  

 

Na deze „dwalingen‟ keer ik terug naar de vertrouwde stal en kies ik resoluut om te 

werken met „de groep‟ als drager én maker van deze onderzoeksbeweging. Ik 

neem contact op met de mensen van Matrixgroep 5 voor een eerste 

groepsgesprek. Ik ben welkom op één van hun geplande bijeenkomsten (februari 

2007). Weerom, de inhoud is erg interessant maar het gesprek heeft weinig 

dialooggehalte. Het individueel interview werd nu een soort groepsinterview: een 

vraag-antwoord gesprek. Weinig explorerend en aan betekenis toevoegend, eerder 
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een afroming van bestaande meningen en bevindingen. Twee deelnemers laten 

mij nadien wat bezorgd weten: „Zat er niet méér in?‟, „Ben je nu tevreden?‟, 

„Hebben we niet wat laten liggen?‟ Ze hadden het gevoel van „een lesje opzeggen‟. 

De beschikbare tijd is te kort om tot explorerende dialoog en diepgang te komen. Ik 

realiseer mij nadien dat ik er zelf niet klaar voor ben de groepsgesprekken aan te 

gaan.  

 

 

De zoektocht naar een gemeenschappelijke focus 

 

24 april 2007: eerste formele afstemming met René Bouwen, Felix Corthouts en 

John Rijsman. Ter voorbereiding heb ik een korte tekst geschreven over mijn 

betrachtingen met het onderzoek en een aantal hypothesen van waaruit ik zou 

kunnen vertrekken. We verkennen mogelijke aanpakken en proberen een 

gemeenschappelijke focus te vinden. Ik krijg meerdere suggesties. Samengevat: 

„Het kan concreter, de tekst is nog te generiek geschreven.‟ We spreken af dat ik 

hier best verder werk van maak. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik vind het erg 

moeilijk om een onderzoekslijn uit te zetten. Wat wil ik nu eigenlijk doen? Ik kom 

terecht in de wereld van „academisch onderzoek‟ met haar eigen spelregels en dat 

vind ik bijzonder moeilijk. Gedurende de maanden daarop sta ik grondig stil bij 

eigen ervaringen en duik ik ter ondersteuning in aanverwante literatuur, in de hoop 

ook wat meer focus te vinden. Ik schrijf een eerste tekst van een 20-tal pagina‟s 

rond procesleren en stuur die door naar de promotoren. Ik bespreek die telefonisch 

met John. Hij wacht liever met het verlenen van commentaar op mijn tekst tot als 

het grotere verhaal wat duidelijker is. Ik vertel hem van  mijn moeilijkheid om een 

goed stramien te vinden. John zet me op weg met een metafoor: „Bekijk het als 

een toneelvoorstelling met een opening, de voorvertoning, waarna je de stem van 

de deelnemers ten tonele brengt, om dan af te sluiten met een avondvertoning.‟  

 

Verdere suggesties die ik uit het gesprek onthoud:  

 

 „Geef de lijn aan, hou je aankondigingen  – het editorstuk –  in taal 1-stijl‟.  

 „Illustreer en onderbouw jullie relationele manier van leren en de waarde 

ervan voor de deelnemers. Kijk ook naar de effecten – Waar treedt er 

verandering op ? – en becommentarieer. Zo wordt jouw voorvertoning 

meerstemmig, interpersoonlijker en rijker en krijgt die meer vlees en bloed‟  

 „Tracht in je schrijven de lezer te helpen, maak hem tot geïnformeerde 

lezer‟ 

 „Breng reliëf in je tekst, zodat de lezer de essentie visueel kan oprapen‟ 
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 „Formuleer je conclusies en ga op het einde nog eens buiten jouw werk 

staan‟  

 

We praten hier nog wat op door. Ook René geeft aan dat hij nog steeds het kader 

mist waarin hij mijn tekst moet plaatsen: „Wat is het dat je ter toets wil 

voorleggen?‟. Ik bespreek grondig na met Felix, we bespreken waar ik nu sta en 

wat de eerstvolgende stap wordt. Ik schrijf nadien een nieuw voorstel van 

onderzoek. Ik illustreer het onderzoeksveld met „het verhaal van Maud‟. De tekst 

gaat vervolgens naar de promotoren. 

 

In november 2007 zit ik terug samen met Felix, John en René en volgt er een 

diepere bespreking. Stilaan vinden we gezamenlijke grond. John geeft aan dat hij 

onze benadering van leren boeiend vindt, ook academisch interessant en dat is fijn 

om te horen. Na wat overleg beslissen we om geen klassiek onderzoek te openen 

rond hypothesen en met de bedoeling om iets „te bewijzen‟ maar een bijdrage te 

leveren die mogelijk „een eye-opener‟ kan zijn voor academici en voor wie 

professioneel bezig is met persoonlijk en professioneel leren. John resumeert en 

formuleert de drie, ondertussen gekende, „kapstokvragen‟. Oef, we zijn echt 

vertrokken nu! 

 

Ik besluit het spoor van gesprekken met de deelnemers voorlopig te verlaten en 

voor me zelf het één en ander te expliciteren en te verdiepen. Vertrekkende vanuit 

de 3 vraagstellingen, werk ik verspreid over een twaalftal maanden aan de 

basistekst van deel I en deel II. Aanvankelijk combineer ik deze activiteit met 

deeltijds werken. In september 2007 beslis ik om voltijds in loopbaanonderbreking 

te gaan om de nodig tijd vrij te maken. In januari 2008 word ik ingeschreven als 

vrijwillig onderzoeker bij de UHasselt in de onderzoekscel van Frank Lambrechts. 

 

 

Het ‘echte’ onderzoekswerk 

 

In april 2008 voel ik mij klaar voor om weer in gesprek te gaan met de oud-

deelnemers zelf. Na wat overwegingen besluit ik om alle resterende groepen voor 

een gesprek uit te nodigen. Ik start met de planning van de groepsgesprekken. Ik 

hoop de gesprekken nog rond te krijgen voor de vakantiemaanden om ze dan te 

kunnen verwerken. Werk aan de winkel dus.  

 

Even ter opfrissing: het Matrix programma werd voor het eerst georganiseerd in 

2001. Jaarlijks zijn we gestart met een nieuwe groep. Dit betekent dat 7 groepen (9 
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tot 12 deelnemers) bij aanvang van dit onderzoek het programma volledig hadden 

doorlopen. Initieel richtte het programma zich vooral op consultants (m/v) actief in 

kleine en middelgrote organisaties. De laatste lichtingen zijn interprofessioneler 

samengesteld (consultants, trainers, leidinggevenden, onderzoekers). De groepen 

zijn verder ook erg heterogeen naar scholings- en opleidingsachtergrond, ervaring, 

werk- en leefcontexten, leeftijd (gemiddeld tussen 35 en 40 jaar, jongste 

deelnemer: 26j, oudste 58j).  

 

Ik nodig persoonlijk alle voormalige deelnemers telefonisch uit. De meesten 

reageren erg geïnteresseerd en willen aan het geplande gesprek deelnemen. Een 

geschikte datum vinden waarop iedereen aanwezig kan zijn, is evenwel geen 

gemakkelijke opgave. Niettemin moet ik een datum vastleggen. Hierdoor kan ik 

een aantal mensen niet bereiken. Ook laten een aantal mensen zich op de valreep 

verontschuldigen omwille van persoonlijke of professionele noodwendigheden. In 

totaal nemen ruim 40 deelnemers feitelijk deel aan de gesprekken. De planning: 4 

gesprekken in juni, één in juli en een laatste gesprek in september. Dat geeft mij 

nog de nodige voorbereidingstijd om te zien hoe ik die gesprekken wil aanpakken. 

Ter ondersteuning lees ik parallel diverse teksten rond Kwalitatief Onderzoek.  

 

Op suggestie van René neem ik terug de doctoraten door van Johan Hovelynck 

(2000), Sven Deweerdt (2003) en duo Frank Lambrechs & Styn Grieten (2007). 

Johan situeert zijn opzet in de traditie van actieonderzoek, hierbij verwijzende naar 

Lewin en Argyris, met een focus op het programmaproces en niet op 

programmaproduct (het programma is hier de Outward Bound Training). Hierbij 

maakt hij de onderzoeksparticipant tot onderzoeksactor in de hoop ook dat zijn 

onderzoekspraktijk kan toevoegen aan de kwaliteit van de professionele praktijk 

van de participanten zelf, zijnde Outward Bound School-trainers. Zijn opzet is ook 

gericht op het formuleren van een theorie, vanuit een „grounded theory‟-benadering 

(Glaser & Strauss, 1967). In deze benadering wordt theorieontwikkeling 

beschouwd als een inductief en „emergerend‟ proces. Sven wil met zijn onderzoek 

meer zicht krijgen op leerprocessen van volwassenen. Hij kiest om te werken 

vanuit een sociaal-constructivistisch onderzoeksperspectief dat de 

betekenisconstructies van de lerende centraal stelt en gaat voor een 

fenemenologische en narratieve benadering. Hij steunt in zijn onderzoek op de 

leerverhalen van de participanten die ontstaan in kwalitatieve, hafgestructureerde 

persoonlijke interviews. Frank en Styn trekken met hun onderzoek een relationeel 

constructionistische kaart en richten hun onderzoekslens op de relationele 

praktijken in de context van organisatiebrede veranderingsprocessen: „Wat maakt 

dat relationele praktijken een zodanige kwaliteit hebben dat ze gezamenlijke 
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progressie tijdens organisatieverandering bevorderen?‟. In hun aanpak laten zij 

zich inspireren door verschillende elkaar aanvullende onderzoeksbenaderingen: 

(participatief) actieonderzoek (o.a. verwijzende naar Flood & Romm, 1996, Reason 

& Bradbury, 2001), organisationeel leren (Argyris, 2000), process consultancy 

(Schein, 1999, 2002) en narratieve vormen van onderzoek (o.a. Hosking, 2004, 

Clandinin & Connely, 2000, Shotter, 2004). 

 

De benaderingen van Johan, Sven en Frank & Stijn bieden eerste oriëntaties, 

maar de lezing doet me vooral beseffen dat ik een eigen spoor moet ontwikkelen. 

Ook onderzoeksbenaderingen zijn contextgebonden. Ik start met een zoektocht in 

de faculteitsbibliotheek. Ik scan en filter het uitgebreide aanbod en neem de 

volgende werken mee naar huis: 

- Fourth generation evaluation door Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln, 

1989, Sage Publications, Inc.  

- Developing Focus Group Research, 1999, Politics, Theory and Practice 

edited by Rosaline S. Barbeus and Jenny Kitzinger, Sage Publications, 

London, Thousand Oaks, New Delhi 

- Participating in Human Inquiry, Peter Reason, 1994, Sage Publications Ltd 

- Handbook of Action Research, 2007, by P. Reason and Hilary Bradbury, 

Sage Publications, London – Thousand Oaks – New Delhi. 

- Action Research, third Edition, Ernest T. Stringer, 2007, Sage Publications 

Ltd. 

- Research and Reflexivity, Edited by Frederick Steuer, Sage Publications, 

1991 

 

Parallel daarmee surf ik op het internet. Wat een geweldig medium toch. 

Verschillende interessante artikelen komen meteen binnen handbereik. De mij 

ondertussen vertrouwde website van D.M. Hosking werkt erg oriënterend en 

ondersteunend. Ik lees haar artikels over benaderingen van onderzoek die in de 

lijn liggen met het constructionistische gedachtegoed. Eén artikel spreekt me erg 

aan: Social construction as process: some new possibilities for research and 

development, Hosking, D.M., in: Concepts & Transformation, 4, 2,.117-132, 1999.‟. 

Ik ontdek ook een zeer interessante masterthesis over Responsief evalueren. Ik 

kom zo bij Tineke Abma (1996) terecht en Stake (2000). 

 

Veel van wat ik lees, sluit echter niet aan met hoe ik het intuïtief aanvoel. De 

meeste kwalitatieve onderzoeksmethoden vertrekken bovendien van andere 

uitgangspunten dan die we hanteren binnen Matrix. Andere, vooral de sociaal 

constructionistische benaderingen, sluiten er dan wel beter bij aan, maar dan mis ik 

http://www.relational-constructionism.org/media/social_construction_as_process.pdf
http://www.relational-constructionism.org/media/social_construction_as_process.pdf
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weer de concrete vertaalslag. Het blijft wringen. Hoe meer ik lees, hoe 

verwarrender het wordt. Tot op het moment dat ik stoot op het concept „onderzoek 

als improvisatiedans’, in een artikel van Tinneke Abma rond responsief 

evalueren. Eindelijk een concept dat mij aanspreekt en bij mij energie losweekt. 

Hier kan ik wat mee! Zij heeft het concept ontleend aan een artikel van Valerie J. 

Janesick „The choreograhy of qualitative research design: Minuets, improvisations 

and crystallization‟ in N.K. Denzin & Y.S. Lincoln, Handboek of qualitative research 

(2nd edN), pp. 379-399. Met behulp van vriend Google heb ik het artikel al heel 

snel te pakken. 

 

Het besef breekt nu sterk door dat de rol van „sociaal onderzoeker‟ en de rol van 

„leerprocesbegeleider‟ in wezen dezelfde zijn en dat ik het veel te ver ga zoeken. 

Tijdens de voorbereiding lees ik tevens meerdere malen het laatste hoofdstuk „Les 

options fondamentales de l‟intervention psycho-sociologique‟ in „La vie affective 

des groupes‟ van Max Pagès (1968). Het hoofdstuk bespreekt ondermeer zijn visie 

op de rol van „chercheur‟ en „practicien‟. Hierin stelt Pagès krachtig: „Nous 

postulons ici l’unité complète de la recherche et du changement.’(p. 245) 

waarbij hij vermeldt dat dit standpunt verder gaat dan dat van Lewin die beide 

eerder als complementair zag. Onderzoeken is interveniëren in een natuurlijke, 

expressieve en transformatieve dialoog, schrijft Pagès. Iedereen zit in die 

dialoog, ook de sociaal onderzoeker, iedereen wordt beïnvloed en kan 

beïnvloeden. Dit herken ik! 

 

Ik realiseer me dat dit onderzoek in wezen een voortzetting is van de lopende 

leerpraktijken binnen Matrix. Het onderzoek begint niet bij het eerste 

groepsgesprek dat ik kortelings ga opzetten. Leren is onderzoeken, onderzoeken 

is leren en beide zijn al lopende. Ik besluit om alles los te laten en de open ruimte 

te zoeken. Ik wil het onderzoek enten op een open en zo een natuurlijk mogelijke 

dialoog en verbinden met het actuele leren van de deelnemers. Ik wil de 

gespreksstroom volgen, hierop interveniëren zonder hem te breken en zien waar 

we vervolgens uitkomen. Ik realiseer me dat dit het risico inhoudt dat bepaalde 

dimensies onderbelicht zullen blijven of mogelijk zelfs niet ter sprake komen. Elke 

groep heeft immers haar eigen dynamiek die verbonden is aan de mensen die er 

deel van uit maken. De gespreksinhoud zal bovendien mee bepaald worden door 

de conversationele realiteit die zich op het moment zelf zal ontwikkelen. Ik ben er 

niettemin gerust in. Ik heb per sessie een ganse dag voorzien. Meerdere aspecten 

kunnen aan bod komen. We hebben de tijd. Door de veelheid van groepen die ik 

ga zien, heb ik ook het vertrouwen dat dit een vrij volledig onderzoeksverhaal zal 

opleveren. Wat één groep niet aansnijdt, zal wellicht in een andere groep worden 
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aangesneden. Met een geloof in mijn eigen kunnen en in de mij zo vertrouwde 

groepen, ga ik op pad.  

 

 

Het monnikenwerk 

 

Maanden juli-augustus-september 2008. Ik gebruik de tijd om de gesprekken 

integraal uit te typen. Vier gesprekken staan op geluidsband. Van twee gesprekken 

heb ik uitvoerige notities, zowel eigen notities als notities van deelnemers. De 

uitgetypte versie wordt ter lezing voorgelegd aan iedere respectievelijke groep. Uit 

respect voor de integriteit van de deelnemers, kunnen zij vrijelijk vertrouwelijke 

passages verwijderen. Per groep heb ik ook diverse vellen papier met 

bovendrijvende bevindingen op post-its, geformuleerd door de deelnemers zelf aan 

het einde van iedere sessie. 

 

Gedurende de daarop volgende tijd, doe ik diverse inspanningen om de 

onderzoeksoogst te vatten en op een traceerbare manier tot bevindingen te 

komen. De diverse vellen papier doen weken lang dienst als behang in de 

woonkamer. Welke elementen komen terug? Wat valt me op? Kan ik niet 

herordenen? Ik probeer het geheel te grijpen, om vervolgens te merken dat dan 

betekenisvolle delen verloren gaan. Dan maar kiezen voor delen. Ik moet ergens 

een paaltje kloppen. Ik ga in de teksten op zoek naar contrasten, verschillen die 

een verschil maken, momenten van verbazing, ontroering, verwondering om te 

zien welke processen daaronder zitten. Dit resulteert in een volledige herschikking 

van het tekstmateriaal maar zo worden de dialogen gebroken. Tekst, context en 

subtext worden uit elkaar getrokken. Ik geef het op. 

 

Vervolgens heb ik weer alles losgelaten, afstand genomen en mijn persoonlijke 

vaststellingen opgeschreven vanuit een helicopterview, met de gesprekken innerlijk 

resonerende op de achtergrond en fysiek verspreid over tafel en muren. Het voelt 

als een verlossing. Kort daarop heb ik een afspraak met de promotoren (23 oktober 

2008). René kon er deze keer niet bij zijn. Ik rapporteer over de groepsgesprekken 

en geef aan dat ik mijn vaststellingen doorheen veel twijfels heb geformuleerd. 

John stelt me gerust en citeert Cicero „door te twijfelen komen we tot de waarheid‘. 

Felix en John reageren bemoedigend en enthousiast. Een welgekomen hart onder 

de riem. Bevindingen worden besproken. We hebben een heel ontspannen 

bijeenkomst. Ik ontdek John zijn aanstekelijke en gevatte humor. 
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Zoals beloofd aan de deelnemers tijdens de groepsgesprekken, organiseer ik een 

collectief moment van terugkoppeling. Enkele mensen hebben mij daar ook 

expliciet om gevraagd. Het is voor mij een vanzelfsprekende volgende stap. 

Tijdens een wandeling bespreek ik met Felix het design. Twee scenario‟s worden 

besproken: 

 ik start terug vanuit een open gesprek met de aanwezige deelnemers over 

de groepen heen en leg nadien mijn vaststellingen ter toetsing op tafel 

 ik start met mijn bevindingen en open van hieruit een gesprek. 

 

Na wat afwegingen kiezen we voor het tweede scenario. Ik ben immers de enige 

die al de gesprekken heb meegemaakt en vervolgens ook persoonlijk heb 

geanalyseerd en van hieruit eigen, globale conclusies heb getrokken. We oordelen 

dat het dan ook best is om daarom zo snel mogelijk met deze conclusies in 

gesprek te gaan en niet te wachten tot het einde. Zo gezegd, zo gedaan. Negen 

mensen zijn geïnteresseerd en hebben zich vrij kunnen maken. We spreken af in 

kasteel Mariagaarde in Hoepertingen. Twee deelnemers sluiten pas naar het einde 

toe bij de rest van het groepje aan. De bevindingen worden voorgelegd en 

besproken. Er ontstaan losse uitwisselingen. Er worden geen nieuwe elementen 

toegevoegd. De waarde van de startweek wordt gezamenlijk herkend. Ik geef aan 

dat tussen een ik-het verhouding en de waarlijke betekenis van een levende ik-jij 

verhouding, een doorbrekend ervaringsproces zit. Een ervaringsproces dat 

mensen binnen de Matrix groepen vaak doormaken en als bijzonder krachtig 

ervaren. En dat die ervaring daarna ook vaak de groepsbrandstof vormt voor 

verdere individuele en groepsontwikkeling. Een groep wordt dan een 

zelfontbrandend systeem. Groepen die dat als collectief ervaren, genereren een 

intrinsieke zuigkracht en de nodige energie in de richting van meer volledige 

ontplooiing van de groep in haar geheel en van haar leden. Dries, een deelnemer, 

herkent dit fenomeen heel sterk in zijn eigen ervaring binnen zijn leergroep (zie ook 

gesprek Matrix 7). Jean-Paul moedigt mij aan om dat ook als zodanig in mijn 

conclusies op te nemen. „dat ervaringsgewijs leren is belangrijk, waarom schrijf je 

dat dan hier niet?‟ Juist ja.  

 

 

‘Me, myself and I’ en John Shotter 

 

Tegen beter weten in dacht ik toen dat ik er bijna was en stilaan kon afronden. Ik 

hoor John nu nog aanmoedigend zeggen: „Allee Johan, je bent er haast!‟ Het 

voornemen was om vervolgens de diverse bevindingen te illustreren vanuit de 

groepsgesprekken.  
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Bij de eindverwerking kom ik in eenzelfde worsteling terecht. Ik geraak er niet uit. 

In de periode december 2008 – januari 2009 zit ik muurvast. Een „dip‟ van jewelste. 

Ik laat de gesprekken voor wat ze zijn en richt mij op het afwerken van deel I en 

deel II. Steunende op de feedback van René herschrijf ik ook mijn initiële versie 

rond „process consultancy‟. Ik ontdek de literatuur van Shotter en vooral zijn 

concept van social poëtics. Hoe herkenbaar. Het brengt mijn ervaringen samen 

onder één noemer. Het haalt me uit mijn neerslachtigheid. Een nieuwe leeswoede 

en leerperiode zet zich in. Ik bel hierover enthousiast naar Felix.  

 

 

Sleuren en trekken, maar ook nog Aha’s 
 

Juni 2009. Ongeveer een jaar na de reeks groepsgesprekken. Het oorspronkelijk 

idee is om twee groepsgesprekken integraal op te nemen in het proefschrift. De 

andere in bijlage. Ik lees opnieuw alle gesprekken. Het verbaast mij hoe veel meer 

ik nu zie. Blijkbaar hielp deze periode van afstand om weer een nieuwe dynamiek 

te vinden. Het „onderzoeksmateriaal‟ komt in een nieuw daglicht te staan en wordt 

zowaar weer boeiend en leerrijk. Het levert extra verdieping op. 

 

Ik gebruik de maanden juli en augustus om hier verder werk van te maken. Het 

schrijfproces verloopt zeer moeizaam. Ik bots en worstel heel hard met het 

standaard wetenschappelijk medium: lettertjes op papier. Mijn taal en 

schrijfvermogen schieten vaak te kort om aan te geven wat ik innerlijk aanvoel en 

kwijt wil. Verschillende vragen houden mij bezig. Hoe hou je geheel en delen 

samen en levendig? Hoe kan je de lezer toch doorheen de gesprekken voeren op 

een manier dat hij/zij niet alle gesprekken integraal hoeft te lezen maar ook zo dat 

de betekenissen die in dialogische beweging zelf zitten niet verloren gaan? Of 

anders gesteld: „Hoe kan ik de „data‟ verwerken zonder ze te steriliseren? Hoe kan 

ik levende processen doorgeven zonder ze eerst dood te maken?‟ Al schrijvende 

zoek ik naar een juiste balans. Parallel lees ik opnieuw diverse fragmenten uit de 

artikelen van John Shotter. Ook het boek van Max Pagès ligt binnen handbereik. 

Geleidelijk aan geraak ik op het goede spoor. Ik ervaar een meer levendige 

uitwisseling tussen mijn innerlijke denken en voelen en de uitgeschreven 

groepsgesprekken. Het schrijven wordt meer een dialogisch schrijven. Hoewel  het 

schrijven op zich erg moeizaam blijft, levert het toch nog geregeld momenten op 

van verdieping en „ aha‟ –euforie. Gelukkig maar.  

 

Ik heb het gevoel dat ik dichter bij de essentie kom van wat dialogisch onderzoek 

en dialogisch verstaan wezenlijk inhoud. Ik herontdek vanuit een andere hoek de 
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betekenis van „het tussen‟ of beter nog „het omvattende‟, de generatieve en 

dialogische ruimte waar betekenissen worden geboren, beweging en leven zit. 

Menselijk weten vereist ontmoeting. Ontmoeting is een grensfenomeen. Levend 

contact gebeurd in de zone tussen organisme en omgeving, tussen jezelf als 

belichaamd bewustzijn en de ander of het andere. Lang geleden al las ik dit een 

boek rond Gestaltpsychologie. Het staat trouwens geschreven in mijn 

uitgangspunten. Ik ontdek opnieuw de kracht hiervan. Het werkende midden, 

noemt Martin Buber dit. In deze laatste fase stoot ik toevallig op een recent artikel 

van John Shotter in het pas gelanceerde International Journal of Collaborative 

Practices 1(1), 2009: 31-39. Moments of Common Reference in Dialogic 

Communication. Het artikel sluit mooi aan bij waar ik nu zit. 

 

Ik herinner mij een tekst die ik afgelopen jaar ergens gelezen heb en ga op zoek in 

mijn opgestapelde artikelen. De beweging die ik de laatste maanden heb gemaakt 

komt in dit fragment goed tot uitdrukking: 

 
„Cook Ding was cutting up an ox for Lord Wen-Hui. At every touch of his hand, 
every heave of his shoulder, every move of his feet, every thrust of his knee-zip! 
Zoop! He slithered the knife along with a zing, and all was in perfect rhythm, as 
though he were performing the dance of the Mulberry Grove or keeping time to the 
Ching-shou music. „Ah, this is marvelous!‟ said Lord Wen-Hui. „Imagine skill 
reaching such heights!‟ Cook Ting laid down his knife and replied, „What I care 
about is the way, which goes beyond skill. When I first began cutting up oxen, all I 
could see was the ox itself. After three years I no longer saw the whole ox. And 
now-I go at it by spirit and don‟t look with my eyes. Perception and understanding 
have come to a stop and spirit moves where it wants. I go along with the natural 
makeup, strike in the big hollows, guide the knife through the big openings, and 
follow things as they are‟  

(geschreven in een 4
de

eeuw v.C. door een Chinese filosoof Daoist, gekend als 
Zhuangzi; vertaald door Watson, 1968 en geciteerd in: Phenomenology: Cook 
Ding‟s Ming and Merleau-Ponty‟s Chiasm, Durski, UW-L Journal of Undergraduate 
Research VII, 2004) 

 

Het zit ook vervat in het eerdere geciteerde gedicht van Martin Buber, realiseer ik 

mij nu (zie eerder in dit werk pag 57). 

 

De dialogische manier van leren binnen Matrix duwden mij in de richting van een 

dialogische aanpak van de groepsgesprekken. Onder de lange mentale worsteling 

met de „data‟ zat wellicht eenzelfde aanvoelen dat mijn innerlijke strijd deed 

uitmonden in een dialogische verwerking van de uitgeschreven groepsgesprekken. 

Of hoe onderzoeken, eigenlijk onderzoeker worden betekent. En onderzoeker 
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worden, vervolgens meer jezelf worden impliceert. De cirkel lijkt rond en het voelt 

goed zo.  

 

Meer nog dan de vorige delen, heb ik deze laatste beweging geschreven met u, 

lezer in mijn achterhoofd. Ik heb getracht waar mogelijk tekst en context samen te 

houden (Polkinghorne, 1988, 1995), zonder mijn innerlijk theater te verloochenen. 

Dit niet alleen in het schrijven zelf maar ook door te spelen met de bladschikking. Ik 

hoop zo dat betekenis kan doorsijpelen zoals ik die ervaren heb in de gesprekken 

zelf en nadien doorheen het verwerkend schrijven. Ik wil u als gids op een 

doorzichtige en volgbare manier doorheen de gesprekken met de deelnemers 

loodsen. We houden halt bij diverse bijzondere plekken. Ik wil u niet alleen 

deskundig informeren maar ook de lokale sfeer laten opsnuiven. Ondanks de 

beperkingen van het medium, heb ik de stille hoop dat het lezen van dit laatste 

deel op zich kan leiden tot een levende wisselwerking tussen u en de tekst. Ik was 

liever rechtstreeks met u hierover in gesprek gegaan en van gedachten gewisseld, 

face à face, conform Matrix en de groepsgesprekken. Dat zou ook het meest 

congruent zijn met onze uitgangspunten. Maar ieder sociaal spel heeft zo zijn 

eigen regels, niet in het minst dat van promovendus en opponent.  
  



145 

 

 

Rapportage van de groepsgesprekken 
 
 

Voorbereidend groepsgesprek: MATRIX V  
(leergang 2005) 

 

 

Datum: 6 februari 2007 

Aantal deelnemers: 6  

 

Inhoud: 

 

1. Verloop en beschouwende terugblik 

2. Effecten  

3. Kritische leercondities 

 

 

1. Verloop en beschouwende terugblik 

 

Na het gesprek met Bart en het duo gesprek met Ineke en Nele is dit is het eerste 

groepsgesprek dat ik doe in het kader van het onderzoek. Ik heb Roger Goris 

gevraagd om mij hierbij te ondersteunen. We spreken af om beiden notities te 

nemen van het gesprek. Doel is met de groep te zoeken naar onderliggende 

condities en krachten van het leren binnen Matrix. Ik geef een korte inleiding: „Wij 

zijn afgelopen jaren steeds meer in een leerformule betrokken waarvan de effecten 

ons blijven verwonderen, door de intensiteit, beklijving en de kwaliteit van de 

relaties die daar ontstaan. We willen onderzoeken (1) wat de effecten zijn 2) hoe 

deze evolueren binnen Matrix en post-matrix en 3) wat heeft deze effecten mogelijk 

gemaakt, wat zijn de onderliggende mogelijkheidsvoorwaarden?‟ De groep zelf 

heeft ook haar eigen werkagenda; doen we als groep al dan niet door? Filip start 

met te vertellen wat Matrix voor hem heeft betekend en hoe de ervaringen binnen 

Matrix momenteel in zijn leven doorwerken. Hierop aansluitend doen Tom en 

Sarah hun verhaal. Het rondje wordt dan afgebroken en er ontstaat een gesprek 

rond het verdere engagement van de groepsleden in deze leergroep. De meeste 

deelnemers vinden dat het leergehalte van de groep afgenomen is. Uit de 

gezamenlijke evaluatie van het afgelopen leerjaar komen een aantal elementen 

naar voor die hier aan de grondslag van liggen. De groep besluit om hun leertraject 

af te ronden. Er rest mij nog een uurtje de tijd om door te gaan op onderliggende 
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condities van leren. Ik stel voor om per duo stil te staan bij de onderliggende 

kritische condities van het leren binnen Matrix. Iedere duo krijgt een kwartier de tijd 

om hun bevindingen te verwoorden en kort neer te schrijven. Nadien volgt een 

terugkoppeling in groep. Ik bedank de groep. We nemen gehaast afscheid. 

 

Ik profileer en gedraag mij als afstandelijke onderzoeker. Het gesprek heeft weinig 

dialooggehalte. Het werd een vorm van groepsinterview; een vraag-antwoord 

gesprek. Weinig explorerend en aan betekenis toevoegend, eerder een afroming 

van bestaande meningen en bevindingen. Twee deelnemers laten mij nadien 

weten, dat er méér in zat. „Ben je nu tevreden? Hebben we niet wat laten liggen?‟ 

Het groepsinterview gaf  hen een gevoel van „een lesje op te moeten zeggen‟. De 

beschikbare tijd is te kort om tot een meer explorerende, generatieve dialoog te 

komen. Ik kom ook tot het besef dat ik niet klaar ben om open dialogen aan te 

gaan en dat ik best eerst zélf door een verdiepend proces ga. Ik besluit om het 

spoor van gesprekken voorlopig te verlaten en voor mezelf het één en ander te 

expliciteren en te verdiepen. In het jaar dat volgt schrijf ik basistekst van deel I en 

deel II.  

 

 

2. Effecten 

 

 F: „Ik vond Matrix een plezierige ervaring. Ik kon de begrippen die jullie noemden 

niet meteen plaatsen, de begrippen bleven wat ‗chaotisch‘. Ik begin nu meer inzicht 

te krijgen in  wat toen gebeurde. Ik begin nu door verder handelen en huidige 

ervaringen de matrix ervaringen beter te begrijpen. Wat ik voordien reeds deels 

intuïtief deed, bv. relationeel werken, begin ik nu beter van mezelf te begrijpen. Ik 

kan na reflecteren nu ook meer vooruit denken. Ik win daardoor meer tijd. Ik kan 

mijn kennis nu beter praktisch aanwenden, doorgeven, toepassen. Ik vertrek meer 

vanuit de ervaringen van mijn cliënten. Ik werk meer met participatieve leervormen 

en betrokkenheid. Ik creëer een context die het bestaande overhoop gooit met 

warmte als ondertoon. Onze methodiek is gebaseerd op de matrix benadering. Dat 

zichtbaar en verkoopbaar maken is niet gemakkelijk. De Matrix leerprocessen en 

hoe ik daar nu rond bezig ben, helpt mij meer om onze aanpak transparanter te 

maken‘. 

 

T: ‗Ik was op zoek naar een leren dat bij mij aansloot. Het schoolse leren was dit 

niet. Persoonlijkheidsleren wel: leren waar de eigen persoon in betrokken wordt, 

met hier-en-nu ervaringen als leerbodem. Ik ben actief als trainer binnen Outward 

Bound. De impact van de begeleider vond ik daar nog groot. De begeleider vult de 
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leerformule in, het wat en het hoe. Ik wilde meer procesbegeleider worden van 

leren. Ik zocht een formule waarbij de invloed van de begeleider minder groot is en 

de invloed van de groepsleden groter. Via een collega ben ik terecht gekomen bij 

Matrix. Ik geloof in dit soort leren, maar slaag er nog niet altijd in. Ik wil dingen uit 

de groep halen, laat mij maar condities scheppen niet doceren. Ik neem meer een 

achtergrondpositie in als begeleider. Ik gebruik vaak de stoelenkring als setting. Ik 

maak een expliciet akkoord met de opdrachtgever dat de inhoud vooral uit de 

groep zelf moet komen. Ik gebruik methodieken om het proces te versnellen bv. 

Een kaartspel. Tijd en ruimte ter beschikking hebben, vind ik belangrijk, om 

evoluties vast te stellen en om dingen uit te klaren. Ik wil de verantwoordelijkheid 

zoveel mogelijk bij de mensen leggen, maar soms wringt het nog. Ik wil nog meer 

ervaringsleren inbrengen; werken met casuïstieken, een doe stuk.  

 

S: Ik gebruik meer mijn gevoel in communicatie. Ik werk meer met het proces. Ik 

wil meer in contact organiseren. Ik toets meer af. Ik neem tijd voor contracting, 

vraagverkenning en vertrek vanuit houding dat ik ook niet alles weet, maar dat we 

samen kunnen uitzoeken. Sommige collega‘s zien dit niet als werken maar als 

babbelen. Werken is voor hen oplossingen aanreiken‘.  

 

 

3. Kritische onderliggende condities  

 

 

DUO I 

 

 

Er wordt een GEMEENSCHAPPELIJK KADER gezet; 

 

RUIMTE EN TIJD; 

 

GELIJKWAARDIGHEID; 

 

HET LICHAMELIJKE ASPECT „leren is ook luisteren naar je lijf‟; 

 

DE HOUDING EN HET VOORBEELDGEDRAG VAN DE BEGELEIDERS:  

 

De begeleiders als getuigen, jullie nemen waar, jullie nemen niet echt deel.  

Iedereen voelt aan dat jullie zouden ingrijpen mochten er erge dingen 

gebeuren  
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en jullie grijpen bijna nooit in;  

 

Hoe jullie reageren op „emotioneel sterke momenten‟ of betekenisvolle 

gebeurtenissen bv. De hevige emoties van M.; hoe jullie de groep hierover 

bevragen hoe daarmee omgegaan kan worden. 

 

De eerste ervaringen van hoe jullie als begeleiders tewerk gaan zijn daarbij 

cruciaal:  

 

het bewaken van het Hier-en-nu; 

het bewaken van feiten versus interpretaties 

bewaken van „spreek voor jezelf‟ 

bewaken van communicatieaspecten 

bewaken van de gedeelde verantwoordelijkheid 

 

het van setting veranderen:  dat creëert andere dynamieken „Niet alles 

in een kringetje doen‟.  

het aanbrengen van juiste taalnuances; juist benoemen, nuanceren, 

dat doet je op een andere manier kijken. 

 

DE CONTINUÏTEIT VAN DE STARTWEEK 

 

DE DIVERSITEIT VAN DE GROEP 

 

 

DUO II 

 

 

LIEFDE: het beste in anderen zoeken, het beste met de andere voor  

hebben, het uitstel van oordeel 

 

Hoe wordt liefde mogelijk? Hoe komt dit? 

 

- de selectie en zelfselectie van de deelnemers; 

- de voorwaarden die de begeleiders stellen bij het intakegesprek 

als start voor het traject;  

- het toetsen van de verwachtingen en de ingesteldheid van de 

deelnemer: i) de bereidheid tot openheid en kwetsbaarheid, ii) een 
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basisinteresse hebben in de mens, iii) geïnteresseerd zijn in het 

aangaan van authentieke relaties 

- het voorbeeldgedrag van de begeleiders;  

 

VEILIGHEID EN OPRECHTE EERLIJKHEID.  

 

Tijdens de startweek ontstaat in de groep duidelijkheid over wat een veilige 

leergroep betekent. Hoe geraken we daar?  

 

- Er is een „verplichting‟ om duidelijk te maken hoe je iets ervaart. 

Wat doet iets met mij en dan pas, wat kan ik daarmee doen 

naar anderen toe? 

- Er wordt feedback geïnstalleerd doordat de begeleiders 

gewenst gedrag „onderlijnen‟ waardoor leren in de diepte 

mogelijk wordt. Je „Zelf‟ wordt betrokken in het proces. De TIJD 

die hiervoor nodig is, is er.  

- De conditie „HIER & NU‟; de focus op processen tussen de 

groepsleden, hier-en-nu. 

- De onveiligheid mag en wordt bespreekbaar, waardoor de 

onveiligheid veiliger wordt. Discomfort én bespreekbaarheid 

gaan samen. 

- Je zit niet alleen, je wordt omringd.  

- De appreciatieve aanpak: mensen worden niet in rijtjes gezet; 

de beste, de slechtste. We werden niet afgerekend op talenten; 

we leerden kwaliteiten  benoemen, onze eigen krachten 

verkennen en aanwenden; we mochten falen zonder „een 

stempel‟ te krijgen, gecatalogeerd te worden; een „off-day‟ en 

„balen‟ is toegelaten en bespreekbaar, waardoor je toch weer 

energie krijg; wie lieten elkaar zijn; respecteren als iemand eens 

even niet wil meedoen. 

- De bereidheid om je eigen waarheid terug in vraag te stellen. 

- Overtuigd zijn van de goede bedoelingen van een ander. 

- Niet direct in termen van bruikbaarheid denken, of instrumentele 

transfer of toepassing. 

- Het is niet vrijblijvend, je moet mee, maar je kan je eigen 

grenzen stellen 

- Spanningsvelden opzoeken: risico opzoeken in een veilige 

leergroep = een paradox ; risico = je open stellen, feedback 

geven op anderen, De onveiligheid als middel gebruiken om tot 
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veiligheid te komen, de onveiligheid opzoeken om een veilige 

leergroep te worden. Door te veel veiligheid stop je met leren. 

We zochten spanningsvelden op in de eerste week, dat missen 

we nu in onze bijeenkomsten. 

 

RUIMTE 

 

VERTROUWEN 

 

HET GEMEENSCHAPPELIJKE KADER 

 

GELIJKWAARDIGHEID 

 

 

DUO III 

 

RESPECT VOOR VERSCHILLEN 

 

VRIJE KEUZE MOGELIJKHEID 

 

DURVEN POSITIEVE VERONDERSTELLINGEN MAKEN T.A.V. 

ANDEREN  

 

TOUGH LOVE: een groep die mekaar ook stimuleert en confronteert 

 

GEDEELDE KWETSBAARHEID EN NAAKTHEID „je wordt op je 

rolgedrag aangesproken en je legt dat daardoor telkens neer totdat je daar 

in je „naakte kwetsbaarheid‟ zit. 

 

Week I is het meest ingrijpend leren geweest. De materiële context beïnvloedt 

tevens het leren (RUIMTE –TIJD - OMGEVING) 
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Groepsgesprek 1 Matrix II (leergang 2002) 
 

 

Datum: 16 juni 2008 

Plaats: De Singel Antwerpen 

Aantal deelnemers: 5 

 

Inhoud: 

 

1. Situering 

2. Belangrijkste effecten van de Matrixervaring 

3. Onderliggende krachten, condities 

4. Beschouwingen achteraf 

 

 

1. Situering 

 

Na vele afwegingen en lezing van diverse teksten rond kwalitatieve 

onderzoeksmethoden, heb ik in de voorbereiding naar de groepsgesprekken toe 

besloten alles los te laten en de open ruimte te zoeken. Ik neem me voor om het 

thema te introduceren waarrond we kunnen werken en reflecteren om vervolgens 

te vertrekken vanuit een open ruimte, vertrouwende op mijn proceservaringen en 

op het zelfdragende vermogen van de groep. Ik wil de deelnemers uitnodigen om 

eigen vragen of thema‟s eveneens in te brengen en zien waarheen de dialoog ons 

voert. In mijn gehaastheid om op tijd in Antwerpen te geraken, vergeet ik mijn 

digitale camera. Ik kom alsnog gestrest op de eerste groepssessie toe. Het onthaal 

is erg hartelijk. De meeste mensen heb ik al enkele jaren niet meer gezien. Er 

hangt een „reünie‟sfeertje. We herschikken samen de werkruimte: de tafels aan de 

kant en in het midden de vertrouwde stoelenkring. Ik start met het gegeven dat ik 

telkens moet vaststellen welke leereffecten de ervaringsgerichte leerprogramma‟s 

zoals Matrix genereren en dat ik onderliggende condities en processen verder 

nader wil exploreren. Wat maakt een dergelijk leren mogelijk? Waar zit de eigen 

kracht van de leerformule? Ik schets mijn eigen onderzoeksparcours tot zover, de 

aanleiding en mijn motivatie en vertel dat ik momenteel in een fase zit waar ik het 

perspectief van oud-deelnemers wil betrekken. Ik druk mijn hoop uit dat het 

gesprek zowel mezelf als de anderen verder kan helpen in de eigen praktijk rond 

het begeleiden van leer- en veranderingsprocessen. Ik schets ook kort mijn 

zoektocht naar een aangepaste onderzoeksaanpak en vorm en vertel hen dat ik 

besloten heb om niet klassiek te werken. Ik lanceer het concept „Onderzoek als 
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Improvisatiedans‟ ter illustratie. Ik hoop hiermee de context te schetsen die ik hoop 

op te zetten en ook een bepaalde sfeer (openheid, ruimte, interactie, 

spontaniteit,…) neer te zetten die het concept met zich meebrengt. Ik vergelijk wat 

ik wil doen met de groep met hoe een groep Jazzmusici speelt: het thema is wel 

gegeven  maar daarbinnen is veel ruimte zowel inhoudelijk als naar aanpak. Ik 

hoop op een zo natuurlijk mogelijk gesprek. Ik geef aan dat ik geen kant en klare 

aanpak heb, noch vragenlijst en dat verschillende invullingen mogelijk zijn. In de 

werkruimte zijn post-its, stiften, kleurpotPauln, papiervellen ter beschikking. De tijd 

is voorzien van 10:00 tot 16:30. Vervolgens geef ik de vloer aan de groep. Na mijn 

introductie formuleren de deelnemers een aantal bijkomende vragen die hen 

actueel bezig houden:  

 

Ci: Een vraag die mij momenteel bezighoudt is ‗Hoe kunnen we leergroepen 

maken, maar vlugger?‘ Hoe kunnen we contacten doen evolueren naar 

leernetwerken? Een dergelijk leernetwerk steunt erg op wederzijds vertrouwen. 

Sneller instappen op een dieper niveau. Hoe krijgen wij dat te pakken? Kunnen we 

dergelijke processen versnellen? 

 

Cn: Ik begeleid momenteel intervisiegroepen op twee verschillende afdelingen. In 

één groep zie ik ‗matrix-achtige‘ verschijnselen. Niet alleen cases maar ook hier-

en-nu proces en relatiegebeuren worden inhoud van leren door het verlenen 

van feedback aan elkaar. De tweede groep bleef meer inhoudelijk. Die verschillen 

houden mij bezig.  

 

In het eerste deel dat op de opening volgt, vertellen de groepsleden hoe Matrix tot 

de dag van vandaag doorwerkt in hun leven. U vindt een weergave hiervan in punt 

2. Het gesprek evolueert vervolgens meer naar de onderliggende condities en 

processen die aan de grondslag liggen van die leerervaringen. Na een eind ervaar 

ik een verzading van verhalen en doe ik het voorstel om kort de bovendrijvers uit 

het gesprek te capteren. Iedereen krijgt een 10-tal minuten de tijd om in 

steekwoorden voor zichzelf neer te schrijven wat hij/zij uit het gesprek haalt als 

belangrijkste leercondities. Vervolgens worden die aan elkaar voorgesteld, 

verduidelijkt daar waar nodig en besproken.  

 

Een spontane clustering komt op gang en bevindingen worden op flap 

neergeschreven (zie punt 3). We overlopen globaal alle elementen. Ik stel 

vervolgens de vraag welke condities zij meest wezenlijk vonden. Welk condities 

kunnen weggelaten worden en welke moet je zeker behouden? Ik gebruik hierbij 
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het beeld van een kaartenhuisje; „Welke kaarten kan je wegnemen zonder dat het 

huisje in elkaar stuikt, welke zeker niet?‟  

 

De belangrijkste grondcondities worden benoemd:  

1) vertrouwen en veiligheid.  

2) authentiek in het hier-en-nu zijn 

3) loslaten van bestaande structuren/kaders 

 

Er wordt expliciet doorgegaan op de rol van de begeleiders. (zie eveneens punt 3) 

 

We sluiten af met een korte nabespreking van de dag.  

 

 

2. Belangrijkste effecten van de Matrixervaring 

 

Carine:‟Ik zoek zelf meer diepgang in mijn contacten. Ik vind oppervlakkige 

contacten aangaan steeds moeilijker.‟ 

 

Cyriel: „Ik ga ook meer in de diepte.‟ 

 

Nadine: „Ik herken dit. Ik zoek ook meer naar diepgang‟. 

 

Erik: „Ik ben bewuster van mijn persoonlijk gedrag en mijn gedrag t.o.v. anderen; 

dit proces gaat met up and downs. Ik heb ook meer aandacht voor het „hier-en-nu‟; 

ben bewuster van wat ik wil. Dat ik dingen sneller probeer is ook het resultaat van 

Matrix.‟ 

 

Nadine: „Ik kan gemakkelijker mijn eigen kaders loslaten en naar het hier-en-nu 

grijpen‟ 

 

Carine : „Ik heb ondervonden dat minder voorbereiding beter werkt om meer hier-

en-nu te werken.‟ 

 

Nadine:‟Ik ga sneller naar gevoelens checken, als het niet goed voelt.‟ 

 

Dirk: „Ik heb „een zoveelste zintuig‟ ontwikkeld, dat geeft een comfortabel gevoel.‟ 

 

Erik: „Ik heb niet meer veel toegepast nadien. Technische dingen wel; bv 

startrondje. Ook in mijn individuele advisering probeer ik hiermee om te gaan. Maar 
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werken met groepsprocessen heb ik niet meer gedaan. De werkomgeving dient 

immers ook gereed te zijn voor een procesgerichte aanpak‟. 

 

Dirk: „Het heeft mij geholpen om mijn toenmalige werkgever te verlaten en de stap 

te zetten naar zelfstandig adviseur. Zonder Matrix had ik dit niet gekund. Matrix 

effect: ik probeer meer om mijn leven in eigen handen te nemen.‟ 

 

 

3. Onderliggende krachten, condities 

 

3.1. Een overzicht: 

 

- ruimte x tijd om kloktijd los te laten 

- niet alleen leren uit inhoud maar ook hier-en-nu leren uit relatie, 

ervaring en feedback 

- gevoelens leren benoemen (bv metaforen) 

- verwachtingspatroon van de groep verandert voortdurend; 

eenzelfde vraag kan verschillende antwoorden krijgen 

 vertrouwen en veiligheid 

- „leren doe je niet „single‟ en is pas zinvol als je dat doe t met 

anderen‟ 

- feedback!  

- tijd geven om alles te laten bezinken 

- „De ondraaglijke traagheid van het bestaan bevordert wel het leren  

- plaats voor gevoelens; emotie mag  

 authentiek in het hier-en-nu zijn 

- „uit het niets ontstaat alles ‟ 

- geen façade, bij jezelf blijven 

- geen rol spelen, ik ben niet mijn rol – wat houd mij nu echt bezig? 

- diepgang 

 loslaten van bekende technieken, structuur, kaders 

- verdiepingsslag -> het leerproces doorloopt verschillende lagen 

- het innerlijke van de mens bevredigen 

- „je bent 5 dagen verplicht afgesloten‟ 

- spelen als uitlaatklep, de verhouding spanning en ontspanning  

- humor 

- dubbele transfer van Matrix naar eigen praktijk én omgekeerd 

- heterogene groep, verschillen in werkomgeving, karakters geeft 

dynamiek, kansen 
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DE ROL VAN DE BEGELEIDERS: 

 

- de voorbeeldrol van de begeleiders, begeleiders zijn ook mensen 

- zij zijn niet dominant aanwezig 

- en stellen zich neutraal op 

- moedigen gedeelde feedback aan op basis van 

gemeenschappelijke ervaring 

- professioneel 

- in begin -> zwijgen, spanning, confronteren op subtiele manier 

- attent zijn op alle deelnemers, niemand uit oog verliezen 

- maken alles bespreekbaar 

- nazorg  afhandeling van onderwerpen 

- maken los, laten niet escaleren 

- sturen zonder te sturen en sturen naar zelfsturing 

- stellen zich gelijkwaardig op 

 

 

3.2. Toelichtingen 

 

 

Erik: „Mijn ervaring met de Outward Bound School vond ik gelijkaardig. Het heeft te 

maken met het „in je blootje gezet worden‟, en dan komt „de vlam in de pan‟ en 

ontstaat er een crisissituatie en dáár samen uitgeraken zijn sterke ervaringen.‟  

 

Dirk: „Het ontbreken van structuur, spelletjes. Je wordt  5 dagen verplicht om je af 

te sluiten. Naar jezelf kunnen teruggaan is daardoor verplicht. Dit deed ook het 

meeste pijn, maar is wel voorwaarde om te leren. De symboliek van 

kloosteromgeving ondersteunt dit proces (locatie Kasteel Mariagaerde 

Hoepertingen).‟ 

 

Erik: „Die eerste week herinner ik mij het sterkst, die laatste dagen zijn ook blijven 

hangen. Maar vooral die eerste week. „Er was niks‟ En we moesten het hier mee 

doen… Door dat er niks is, komen de gevoelens boven tafel en zo leer je mekaar 

ook beter kennen.‟ 

 

Carine: „Het heeft met traagheid te maken. Door de traagheid leerde ik intenser.‟ 
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Cyriel: „We zijn ook vanmorgen snel diep gegaan. Dit is een goed gesprek. Dit kan 

maar omdat we Matrix samen hebben meegemaakt. Nu hebben we ook, denk ik 

sneller diepte gevonden door gebrek aan structuur van onderzoek.‟  

 

Carine: „De niet-structuur liet toe om op gevoel in te gaan.‟ 

 

Dirk: „Het verwoorden van emoties was erg belangrijk, ook het gebruik van 

metaforen hielp erg, wat Roger erg goed kon.‟ 

 

Cyriel: „Het heeft ook te maken met authenticiteit, met echtheid. Emotie is echt.‟  

 

Erik: „Je kon je ook niet verstoppen. Er is niets om je achter te verstoppen.‟ 

 

Dirk: „Wat me ook hielp, was dat ik ook kon experimenteren buiten Matrix, bv met 

klanten. Die wisselwerking tussen wat in matrix gebeurde en het experimenteren 

buiten matrix en hierover terugkoppelen, helpt het leren. Ik denk dan aan de 

oefening: ik zie ik denk ik voel; die heb ik nog veel toegepast. Klanten van vroeger 

die mij nu nog contacteren, zijn die klanten waar procesbegeleiding gelukt is.‟ 

 

Erik: „Ik denk ook dat de intake belangrijk is. Het voordeel van de intake is dat de 

verwachtingen afgestemd worden.‟ 

 

Dirk: „Ook de grootte van de groep is belangrijk.‟ 

 

„De veiligheid; je kan, mag experimenteren zonder dat je dat aangerekend wordt.‟ 

 

„Het commitment van iedereen is cruciaal. Het proces loopt immers door. 

Continuïteit van deelname binnen de groep is erg belangrijk.‟ 

 

Nadine: „Om in groepsgesprek te kunnen zitten vereist een zekere maturiteit om 

jezelf in vraag te durven stellen en door anderen in vraag te laten stellen.‟ 

 

Dirk: „de aanwezigheid van 2 begeleiders: geeft verschillende perspectieven en 

brengt ook nieuwe perspectieven. Zij kunnen mekaar helpen verduidelijken, zeker 

tijdens dej startweek. Nadien is dit wellicht minder nodig. De losse dagen vonden 

we niet zo geslaagd.‟ 

 

„De verantwoordelijkheid is verdeeld.‟ 
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Nadine: „De huisregels van Hoepertingen hadden een relativerend effect. „Eten is 

klaar, nu moeten we ondanks proces aan tafel‟, „De pompoensoep staat op tafel‟. 

 

„Het waren lange dagen, „s avonds werd er ook doorgewerkt, het intensieve  

karakter van de week.‟ 

 

„De informele momenten om het een en ander te laten bezinken en om samen 

plezier te maken. Samen spelen. „ 

 

„Het gevoel dat alles open is‟.  

 

Cyriel: „Bestaande kaders loslaten = ontdekken van een nieuw leren, ontdekken 

van een ander bewustzijn‟„ In vergelijking met OBS (Outward Bound School): de 

inhoud komt daar meer van de trainers, de reflectie op de inhoud (outdoor-

oefeningen) is wel aanwezig. Door het open karakter van Matrix is het effect groter, 

er is commitment in tijd. „De sterkte van het niks‟, de traagheid, stimuleert je 

zelfbewustzijn. OBS werd meer opgedrongen, nu moest het meer uit jezelf komen.‟ 

„Het langlopende karakter, de opleiding is een jaartraject.‟ 

 

 

4. Beschouwingen achteraf, wat onthoud ik uit deze sessie? 

 

Naar inhoud: 

 

Tijdens de bespreking van de belangrijkste condities komt plots een gezamenlijke 

mini- theorie bovendrijven. Een drietal deelnemers hebben ervaringen met 

Outward Bound School. Matrix wordt hier regelmatig mee vergeleken. Beide 

leervormen worden gewaardeerd. Vooral het ervaringsgerichte karakter ervaren de 

deelnemers als een sterkte. In hun OBS training werd gewerkt met de driehoek:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1 Driehoek 3 P‟s, OBS-training 

(Hovenlynck, J., 2000 en 2001)  

Product  

Procedure Proces 



158 

 

De gespreksgroep formuleert een alternatieve driehoek. Binnen Matrix zou de 

driehoek kunnen zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2 Alternatieve driehoek Matrix 

 

Naar aanpak:  

 

Ik ben blij met de gekozen aanpak en ervaar deze eerste sessie als zeer positief. 

Er kwam snel een gesprek op gang met de nodige diepgang. De sessie was erg 

interactief en dynamisch. Het concept werd positief onthaald. Dit werd op een 

bepaald moment ook aangegeven: 

 

Cn: Leren binnen Matrix heeft ook met traagheid te maken. Door de traagheid 

leerde ik intenser.  

 

Ci: We zijn ook vanmorgen snel diep gegaan. Dit is een goed gesprek. Dit kan 

maar omdat we Matrix samen hebben meegemaakt. Nu hebben we ook, denk ik 

sneller diepte gevonden door gebrek aan structuur van onderzoek.  

 

De zin „dit kan maar omdat we Matrix samen hebben meegemaakt‟ blijft hangen. 

Als een derde observator zou binnen komen wandelen zijn, had die niet kunnen 

onderscheiden denk ik wie hier onderzoeker was en wie deelnemer. Het gesprek 

trok zichzelf voort en ook de aanpak ontvouwde zich eigenlijk ter plekke. Ik ben erg 

enthousiast terug naar huis gekeerd. Ik heb spijt dat ik de sessie niet heb kunnen 

vastleggen op beeld noch geluid. 
  

Hier & Nu 

Loslaten van  

bekende structuur/kaders 

Vertrouwen/veiligheid 
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Groepsgesprek 2: Matrix VI (leergang 2006) 
 

 

Datum: 14 juni 2008 

Aantal deelnemers: 6 

Plaats: Kasteel Mariagaarde, Hoepertingen  

 

Inhoud: 

 

1 Verloop en beschouwende terugblik 

2 Een aantal beklijvende gespreksfragmenten 

3 Onderliggende condities en sterkhouders 

4 Verwoorde effecten en beschouwingen over de aard van het leren 

 

 

1. Verloop en beschouwende terugblik 

 

Matrix groep 6 komt nog steeds samen op eigen initiatief. Ik ben uitgenodigd op 

één van hun bijeenkomsten. Ik neem me voor om een gelijkaardig stramien te 

volgen als in het eerste groepsgesprek (Matrix 2). Met name wil ik eerst aansluiten 

bij hoe de Matrix nu in hun leven doorwerkt en vervolgens zoeken naar 

onderliggende condities. Het eerste deel zie ik als een gespreksopwarmer voor 

deel 2. De ruimte die ik had gereserveerd in het trainingsoord Kasteel Mariagaarde 

blijkt niet beschikbaar. We wijken uit naar een lokaal met tafels die niet 

verplaatsbaar zijn. Geen stoelencirkel dus. Jammer. Ik doe een gelijkaardige 

inleiding als in het eerste groepsgesprek. Ik vertel aan de groep dat het mij 

benieuwt hoe de Matrixervaringen nu nog door werken in hun persoonlijk en 

professioneel leven en dat ik graag vanuit deze verhalen wil starten en nadien met 

hen verder wil exploreren wat volgens hen de sterkhouders  zijn van het Matrix 

leerprogramma. Ik verwijs opnieuw naar het concept onderzoek als 

improvisatiedans om aan te geven dat ik geen klassiek onderzoek doe en open 

hiermee de gespreksruimte. De conversatie komt snel op gang. We verkennen de 

effecten van Matrix. Verschillende thema‟s komen aan bod. De inbreng van Marc ( 

zie punt 2, gespreksfragment 1) treft mij en blijft aan mij plakken. Boeiend is ook 

om te horen hoe de groep in haar tweede jaar een collectieve „dip‟ heeft gehad in 

haar groepsleerproces en hoe zij hier vervolgens mee zijn omgegaan en met z‟n 

allen een nieuwe dynamiek hebben gecreëerd. Zij maken gebruik van deze 

bijeenkomst om nog verder hun toekomst als leergroep te bespreken en te 

„hercontracteren‟. In een tweede deel vraag ik om individueel te noteren wat de 
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elementen zijn die aan de basis liggen van hun leerervaringen. Iedereen licht zijn 

elementen toe. We bespreken samen. Nadien volgt een collectieve opdracht: 

„Welke elementen vinden we het belangrijkst, welke minder?‟ De waarde van de 

startweek komt al snel bovendrijven. 

 

De beweging die groep 6 na het eerste Matrix-jaar doormaakte, maakt duidelijk dat 

niet alleen het hoe maar ook het wat of de inhoud van het leren van belang is. Als 

de inhoud te ver af komt te staat van de persoon, waardoor het niet meer mogelijk 

is je nog emotioneel tot het geleerde te verbinden, dan wordt de leerkracht van de 

groep aangetast. Het blijft een collectieve evenwichtsoefening op zoek naar de 

juiste leerspanning.  

 

Daarnaast benoemt de groep nog andere aspecten die van belang zijn om het 

leergehalte hoog te houden. Hoe langer je elkaar kent in zo‟n kwalitatieve context, 

des te hechter de banden worden. Blijkbaar maakt deze ontwikkeling het dan weer 

moeilijker om tegen over elkaar open en direct te blijven. De neiging ontstaat om 

de andere daarin te gaan ontzien, en zo valt de leerbeweging stil. Het is dus nodig 

om blijvend de verhoudingen met elkaar ter sprake te (kunnen) brengen en in 

vraag te stellen. Deze groep heeft in het tweede jaar ook expliciet opnieuw 

opgefrist wat ze met elkaar wilden bereiken, hoever of hoe diep dat leren kan/mag 

gaan, welke tijdshorizon ze hierbij zagen enz.. Het contract dat ze met mekaar 

gemaakt hadden voor het eerste jaar bleek niet eindeloos te gelden, maar diende 

geactualiseerd te worden. Het  engagement dienden opnieuw te worden gemaakt. 

Relationeel leren vraagt regelmatig een gezamenlijke contractuele her-inbedding: 

een blijvend zoeken en vinden van gemeenschappelijke grond. Hierbij is het van 

cruciaal belang dat die afstemmingsgesprekken polyfonisch blijven, waarbij alle 

stemmen aan bod kunnen komen en worden gehoord zonder overstemd of 

gekoloniseerd te worden door één dominante stem van een groepslid of een 

dominante coalitie.  

 

Terugkijkende op de manier waarop het gesprek verlopen is, stel ik vast dat het 

plakken en ordenen van post-its een rationeel en vrij technisch zoekproces 

oplevert. Het levert extra inzichten op, maar het ging ten koste van een natuurlijke 

dialoog. Na deze oefening besluit ik deze aanpak in andere gesprekken niet verder 

te gebruiken. 
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2. Een aantal beklijvende gespreksfragmenten 

 

In wat volgt, schuif ik een aantal gespreksfragmenten naar voor die mij bijgebleven 

zijn en die de waarde en de eigenheid van het leren en de relaties binnen Matrix 

goed weergeven. 

 

Gespreksfragment 1: leergetuigenis Marc 

Gespreksfragment 2: de moeilijkheid om het leerproces vast te houden na jaar 1 

en wat het proces weer in de goede richting deed omslaan 

Gespreksfragment 3: de waarde van de eerste week 

 

In paragraaf 3 geef ik de sterkhouders van het Matrix leertraject zoals verwoord 

door de deelnemers en door hen in een overzichtsschema gebracht. Ik sluit af met 

de belangrijkste getuigenissen over wat de impact is van de ervaringen binnen 

Matrix op de deelnemers en hoe zij het geleerde verder trachten te realiseren en te 

integreren in hun actueel persoonlijk en professioneel leven.  

 

Laat mij beginnen met de getuigenis van Marc. 

 

 

Gespreksfragment 1 

- De leergetuigenis van Marc - 

 

Marc vertelt over de grote impact die Matrix op hem heeft gehad. Zijn verhaal is 

een mooie illustratie van hoe je je eigen zelfbeeld/gevoel van zelfwaarde 

relationeel (re)construeert. In de leergroep kreeg hij van anderen opmerkingen en 

beelden te horen waardoor hij het beeld dat hij van zichzelf had, kon relativeren en 

aanpassen. Hij drukt uit hoe de positieve, appreciatieve gespreksbenadering 

binnen de leergroep zijn eigen benadering in gesprekken met mensen heeft 

beïnvloed. Hij beschrijft verder hoe zijn persoonlijk leerproces in wezen resultaat is 

van (herhaaldelijke) interactie en wat de rol van emoties hierbij is. Verschillende 

keren kreeg hij boodschappen over zijn optreden in de groep te horen die hem 

hard troffen. Het feit dat die boodschappen hem zo  raakte, steeds opnieuw, 

maakte dat zij de kans kregen „in te slijten‟. Die herhaaldelijke confrontatie was 

voor hem nodig om op niveau van persoonlijkheid te kunnen leren. In zijn verhaal 

merk ik de emotionele waarde van wat deze persoonlijke ontwikkeling voor hem 

heeft betekend en nog steeds betekent. Ik proef veel dankbaarheid. Hij tracht wat 

hij zelf als waardevol ervaren heeft op zijn beurt in zijn benadering van anderen te 

realiseren.   
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‘Als ik zo kijk waar ik nu sta, waar ik voor Matrix stond, en ik kan natuurlijk niet 

extrapoleren… (lacht). Wat voor mij veel impact gehad heeft zijn de persoonlijke 

contacten. Ik ben altijd iemand geweest die relatief weinig contacten gehad heeft, 

die altijd een beetje op een voetstukje gezet geweest is in termen van 

schoolresultaten en kennis en dat soort dingen. Eigenlijk zat dat bij mezelf wat 

scheef, en zit dit nog altijd wat scheef; een verschil tussen hoe anderen zeggen dat 

ze mij zien en hoe ik mezelf zie. Dus, een grote meerwaarde die ik eruit gehaald heb, 

zijn opmerkingen die, ik herinner mij, jij en anderen gegeven hebben…  

 

…Ik heb ook de kwetsbaarheid van andere mensen gezien, iets wat ik vroeger 

helemaal niet zag of weinig zag en de kans gehad om dat te zien. Ergens had ik het 

gevoel, ik voel me soms kwetsbaar, maar iedereen heeft eigenlijk wat 

kwetsbaarheid. Dat heeft me toch het gevoel gegeven dat ik daar eigenlijk ook wel 

eens mag over praten met andere mensen. Dus… da’s een grote blok. Ik ben ook 

een paar keer vrij frontaal geconfronteerd geweest met de meer appreciatieve 

benadering in gesprekken, iets wat jij zeer goed kan Lisa.. En dat is heel sterk 

blijven hangen. Ik probeer op heel veel momenten, hoewel ik dat van nature niet 

doe, daar heel veel aandacht aan te besteden. En dat maakt voor mij een immens 

verschil. Misschien ziet mijn omgeving dat niet zo maar in ieder geval mijn 

benadering van mensen is een stuk anders geworden. Dat was ook iets wat Cyriel 

eens gezegd heeft, dat was ‘uitstel van oordeel’. Dat is ergens heel sterk blijven 

hangen in mijn hoofd. Ik had nogal de neiging, als ik heel enthousiast was over 

iets om daar voluit voor het gaan en mijn eigen idee te volgen en als je niet 

meewil, ja, ‘ik heb gelijk, trouwens, iedereen zegt dat ik gelijk heb’. Een soort 

ijdelheid die maakte dat ik een stuk minder openstond voor de meningen van 

anderen. Dat maakt dat ik me nogal snel een oordeel vormde of een richting koos 

‘het zit goed, het zit niet goed, ok ik ga mijn eigen weg’. Dus dat uitstel van 

oordeel vind ik wel een heel interessant ding. Dus de tijd gunnen om de contacten 

te verdiepen of hoe moet ik dat zeggen? Voldoende inzicht te krijgen, niet te 

beoordelen. Ik denk dat dit nu een stuk gewijzigd is tov vroeger. Het gaat dan 

vooral om ‘het bewust zijn van’. Het kunnen, de vaardigheid, is dan een stuk 

training en vraagt tijd. Dus die bewustwording is sneller gekomen, die heeft geen 

drie jaar geduurd. De vaardigheden, dat zal nog wel drie jaar duren….Die 

positieve benadering, dat had niet harder kunnen vallen. Dat zijn zo de dingen die 

ik eruit geleerd heb en ik denk wat betreft het proces, dat is in wezen gekomen 

door interactie. Soms was dat traag en frustrerend, het zijn eigenlijk een aantal 

momenten geweest waarop iets heel hard binnenkomt of heel raak binnenkomt. 

Het is niet altijd hard, maar raak binnenkomt, en dan blijft dat doorzinderen en 

soms verdwijnt dat en komt dat net op net datzelfde nageltje. Toenk! Er juist op hé, 

en dat creëert dat zoiets… ‘verdorie ik was het bijna vergeten’, komt dat heel sterk 

terug. Dus het is vooral die persoonlijkheid en het is voor mij ook, om één of 

andere reden, ook heel emotioneel dikwijls. Het zijn die emoties die het hem doen, 

denk ik. Die de trigger maken om daar door te gaan. 
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Gespreksfragment 2 

- De moeilijkheid om het leerproces vast te houden na jaar 1 en wat het 

proces weer in de goede richting deed omslaan - 

 

De groep is ook na het Matrixjaar zonder de begeleiders regelmatig als groep 

blijven samenkomen. In het tweede jaar kwam ze in „een dip‟ terecht, het leren 

verliep moeizamer en met de betrokkenheid verminderde. De deelnemers waren 

volop bezig de ervaringen uit het voorgaande jaar in hun praktijken te integreren, 

en in de groepsessies kwamen vooral (vooraf geplande) inhoudelijke thema‟s en 

methodieken aan bod. Stilaan werd terug in vraag gesteld wat de leden van  de 

groep eigenlijk nog met mekaar wilden doen en waarom ze nog zouden 

samenkomen. Vanuit deze reflectie op het lopende leerproces werd besloten om 

opnieuw meer persoonlijke thema‟s aan te snijden en om terug te werken met 

leervragen die op het moment van de bijeenkomst bij iemand van de groep 

leefden. Het leren werd opnieuw gelinkt aan een actuele en persoonlijke casuïstiek 

en creëerde zo opnieuw emotionele betrokkenheid. Op dat moment steeg de 

energie opnieuw en werd een tweede adem gevonden. 

 
Ben: Weet je wat ik wel dan wel heel straf vind? Iedereen is overtuigd dat het 
doorwerkt, je moet reflecteren, je moet er energie en tijd in steken om eruit te 
kunnen halen enzoverder… En toch loopt die verderzetting zo na het eerste jaar 
vrij moeizaam. 
 
Johan: Kalft het af. 
 
Gelach 
 
Bart: Dat zou net het bewijs kunnen zijn dat iedereen de dingen die hij geleerd 
heeft begint toe te passen in zijn eigen leefwereld en zijn praktijk en dat hij niet 
enkel deze leergroep nodig heeft om daar mee verder te gaan. Dat is nu een 
beetje het andere uiterste. 
 
Ben: Ja, dat klinkt alsof ‗we zijn er, we kennen het nu allemaal‘ (lacht). 
 
Bart: Neeneenee, dat vind ik niet dat vind ik niet. 
 
Frank: Ja maar, daar zit iets in, wat je zegt, Bart. Ik had dat al tijdens Matrix zelf, 
het oefenterrein voor mij was niet in de eerste plaats Matrix. Je ervaart van alles en 
je komt van alles tegen, maar dan… Wat ik altijd – bewust of onbewust dat weet ik 
niet – na zo‘n sessie, dan ging mij dat goed af , dat ging wel echt anders dan. Ik 
deed dan iets wat ik normaal niet, anders niet deed.  
 
Lisa: Getriggerd. 
Ben: Inspiratie en motivatie en… 
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Frank: Ik weet dat niet. Je voelt zo, tijdens die Matrix sessies was dat… voor mij 
was dat, ik zie een mogelijkheid of zo iets en dan ga ik es kijken of ik dat zo 
overgebracht kan krijgen, of ik daar iets mee doe en dan was het oefenterrein 
vooral buiten Matrix. 
 
Lisa: Ik deel dat wel. Een vraag die ik me dan stel is, ok, het is hier een beetje een 
ontdekkingstocht die we aangaan met elkaar en de ontdekkingstocht begint dan, je 
zegt dat ook in het begin Johan, we brengen dan een groep mensen zeven of acht 
keer samen die elkaar niet kennen. En volgens mij is dat een essentieel onderdeel 
van de kwaliteit van de relaties waarbinnen we leren. Tegen het tweede jaar is die 
kwaliteit helemaal veranderd. Tegen het derde jaar is dat nog meer veranderd. Dus 
dat zijn geen ‗maagdelijke relaties meer waar alleen maar potentieel is‘. In het 
begin is er alleen maar potentieel trouwens. Nu is er al voorkeur, afknappen… er 
zit al veel meer ruis op die relatie. En dus is dit misschien niet meer de plek om dat 
soort leren mee verder te zetten. Ik denk dat het feit van dat net met dat met een 
nieuwe groep mee te maken, heel fel de aard van wat we hebben ontdekt mee 
gekleurd. Ik zie u nu helemaal anders en elk van u helemaal anders dan in het 
begin van de eerste week, maar ook na de eerste week. Ik weet ook niet hoe 
haalbaar het is om met bestaande relaties dat leren verder te zetten. Ik weet dat 
niet. 
 
Marc: Ik denk dat, het potentieel dat je kunt benaderen… er is altijd potentieel, dat 
je zelf nog niet helemaal… er is altijd potentieel en mijn gevoel is dat we het 
tweede jaar veel te veel aan die veilige kant zijn gebleven, veraf van je 
persoonlijkheid, vooral gezocht naar technieken, methodes, cases, …dingen waar 
de persoonlijke betrokkenheid… ik voelde mij daar in ieder geval een stuk 
minder… Dat is allemaal interessant, rationeel gezien, maar ik voelde mij op dat 
moment minder bij betrokken. Terwijl het eerste jaar, is het een rollercoaster 
geweest van je persoon en persoonlijke… 
 
Lisa: Voor mij is het én én. Heel eerlijk nu, voor mij kleurt de kwaliteit van de relatie 
met de individuen in de groep het engagement dat ik heb naar de groep ook. Het is 
niet alleen, het tweede jaar, dat we zijn doorgeschoten in inhouden zoeken, dat 
heeft ook meegespeeld denk ik. 
Bart: Was dat het eerste jaar minder? 
Lisa: Ja, ik kende de mensen nog veel minder. 
Bart: Het heeft geen jaar geduurd om de mensen te leren kennen he. Ik bedoel 
naar het einde van het eerste jaar toe… 
Lisa: Voor jou niet hoor ik je zeggen, voor mij dus wel... Het is hoe ik dat beleef. In 
het eerste jaar was ik veel meer opschortend van oordeel denk ik, heel dat eerste 
jaar… Voor mij zijn er een aantal relaties waarvoor ik niet zou kiezen om die 
mensen zo op te zoeken. 
Bart: Voor mij ook. 
Lisa: En het kwam zelfs niet in mij op die overwegingen, ik was daar niet mee 
bezig in het eerste jaar. En nu wel. 
Bart: Ik heb het gevoel, het eerste jaar op zich heb je ook een programma. Het was 
duidelijk waarvoor er ingetekend was en elk van de blokken had ook een duidelijke 
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finaliteit en een inhoudelijk programma. Voor mij maakt dat veel verschil dat ik zelfs 
in dat eerste jaar niet veel in vraag zou stellen, van ‗voel ik mij nog goed in de 
groep? En wil ik met iedereen verder? Hoe zit het met het programma?‘, nee, je zit 
met een programma je werkt dat af. En in het tweede jaar is dat anders, dan is het 
van ok, nu moeten we het hier zelf gaan doen en dan spelen dat soort 
overwegingen ook voor mij ook veel meer mee. Van ‗is het sop de kool waard?‘ en 
‗is het wel met die dat ik verder wil?‘ en ‗krijg ik diezelfde triggers niet efficiënter 
van ergens anders?‘… en dan begint dat veel meer te spelen. 
 
Johan: Betekent dat dan, op zo‘n momenten, je engageren in zo‘n collectief proces 
moeilijker wordt? En moet je nog directer mekaar engageren, want er is inderdaad 
geen programma, met een begin en eind, je betaalt ook niet meer, dan moet je nog 
nadrukkelijker kiezen om te zeggen ‗ja, ik ga ervoor, ik ga er niet voor, ik 
blokkeer… ‗Jullie hebben toen blijkbaar meer methodisch voor een stuk zitten 
leren?‘ 
 
Lisa: Ja, altijd een thema: appreciative inquiry, rond een aanpak, een methodiek, 
een case… 
 
Sigrid:Vanaf we gezegd hebben ‗we doen dat niet meer‘, dat bij mij, bij anderen 
toch denk ik ook, het gevoel dat de energie terug komt. 
 
Lisa: Ja, ik deel dat ook wel. 
 
Johan: Hoe zeg je? 
 
Sigrid: Het moment dat we beslist hebben van ‘we doen dat niet meer, die 
inhoudelijke thema’s en zo’, we hebben wel stilgestaan bij ‘wat vinden we 
eigenlijk in deze leergroep, wat willen we daar in hebben?’, op dat moment is 
het weer terug gekomen. 
 
Lisa: Ja, ik vind dat ook. 
 
Johan: Dus heb je het korter bij jezelf gehouden eigenlijk? 
 
Marc: Veel meer op persoonlijke niveau met specifieke thema‘s, waar ieder van 
ons mee bezig was, dan kom je veel dichter bij jezelf… 
 
Sigrid: Vanuit wat er op dat moment ligt vertrekken. 
 
Johan: Ja en dan is er altijd ergens een emotie die meespeelt, want ergens heeft 
dat met u te maken en ergens komt dat dan binnen… dan leer je krachtiger… 
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Gespreksfragment 3 

- De waarde van de eerste week - 

 

Als meest kritische voorwaarde om te komen tot een leergroep, komt in de 

zoektocht naar de belangrijkste elementen de eerste week bovendrijven. De 

basisvoorwaarde die in de week een cruciale rol heeft gespeeld, is zich kunnen 

tonen zoals je bent, in alle kwetsbaarheid, met al je hebben en houden. Dit doe je 

pas als je je geaccepteerd voelt in wie je bent. Pas dan is de veiligheid voldoende 

groot om met mekaar een relationeel leerproces aan te vatten dat ook het eigen 

zijn en worden raakt. Een deelnemer vraagt zich ook af of het gegeven dat de 

groep bestaat uit vreemden, die verder geen leven met elkaar delen en geen 

andere engagementen hebben buiten het gezamenlijk aangegane leertraject, geen 

belangrijke randvoorwaarde is om tot dit soort basisveiligheid te kunnen komen.  

 
Bart: Ik vraag mij af, als je dit soort dingen zou doen met een groep mensen die 
mekaar niet kent, maar die wel een serieus engagement aangaan, bijvoorbeeld die 
samen in een werksituatie stappen of samen naar het buitenland gaan trekken om 
iets te doen of zo, of je dan ook niet met een heel andere dimensie zou zitten. De 
sterkte van sensitivity-trainingen zit in, dat je ergens een sterke verbondenheid 
voelt; gewoon doordat je zo open en kwetsbaar tegenover mekaar staat. Zo naakt 
tegenover mekaar staat ook, dat je eigenlijk gewoon puur mekaar accepteert als 
mens, vanuit die context omdat iedereen even kwetsbaar is, en dat geeft een 
zekere verbondenheid maar geen band, geen engagement naar mekaar toe. Na 
die week heb je niet meer met elkaar te maken, je hebt elk je eigen leven… Ik 
vraag me af als je levens meer vervlochten zitten met elkaar, of je dan aan dat 
niveau van kwetsbaarheid geen andere vorm van intimiteit gekoppeld is die veel 
meer consequenties heeft dan u efkes blootstellen. Versta je wat ik bedoel? 
 
Lisa: Heeft het met die veiligheid te maken dan, zeg je? Omdat er consequenties 
zijn aan… 
 
Bart: Wel…. Veiligheid, niet in de zin van barrière om mezelf bloot te geven, maar 
wel naar consequentie of naar engagement toe. Als je je niet moet engageren 
geeft dat ook een bepaalde vorm van veiligheid.  
 
Johan: Het is vrijblijvender hè. 
 
Bart: Vrijblijvendheid is eigenlijk een beter woord dan veiligheid, denk ik. En ik denk 
dat dat een groot verschil maakt. –Maar we zijn nu wat aan het filosoferen he- 
Een van de dingen die ik opgeschreven heb die in het begin het verschil maken, 
één van de ingrediënten, is dat je een context hebt waarin je echt dingen samen 
kunt ervaren en dat die ervaringscontext te maken heeft met dat je geen gène 
(terughoudendheid) moet hebben, geen masker nodig heb. Doordat er een zekere 
diepgang is van contact dat iedereen open en bloot staat en ieder elkaars kleine 
kantjes gezien heeft. Je verwoordt het ook, je ziet dat een ander ook twijfels heeft 
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en zo en op een bepaald moment vallen alle maskers af en kun je gewoon zijn wie 
je bent. Dat is de sterkte om veel dingen te ervaren. Dat is zeker de sterkte van de 
setting. En die trage chemie, zeker heel dat eerste jaar en eigenlijk hier ook nog 
vind ik, voor een groot stuk.  
 
Sigrid: Wat zit daarachter? 
 
Bart: Ik denk dat dat de sterkte is van die vorm van leren en van dingen te ervaren 
samen… 
 
Sigrid: Wat is de sterkte? 
 
Johan: Kunnen zijn zoals je bent? 
 
Bart: Ja, het feit dat je elkaar… 
 
Sigrid: Wat maakt dat? 
 
Bart: Vooral de eerste week he. Als iedereen es in zijne blote gestaan heeft, weet 
iedereen dat de ander er in zijne blote er ook maar gewoon uit ziet bij wijze van 
spreken, sta je op een gelijke basis en heb je eigenlijk geen reden om jezelf beter 
voor te tonen dan je bent. En dat op zich vind ik heel krachtig om ervaringen uit te 
wisselen. Zo‘n setting is enorm dankbaar. Hoeveel andere settings heb je… zelfs 
bij mijn vrouw thuis doe ik dat niet, heb ik niet dat gevoel van ‗ik moet me niet 
anders tonen dan ik me echt voel‘. Je moet al, in een andere context, een heel 
intieme band hebben met iemand, tegen dat je zo jezelf in je blote durft zetten. Wij 
doen dat hier met vreemden. Hoe komt dat dat je dat met vreemden wel kunt en 
met iemand waarmee je samenleeft minder kunt? Ik denk dat dit te maken heeft 
met dat engagement. 
 
Sigrid: Het kwetsbaar opstellen is voor jou belangrijk. 
 
Bart: Ja, absoluut. 
 
Johan: Dat is waar jij Marc ook naar verwees, door dat andere te zien, durf ik ook 
te zeggen of mag het erover gaan… 
 
Frank: En je kunt er ook niet uit blijven he… 
 
Lisa: We hebben het ook niet getolereerd he. Mensen die lang hun kleren aan 
hadden waren op het einde van die week onder druk gezet om kleur te bekennen. 
Dat was wel een groepsnorm he? 
 
Frank: Ja, dat was een serieuze… 
 
Lisa: Jij moet meedoen of…. 
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Bart: Voor mij heeft dat heel veel te maken met de diepgang van het contact en dat 
gevoel van diepgang, voelen van ‗je mag de andere zien in zijn blote en ik mag 
mezelf ook tonen zoals ik ben‘, dat maakt voor mij de diepgang van het contact. En 
dat kan, inderdaad… 

 

 

3. Onderliggende condities - sterkhouders 

 

De kritische condities die leren mogelijk maken, werden door iedereen individueel 

opgeschreven op post-its en in extenso benoemd en besproken. Alle post-its 

samen vormen een vrij exhaustief overzicht van de bouwstenen van Matrix. Ik stel 

vervolgens de vraag welke bouwstenen je kan wegnemen zonder dat „het 

kaartenhuisje‟ in elkaar zou stuiken. We zoeken naar de fundamentele condities. 

De groep maakt een weging van alle elementen en rangschikt ze in volgorde van 

belangrijkheid op een flap. Al snel komt de eerste week naar voor als de meest 

kritische factor (zie ook gespreksfragment).  

 

1
e
 week sensitivity training – de open startweek 

„strangers‟groep/nieuwe groep 
Groepsvorming 

 

Groepsgrootte (9-12 deelnemers) en groepsdiversiteit 

Diversiteit van de deelnemers 

persoonlijkheid/stijl 

Mix man, vrouw 
± 50-50 
 
‗De groep moet groot genoeg zijn dat je veel kans hebt van mix van 
persoonlijkheden, zodanig dat er interactie komt. Als je allemaal hetzelfde types 
mensen hebt…Het moet een beetje botsen, een beetje goed gaan, een beetje… 
verschillende stijlen. Je kunt dat hebben in een groep van vijf, maar je hebt meer 
kans in een grotere groep…‘ 
 

Begeleiders: ‘carefrontation’ als voorbeeld gedrag 

 
‘Carefrontation: carefull confrontation‘, zeer (pijn) doen omdat je anders weet dat je 
geen stap vooruit zet, daarover gaat het, mekaar durven aanspreken. Een 
evenwicht tussen zorgen dat er geen potten gebroken worden en zorgen dat er 
voldoende leven in het spel zit.‘ 
 
Begeleiders  staan garant voor het mogen kwetsbaar opstellen  
 
Begeleiders als co-expert (na de eerste week) 
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‗we zijn allemaal ervaringsdeskundigen in het relationeel leven.‟ 
 
Basis regels bij de aanvang van de eerste week  
Hier-en-nu 

Begeleiders richten hun interventies op zelf en hier-en-nu => triggeren 

authentieke interactie  

 

Begeleiders bewaken de procesregels 
 
Expliciet leercontract = intake + collectief 
 

‗We zijn begonnen met mensen die daar wilden in stappen .. en die wilden leren. 
Daar was een bereidheid om een aantal regels te aanvaarden en voor mij heeft dat 
heel veel veiligheid gecreëerd. Ik denk: ‗Iedereen die daar zit heeft zin om te 
zoeken.‘;‗De intake was een manier om dat expliciet leercontract te garanderen.‘ 
 

Continuïteit : lang proces; Je stapt erin voor heel het jaar 
 

‗En dat tweede jaar ook, dat maakt dat ik er mee bezig blijf, want anders is het veel 
te gemakkelijk om daar niet mee bezig te zijn, al vind ik het belangrijk, er zijn dan 
andere dingen die meer plaats innemen.‘ 

 
Cirkel en vacuüm 
 
Locatie als heimat 

 

‘Push it’; je werd al eens gepushed 

 

Wederkerigheid 
Interactie 

 

Kwetsbaar opstellen - kwetsbaarheid tonen en zien 
‘Iedereen met de billen bloot’ 

 

„Het is in die week dat je het kader zet om ieder z‘n maskers kwijt te zijn, om op 
een gelijke basis te vertrekken.‟ 
 

Deelnemers ‘carefrontation’ 
Zorgzaamheid eisen ivm met mekaar omgaan 

 

Vrije blokken in meerdaagse 
Rusttijd 
 

Ik zie, ik denk, ik voel; oefenen op feedback geven  
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Eenvoud - Eenvoudige basis startregels 

‗Er waren een paar regels, maar je kon er altijd op terug komen. De formule op zich 

was eenvoudig. Geen resultaat verplichtingen, geen concurrentie maar wel 

engagement naar zelf en naar groep‘. 

 

Contactronde 

Ruimte voor contacten buiten de activiteiten 

Overnachting 

Eigen leeragenda deelnemers 

Leervragen expliciet delen 
Ervaringsverslagen 
 
 
Begeleiders houden afstand in week 1 
 

„Als je die afstand niet bewaart dan wordt er op een bepaald moment appel op je 
gedaan, van ‗grijp in of doe iets‘, de vraag is of op welke manier je de groep 
duidelijk kunt maken aan de groep dat je dat niet gaat doen, dat dat niet zinvol is, 
of zonder veel woorden… en toch niet afstandelijk doen. Als je daar manieren voor 
vindt om dat te doen, dan is die afstand niet nodig. Vind je die manieren niet, dan 
is die afstand misschien de enige manier om dat te verwezenlijken‘ 

 
Theorie: geen theorie 
 

‗Dat wil eigenlijk zeggen in gans het pakket dat het aanbod aan theorie heel 
beperkt is, van kaderen van dingen. Als je als begeleider in het verdere traject wat 
meer aanbod (van theorie) zou doen, dan zou het nadeel kunnen zijn dat je wat 
minder beroep doet op de deelnemers zelf om hun eigen kennis te verzamelen; ik 
denk dat er ook heel veel theoretische kennis was binnen de groep of kanalen om 
die te vinden. Als je dat niet hebt in een groep of als die er minder toegang toe 
heeft, is dat niet zo evident. Maar dat is het enige verschil, dat je wat meer aanbod 
hebt en je wat meer gaat consumeren. Maar in het begin denk ik dat dat een groot 
verschil is, als je daar wat meer aanbod doet van theorie en meer kadering geeft, 
dat dan heel het effect van je eerste week om zeep is. Ik denk dat dat een valkuil 
is, dat dat de aandacht weer wegtrekt naar de bekende terreinen. Het trekt je uit je 
moeras weg.‘ 
 

Voorbereiden in groepjes van themasessies 
‗Dat gaf materiaal om mee te werken, ook relationeel, in groepjes van drie, hoe dat 
ging…een extra dimensie naar engagement ook.‘ 
 
Mix expert en procesadviseurs (deelnemers) 
 
Touwspel 
‗Ik vond het feit van een alternatieve manier te hebben van met elkaar te 
communiceren, namelijk, meer fysisch en geblinddoekt… vond ik heel waardevol 
als bijkomende manier om mekaar te leren kennen. Dus ik vind, zeker in zo‘n 
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vijfdaagse, dat er zoiets in die trant moet in zitten. Omdat het een manier is om te 
zien op welke manier je met welke mensen kunt communiceren. Ik het gevoel dat 
dat in de loop van de vijf dagen echt een verschil gemaakt heeft met een aantal 
mensen. Dat je voelt dat je op andere manier ook aansluiting vind en ook kunt 
communiceren en dat maakt een wezenlijk verschil vind ik‘. 
 
Ook blokken van 1 dag 

 

 

 

 
CONDITIES, DIE ALS BELANGRIJK WORDEN BESCHOUWD DOOR DE DEELNEMERS MAAR 

NIET MEE IN HET SCHEMA ZIJN GEVOEGD (DUBBELS) 

 

Mekaar niet kennen 

Hetzelfde gevoel van diepgang vind ik op reis „Waarom?‟ Setting met vreemden.  

Sterke verbondenheid; puur acceptatie als mens 

Context waar je dingen kan ervaren, geen maskers open en bloot, kunnen zijn wie 

je wil zijn 

Heel intieme band 

Kwetsbaar opstellen 

Je kan er niet onderuit. Er is wel een groepsnorm 

Diepgang en engagement 

Veiligheid 

Maskers kwijt 

Eigen keuze 

Nu meer ruis. Kentering . Wil ik dit wel blijven doen?  

Je hebt iets unieks „ leergroep‟ en je wil hiermee door 

De druk om het goed te doen, maakte dat het niet goed ging 

Inhoud aan proces koppelen 
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4. Verwoorde effecten en beschouwingen over de aard van het leren: 

 

In dit groepsgesprek werd er zeer uitvoerig stilgestaan bij de effecten van Matrix en 

hoe de ervaringen binnen matrix nu nog doorwerken in het leven van betrokkenen. 

Hierbij werd gevraagd naar concrete illustraties. In de uitgetypte versie van het 

groepsgesprek bestrijkt dit deel een tiental pagina‟s. In de onderstaande 

rapportering vindt u een verkorte versie. 

  

Als ik naar de (leer)effecten van het Matrix-programma vraag, valt het op dat de 

verhalen vooral een uitdrukking zijn van hoe de deelnemers de wijze van omgang 

met elkaar en de ervaren kwaliteit van interactie proberen door te trekken en te 

installeren in hun huidig professioneel en persoonlijk leven. Meerdere deelnemers 

zijn op dit vlak aan het experimenteren. Ze geven aan op welke manier ze 

daarmee bezig zijn en waar ze hierbij nog tegen aanlopen. Ze gaan allen erg 

bewust om met verschillende elementen die ze als waardevol in Matrix hebben 

ervaren. Zo is één deelnemer bewust meer op zoek naar diepgang in zijn 

contacten. Een ander deelnemer besteedt veel aandacht aan de relatievorming 

met de klant, waar ze voorheen „een goed contact‟ voldoende achtte. Nog een 

andere deelnemer probeert meer aan te sluiten bij „waar de klant zit‟ en vervolgens 

daarmee te werken, waar ze voorheen eerder de klant op de plek probeerde te 

krijgen die zij als „de beste weg‟ zag. Er wordt ook vastgesteld dat het leren dat in 

Matrix aan bod komt niet beperkt blijft tot alles wat het louter professionele aan 

gaat. „Een training in process consultancy‟ dekt niet helemaal de lading van het 

leren binnen Matrix, je kan het ook onder de noemer „levensvaardigheden voor 

adviseurs‟ plaatsen. Je hele persoon wordt er immers bij betrokken, het is een 

„leren leren‟ en „leren leven‟. 

 

 

‘Ik ga bewuster op zoek naar diepgang in interactie. Ik wil in beweging zetten. 

Als er maar iets is dat achteraf blijft borrelen.’  

 

‘Zie dit ook bij mezelf, diepgang zoeken naar mezelf toe’.  

 

‘Ik ben veel bewuster bezig ben met: ‘Wat is mijn eigen leerweg die ik voor 

mezelf wil maken?  

___________ 

„Mijn leergierigheid is enorm toegenomen… de reden van mijn bestaan en zo 

is mij allemaal wat duidelijker geworden. Een belangrijk aspect daaraan is 

ook je eigen ontdekken, je eigen identiteit ontdekken. Wie ben je en welke 
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rare kantjes heb je allemaal? En daar vrede mee nemen, als er wat minder 

aangename kantjes zijn.‟ 

 
Ben: Wat heel fel bij mij doorzindert is, mijn leergierigheid is enorm toegenomen. 
Elke 5 minuten dat ik in een boek kan zitten pluizen of op internet kan zitten 
zoeken, tot op de wc toe. 
Johan: Dan moet daar een soort fascinatie achter zitten die dat stuurt. Weet je wat 
dat is? 
Ben: Ja, dat is zo misschien het jarenlang in cirkeltjes blijven draaien, en dat is nu 
een beetje doorbroken. Er ligt nog zoveel te ontdekken. Ik heb laatst zo een stapel 
dunne boekjes gekocht, zo voor 300€, die ga ik nog allemaal lezen. (gelach) Ik ben 
nu een boek aan het lezen over ethiek voor organisatieconsultants… heel 
interessant om daar effe bij stil te staan: „ben ik wel ethisch …‟ en dat doet me 
weer op een ander spoor zetten. Dat is gelijk surfen he, dat wekt weer interesse 
voor iets anders. 
Lisa: Waren dat thema‟s waar je voordien ook al over las of is dat echt begonnen 
met Matrix? 
Ben: Da‟s echt begonnen met Matrix. Dat is een nieuwe wereld die opengegaan is 
he? 
Johan: En wat is dan die nieuwe wereld? 
Ben: Vroeger was ik altijd bezig met boekhouding en wetgeving, en nu is dat heel 
die psychologie, ik heb ook wat over filosofie gelezen… Daar dacht ik vroeger niet 
aan om aan zo‟n dik boek te beginnen in mijn vrije tijd. En nu is er die goesting wel. 
Ik merk wel dat het voor mij heel veel om de theorie gaat. Dat interesseert me. 
Waar jij mee bezig bent, dat onderzoeken, daar zou ik enorm graag mee bezig zijn. 
Jij komt ook uit de economische richting en nu ben je daar ook mee bezig. Dus de 
theorie om de theorie, dat interesseert mij. 
Ben: Ik heb een beetje moeite met dat woord, de reden van mijn bestaan en zo is 
mij allemaal duidelijker geworden. 
Lisa: Ik ben heel benieuwd.  
Sigrid: Een serieus effect van de opleiding … 
Ben: Ik wil daar niet te diep op ingaan, maar de tijd die we hier doorbrengen, ik doe 
wat ik graag doe en ik vind voor mezelf dat ik niet slecht bezig ben. Dat heeft 
Matrix allemaal in gang gezet om daar es over na te denken van „ben je wel goed 
bezig?‟. 
Lisa: Een beetje een versnelde midlife-crisis of zo? 
Ben: Boh, dat heeft zo‟n negatieve bijklank. Nee, ik denk dat ik daar es over heb 
kunnen nadenken. En dat ik daar een „voorlopig antwoord‟ op heb gevonden dat 
mij wel aan staat. Terwijl vroeger, voor Matrix, was het zo van „en maar hollen, en 
maar zien dat je in de maatschappij past‟. Een belangrijk aspect daaraan is ook je 
eigen ontdekken, je eigen identiteit ontdekken. Wie ben je en welke rare kantjes 
heb je allemaal? En daar vrede mee nemen, als er wat minder aangename kantjes 
zijn. 

___________ 
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‘Ik maak veel explicieter ruimte om relatie te maken... niet zo perse hier-en-nu 

diepgaand contact, maar met de zorg om een relatie op te bouwen, een 

partnership.’ 

 

Lisa: Ik wil wel aanpikken op de nadruk die je legt op dat contact en niet relatie, 

terwijl voor mij, en dat is tijdens Matrix begonnen, ik veel explicieter ruimte maak 

om relatie te maken. Net niet zo persé hier-en-nu een diepgaand contact, maar 

zorgen om een stuk relatie tussen ons te bouwen. En dus wel meer een stuk op 

lange termijn, en dus tijd toestaan om over andere dingen te babbelen… Dus ik 

ben veel minder doelgericht in die contacten. Veel minder van „kan dit wel?‟ of 

„moet je dit nu niet optimaal benutten voor je mij betaalt?‟ Dus ik maak expliciet 

ruimte om relatie te maken. En ik heb nu gisteren en eergisteren iets meegemaakt, 

dat ik nu anders doe door Matrix. Het was een opleiding van twee dagen en er was 

één deelnemer, na de eerste dag had ik zoiets van „het is een lastigaard‟. Die zat 

zo te vitten op woorden: „jij noemt dat nu zelf doen, maar dat is niet echt zelf 

doen…‟, zo veel semantische discussies. En de groep had daar dan ook wel last 

van, omdat dat elke keer vertraagde, belachelijke discussies… en de eerste dag, ik  

was ook moe en heel weinig ruimte om echt relatie proberen te leggen met die 

persoon. Terwijl ik hem wel veel aandacht gaf in dat contact en daar ruimte voor 

maakte… Terwijl ik ‟s avonds voor mezelf erover dacht: „wat is nu de behoefte bij 

die man?‟. Dus in plaats van dat puur op mezelf te betrekken, te zeggen „wat zit er 

bij hem‟, en daar de volgende dag proberen meer ruimte voor te maken en dat er 

ook te laten zijn. En opnieuw, ik kan dat niet verklaren, maar dat probleem was 

zeer snel opgelost, die tweede dag. En voor mij is dat toch door echt - die 

authentieke relatie– hem ook te aanvaarden in zijn echte behoeftes die bij hem 

lagen. Da‟s misschien een raar voorbeeld maar enfin…Temeer omdat na de eerste 

dag iemand was achtergebleven om zijn beklag te uiten. Die zei: „Dat stoort echt dit 

proces en hij krijgt teveel ruimte‟. Een vroegere reflex zou zijn, hem de volgende 

dag apart nemen, hem aanspreken, daar afspraken rond maken. Of dat althans te 

proberen en dat te managen voor de rest van de groep. En ik heb daar wel tijd 

voor nodig gehad, ook uit de groep wel. Ik kon dat niet op de dag zelf vast krijgen, 

maar het feit dat daar een avond en een nacht tussen zit, hem er echt laten zijn 

zoals hij er is. En mijn eigen ergernis voelt hij dan ook minder. Je triggert dat dan 

ook minder dat hij wil duidelijk maken wat … doet of zo. Ja, dus hem in zijn 

behoefte respecteren. Ook bij klanten, ook tijd nemen om authentiek 

geïnteresseerd te zijn: „Hoe gaat het met u? Wat gebeurt er met u? Hoe zit dat met 

u? Is dat een goed moment voor u? Wat maakt dat nu moeilijk?‟, ook authentiek 

geïnteresseerd zijn, ook al zijn er dan dingen die je dan ook graag behandeld had 
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zien worden. Dat zou ik voor Matrix… dat kwam niet in mij op zelfs. Ik was heel 

doelgericht zo… 

 

Johan: En als je zegt: „ik wil eerst relatie leggen alvorens ik werk‟, ik neem aan dat 

dit niet elke relatie is dan, dat je dan een bepaalde voorkeurrelatie hebt. Je zegt: 

bijvoorbeeld „authentiek aansluiten‟. Wat streef je na in je job nu, als het gaat over 

dat relatiestuk? 

 

Lisa: Ik denk partnership. Als ik dan denk: wat zijn zo relaties die ik makkelijk vind 

en moeilijk vind, soms is die behoefte niet wederzijds. Soms heeft de klant daar 

geen zin in. Die wil wel doelgericht. Die heeft geen Matrix gevolgd dus die wil dat 

niet. En ik heb daar dan wel last van als er weinig relatie komt. Als er wel goed 

contact is, maar wel weinig relatie. Ik stel toch vast, soms duurt het dan langer, 

maar op termijn komt die relatie er toch. En dat is niet zozeer door mij, ik denk op 

termijn dat dat altijd zo is in samenwerking. Maar je moet natuurlijk wel het 

tempo van die andere volgen daarin, dat is wel waar. Nu leer ik iets, omdat je 

dat vraagt, allicht heb ik het bij sommige mensen moeilijker omdat die mij precies 

meer als een soort verlengstuk of expert behandelen… omdat er geen relatie is zo. 

Je bent hier om een bepaald ding te doen, je doet dat goed, we zijn er content 

over… 

__________ 

 

‘Ik stel me nu vaker de vraag van ‘Wat is in deze situatie de meeste helpende 

houding die ik kan hebben?’ 

 

Sigrid: Dat is iets wat dicht ligt bij iets wat ik bij Johan‟s vragen beseft heb. Ik stel 

me nu vaker de vraag van „Wat is in deze situatie de meeste helpende houding die 

ik kan hebben?‟. En vroeger stond ik daar niet bij stil. En nu merk ik het meer 

omdat ik meer en meer op dingen vastloop waar ik ergernis bij mezelf voel, en dat 

ik dan, met op mijn eiland te gaan zitten, dan nadien denk van: eigenlijk is het 

omdat ik me vastzet op iets wat ik belangrijk vind, maar wat misschien voor die 

klant niet belangrijk is… En dan denk ik van „laat dat los‟, en dan gebeurt er iets 

anders, en dan komt er contact. Dat is iets wat ik laatst meer en meer ervaar. 

Johan: Anders zitten je ergernissen ertussen, of je eigen frustratie… 

Sigrid: Ja, nu één voorbeeld: ik zit in een strategieproces, en die willen het gewoon 

niet over doelstellingen hebben. Die willen het over acties hebben. Ik heb het altijd 

moeilijk ervaren in zo‟n proces dat mensen graag naar acties gaan, maar hier is 

het echt heel extreem. Het gaat gewoon niet. Ik probeer hen echt te overtuigen dat 

het echt belangrijk is dat ze een kader hebben… het is iets wat ze mij gevraagd 
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hebben: „we willen een kader want we weten niet waar we naartoe gaan‟. Ze 

hebben me dat gevraagd. En ik voel meer en meer dat ik dat wil pushen, en als dat 

niet gaat, dan sleur ik en trek ik en… dan denk ik „ik kan mijn eigen rol als 

consulent niet meer doen omdat ik aan het sleuren en het trekken ben‟. Ik word 

ambetant, zij worden ambetant… Dan heb ik gezegd „ok, ik ga hen dat nu nog es 

duidelijk benoemen, want dit hebben jullie me gevraagd, ik krijg die en die signalen 

dat jullie dat niet willen doen, zijn jullie zeker dat jullie die richting willen uit gaan?‟. 

Ze hebben gezegd „ja‟, dan heb ik dat losgelaten, en nu zijn we een maand verder, 

en komen ze via de acties naar doelstellingen. Dat was hun manier van doen niet, 

en ik wou dat op mijn manier… Meer en meer stel ik me die vraag: wat is het 

waarmee ik hen kan helpen om hun eigen weg te vinden? En bij mij zit dat soms te 

wroeten, omdat ik dat zo paternalistisch vind, maar….   

Lisa: Ja, vind je dat paternalistisch? 

Sigrid: Ja, soms denk ik „ik moet hier voor hen de weg vinden‟ en dat gaat niet, en 

dan probeer ik te zeggen, ik moet zien wat ik kan doen om het voor hen 

gemakkelijker te maken om de weg te vinden, maar niet de weg tonen, want dat 

vind ik een groot verschil. 

Johan: Dat is een heel moeilijke. 

Lisa: Dat is een heel moeilijke. 

 

Frank: Ik zou graag aansluiten op het verhaal van Sylvia. Voor dat ik naar Matrix 

kwam, was ik een proces-fundamentalist. Ik dacht dat ik het wist. En ik was er echt 

van overtuigd van… Ik zag niks anders meer dan proces, en dat was … 

geïnspireerd door F (lacht) en zo verder… Ik wentelde mij daar in, ik twijfelde ook 

niet echt; dat is „the way to go‟, dit niet. 

Lisa: Je had het gevonden he. 

Frank: Ik had het gevonden. Dat was voor de opleiding. 

Lisa: Hij was pas afgestudeerd en hij had alles al gevonden. 

Frank: Ik voelde me zo goed. Ik had ook een heel ander beeld van wat processen 

zijn. Terwijl ik nu vaak zie, zeker als mensen mij iets vragen, dat ik eerst 

aansluiting zoek. Wat het ook is. Ik krijg nu soms vragen om de expert uit te 

hangen, en dan doe ik dat. Da‟s raar he? Omdat ik dat niet in tegenstelling vind 

met procesgericht bezig zijn. Dat is zo… ik probeer dan te helpen, zo snel mogelijk 

aansluiting te vinden, en daarna komt dat wel goed. Dat beïnvloedt sterk waar ik ja 

en nee op zeg en wat ik doe. Dat verhaal van Sigrid, ik dacht ja, da‟s goed. Dat 

principe van „hoe kun je het meest helpend zijn en zo snel mogelijk aansluiting 

vinden‟ en daarna kom je wel op terug op je voorkeurspoor. Mijn voorkeurspoor ligt 

niet in het expert-kennis geheel. 
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Lisa: Ik vind het wel knap dat je zegt „dat is daar niet mee in tegenspraak‟. Dat vind 

ik heel treffend. 

Frank: Het valt me meer en meer op, als ik mensen probeer te overtuigen van 

procesgericht bezig te zijn… Juist dat is in tegenspraak met heel die filosofie denk 

ik. Je bent iets aan het pushen en je bent niet meest helpend bezig in die relatie, 

dat is zo heel… Maar ik vind dat een lastige he, maar ik ben er meer mee aan het 

experimenteren zo. 

Sigrid: Ik vind dat ook, waar ik mij bewust van ben is van: „wat hebben mensen 

nodig, wat zijn hun behoeften, wat maakt hen veilig?‟. En dat heb ik ook al gehad, 

als ze een expert vragen, ok, dan zeg ik „ja‟, omdat je dan vertrouwen creëert en 

van daaruit zie je wel waar je naar toe gaat. Maar als ik direct nee zeg, dan gaat er 

niks door. 

Bart: Ik vind dat een heel goeie basisformulering van „hoe kan ik het meest, op de 

beste manier helpen?‟ en dat kan op het even welke manier zijn, als ingang. 

Frank: als ingang. 

Bart: Als basishouding hé, eens er al wat ligt kun je wat meer sturen, denk ik, nee? 

Sigrid: Voor mij is het niet als ingang, voor mij is het meer van „hoe kan ik hier-en-

nu de meest helpende houding hebben?‟. Maar dat is soms in het begin en drie 

maanden verder zie ik iets anders… 

Lisa: Ik heb daar een vraag bij. Als je zegt, „als ze een expert nodig hebben, dan 

ben ik de expert‟, hoe zit het dan met eigen keuzes rond „wat wil ik wel en niet 

doen?‟. Want altijd zoeken naar „wat is nu voor u de meest helpende houding, 

maakt het dan niet moeilijk om trouw te blijven aan wat je wel en niet wil doen?  

Lisa: Ik kom nog es toe aan dat probleem van die helpende houding: „wie definieert 

wat helpend is?‟ Is het de houding waardoor de klant zich het meest geholpen 

voelt, of is het de houding waardoor jij weet dat de klant het meest geholpen is? 

Bart: En zijn dat twee verschillende dingen? 

Lisa: Soms zijn dat twee verschillende dingen. Niet altijd. Want dan is er geen 

issue. Voelt de klant zich geholpen door iets waarvan jij denkt „daar is de klant niet 

het meest mee geholpen?‟ 

Sigrid: Dat is iets waar ik dikwijls mee wroet. Ik doe soms dingen waarvan ik denk, 

op het moment zelf en achteraf: „die is echt geholpen geweest‟. En wanneer is dat, 

als ik die indruk heb? Als ik zie dat de klant zelf in beweging gaat en zelf de dingen 

in handen neemt en af en toe es belt voor een vraag maar waar ik eigenlijk niet 

echt meer nodig ben. En dan zeg ik, ik zou eigenlijk wel liever hebben, gewoon 

voor mijn ego, dat ze meer van mijn stuk erin herkennen, het is precies hun ding 

geworden. En zelf wroet ik daarmee: „potverdorie‟, ik voel me aan de kant gezet. Ik 

heb zoiets van: „dat is wat juist is, wat moet gebeuren‟. Ik vind het fantastisch, maar 
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het is bijna dat ze vergeten zijn dat het met die consulent is dat dit gebeurd is, en ik 

zit daar… 

 

‘Je leert eigenlijk leren.’  

 

Sigrid: Een stuk dat ik denk dat ik bij Matrix heb, is dat ik besef dat ik nog veel te 

leren heb, en dat dit ok is. Terwijl ik ervoor veel meer de druk had, zeker op het 

werk, van „je moet op een bepaald niveau zijn‟, en nu beter kan aanvaarden van 

„als ik dat niet kan, dat is ok, ik kan dat ontwikkelen en ik ga veel meer dat ook 

laten weten aan anderen en hulp vragen‟. Terwijl ik dat vroeger meer als een falen, 

als een tekort aanvoelde en moest zien „hoe geraak ik daar boven en hoe verstop 

ik dat misschien‟ nu veel meer de reflex van „ok, dit is iets wat ik nog niet kan of 

nog niet genoeg kan, wie kan me daarbij helpen?‟ En dat dat ok is. Dat vertrouwen. 

Bart: Wat het bij mij triggert, is wat je zegt dat het in essentie gewoon een 

individueel leerproces in gang zet, en dat dat leerproces op zich veel belangrijker 

is. En ook een beetje het besef van „het is niet een kwestie van „je kunt het of je 

kunt het niet‟‟, rond leren, maar een proces van continu te leren en te zoeken … en 

dat dit een proces is dat nooit stopt en dat eigenlijk het bedreven raken in en, met 

dat proces omgaan, dat dit een vaardigheid is die je hebt. Maar dat dit proces op 

zich je hele leven doorgaat en ook moet doorgaan, want de omgeving verandert 

continu… Je leert eigenlijk leren. 

 

 

‘Eigenlijk is het levensvaardigheden voor adviseurs.’  

 

Ben: Daarstraks zei je, Johan, „ik wil de mensen niet lokken, niet misleiden‟, of 

zoiets. Toen we het hadden over de bekendmakingsbrief van de nieuwe Matrix-

opstart. Ik heb hem een beetje herschreven en dat was dan een beetje te 

commercieel naar zijn goesting en dan zei hij „ik wil de mensen niet misleiden‟ of 

zoiets. 

Johan: Niet verleiden. Niet misleiden ook (lacht). 

Ben: Dit is ook allemaal gebracht onder het mom van „adviesvaardigheden‟, maar 

uiteindelijk … echte adviesvaardigheden, wat is dat? Daar voel ik me – gelukkig- 

misleid zo hè. 

Johan: Dat de titel niet de lading dekt? 

Bart: Eigenlijk is het „levensvaardigheden voor adviseurs‟ of zoiets. 

Ben: Zoiets. 

Frank: Maar als je het zo noemt … 
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Ben: … dan bereik je niemand meer. Het gaat meer over het menselijk aspect dan 

over echt het adviseren hè. Zo ervaar ik dat toch. 

Frank: Advies is relaties opbouwen zeker? 

Ben: Het hangt heel nauw samen.  

Bart: Ik volg dat eigenlijk niet helemaal, dat dit misleidend is. Ik vond dat dit vrij 

duidelijk gesteld is bij het begin van de opleiding, van de manier waarop wij aan 

adviesvaardigheden proberen te werken, is dat je voldoende jezelf kent. Dat je 

weet wat je aan het doen bent en dat je van daaruit sterker staat in je 

adviesvaardigheden. Alleen had ik ook de dimensie ervan niet kunnen inschatten. 

___________ 

 

‘Als ik groepen of mensen begeleid, ik spreek hen veel meer aan op het 

persoonlijk leren.’ 

 

Lisa: Iets wat ik nog meeneem ook, merk ik, en dat is echt in mijn praktijk he: zo 

van „wat haal je er nu uit voor jezelf?‟. Het moment dat mensen komen: „ik kom het 

hier wel leren, jij gaat het mij nu leren‟, toch veel bewuster, niet alleen met mijn 

houding maar ook redelijk expliciet naar hen ben van „hoe meer je erin steekt, hoe 

meer je eruit haalt‟. Maar dat is voor mensen soms heel gek, want ze komen iets 

leren, maar ze komen vooral er niet veel insteken, ze komen halen he. 

Johan: Dan wijs je meer op de eigen verantwoordelijkheid in feite. 

Lisa: Ja, je doet het ook veel meer geïntegreerd. Je bent bezig met hen, en niet 

alleen met hun kop, niet alleen met inzichtjes en kaders. En dat durf ik gewoon 

explicieter doen nu. Ik vind het precies minder bedreigend. Daarom kan ik het ook 

veiliger maken voor hen om ook voor zichzelf in eigen identiteit te zitten leren. En 

met de groep en dankzij de groep. Waar ik het vroeger veiliger hield: „vaardigheden 

en kennis‟. Die persoon werd alleszins niet zo aangesproken, uitgenodigd en wat 

uitgedaagd zo. Nu is het zo van „wat doe je er nu zelf mee?‟ 

Ben: Ja de juiste leerhouding is een sine qua non, anders heeft het niet veel zin 

hé. 

___________ 

 

‘De verdienste van het traject is niet dat je het begrepen hebt. De verdienste 

is dat je er dingen mee kunt doen.’ 

 

Lisa: Het maakt het wel moeilijk om het te delen met anderen. Zo: „Wat haal je 

daaruit? Moet ik dat ook volgen? Is dat de moeite? Wat heb je daar geleerd?‟ 

Frank: Dat zijn vreselijke vragen (lacht). 
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Lisa: En dat deel ik wel zo een beetje, dat „onder het mom‟, zoals je dat noemt. Ik 

heb daar een levenshouding geleerd, of ik heb daar leren leren, dat werkt niet 

wervend he. „Ik zou het wel volgen als ik u was‟, „Ja ok, maar ik leer al genoeg 

denk ik‟. „Toch‟… Dat heeft mij zelfs tijdens Matrix en de jaren daarna bezig 

gehouden, precies een behoefte van dat toch explicieter te krijgen van „wat is het 

nu? Wat maakt het nu?‟ Ik zit precies toch nog op een honger voor mezelf dan van 

„wat heb ik er nu aan gehad?‟. Wel vanuit een gevoel van „ik heb er wel veel aan 

gehad‟, maar wat nu?. En ook een stuk de frustratie om mensen daarvoor warm te 

kunnen maken. Het is heel moeilijk te delen met mensen die dan ook niet in die 

specifieke leergroep zitten denk ik. 

Bart: Alles draait rond het aspect begrijpen hé. Is het belangrijk dat je mensen kunt 

laten begrijpen wat er daar gebeurd? Begrijpen zit in je hoofd, dat is wat we willen, 

je wil het op papier zetten zodanig dat de mensen begrijpen. Maar eigenlijk moet je 

het ervaren om het te kunnen begrijpen. Wij hebben het ervaren en we begrijpen 

het nog niet… Maar wij hebben de kunst geleerd om dat begrijpen ook niet meer 

na te streven… 

Lisa: Jij, ik niet hoor. 

 

Bart: Ik ga voor mezelf spreken. (lacht) En dan nog, ik ben ook nog „ge-tik-takt‟ om 

er woorden aan te geven, dat is wel boeiend, je blijft daar naar streven. Maar dat is 

een andere dimensie dan begrijpen en je kunt dat niet goed uit leggen… Ja… 

Lisa: Je zegt zo: laten zien wat mogelijk is. En dat is zoiets waarmee ik gepuzzeld 

ben, ook die vraag die je stelt vandaag: wat zijn de effecten die nog door zijn… Ik 

vind dat dus heel moeilijk om dat te expliciteren. Het heeft wel van alles teweeg 

gebracht, maar wat is het dan? Is het dan Matrix? Ik denk ergens van wel, maar ik 

weet het ook niet en dat sluit ook wat aan bij; „zijn het wel adviesvaardigheden die 

we hebben gekregen?‟ en kunnen we dat wel goed vast krijgen nu wat het dan is 

wat we hebben opgebouwd. Ook al omdat je in het begin zegt: „ik ga dat dan 

moeten verdedigen, en dat is moeilijk overdraagbaar, mensen zullen het pas 

begrijpen als ze het zelf hebben meegemaakt‟. Maar het is voor mezelf al moeilijk 

overdraagbaar of expliciteerbaar, zo van „wat heb ik er eigenlijk aan gehad?‟ en ik 

merk nu ook: het is alleen maar in gesprek dat ik daar terug bij geraak. Ik heb dat 

niet zo in mijn hoofd. 

___________ 
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Groepsgesprek 3: Matrix I (leergang 2001) 
 

 

Datum 19 juni 2008 

Aantal deelnemers:  6 

Plaats: UHasselt 

 

Inhoud: 

 

1. Situering en beschouwende terugblik 

2. Kwaliteiten van de relationele realiteit binnen Matrix vanuit contrasterende 

ervaringen  

3. Sterkhouders Matrix – samenvattende bevindingen 

4. Verwoorde effecten en beschouwingen over de aard en de dynamiek van het 

leren binnen Matrix 

 

 

1. Situering en beschouwende terugblik 

 

Het is ondertussen zeven jaar geleden dat de eerste Matrix groep opstartte. Hun 

leerproces werd begeleid door Roger Goris en Felix Corthouts. Ik nam de rol op 

van observator. Gezien de toch al aanzienlijke tussentijd ben ik erg benieuwd hoe 

de Matrixervaringen bij de deelnemers van Matrix I sindsdien verder hebben 

doorgewerkt. Ik start met een (te uitvoerige) inleiding en gebruik opnieuw de 

metafoor „onderzoek als improvisatiedans‟ om de aanpak te duiden en de sfeer te 

zetten. Een deelnemer vat samen:‘Hoe werkt Matrix door? Wat blijft hangen? Wat 

bepaalt de kracht van een leergroep?‘  

 

Aarzelend en zoekend delen de deelnemers hun eerste reflecties. Het expliciteren 

van de leerervaringen blijkt wederom niet gemakkelijk. Ik stel hen gerust met de 

boodschap dat we al sprekende wel tot de essenties zullen komen en mekaar 

hierbij kunnen helpen. Geleidelijk aan ontvouwt zich een onderzoekend gesprek en 

worden de reflecties scherper. We staan uitgebreid stil bij de leerervaringen binnen 

Matrix, wat die ervaringen mogelijk hebben gemaakt en welke betekenis zij spelen 

in ons leven. Naar het einde van de bijeenkomst formuleert iedereen ter afronding 

wat hij/zij uit het gesprek onthoudt als belangrijkste grondslagen van het leren 

binnen Matrix. 

Het valt me op dat de inbreng van de deelnemers sterk gekleurd is door voorbije of 

actuele periode en gebeurtenissen in hun persoonlijk en/of professioneel leven. De 
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ervaren realiteit binnen Matrix wordt gewaardeerd tegen de achtergrond van 

specifieke particuliere ervaringen die hiermee contrasteren. Ook bredere 

tegenstellingen tussen de wereld binnen Matrix en daarbuiten komen aan bod. De 

reflecties over de vroegere Matrixervaringen krijgen hierdoor een erg persoonlijk en 

actueel karakter. Het is vanuit deze contrasterende ervaringen dat de typerende 

kwaliteiten van „de wereld binnen Matrix‟ worden aangevoeld en verwoord. In 

paragraaf 3 ga ik hier nader op in.  

 

Ik ervaar de sessie als heel krachtig, boeiend, meeslepend. Tijdens de bijeenkomst 

verwoord ik het als volgt: 
 

Johan G: Hebben wij niet voor 80-90% hetzelfde gezegd als die 2 vorige 
groepen? 
 
Johan: ja, dat is zo. 
 
Johan G: En is dat niet vervelend voor je? 
 
Johan: Neen neen, het persoonlijk verhaal vind ik altijd boeiend. Jullie vertellen 
dat in eigen woorden, en het verhaal dat erachter zit, is sowieso nieuw. Zoals E 
die praat ook over de laatste 3 jaar. Het is gekleurd ook door verhalen nu, en 
dat maakt het heel persoonlijk. We hebben niet de tijd om erop door te gaan, 
maar het zegt ook hoe je er nu bij rond loopt. Dat vind ik een verschil. En ook 
dat het in eigen woorden gezegd wordt. Soms dezelfde dingen in eigen 
woorden. En wat mij vooral iedere keer frappeert, is wat terug ontstaat, tijdens 
zo‘n dag, dat vind ik altijd terug bijzonder. Hier hangt ook weer zoiets van… Ik 
ben hier nu graag. Maandag zat ik ook met een groep. Daar hing ook terug een 
bepaalde kwaliteit die je ook voelt in de groep. De meeste waren ook 
content dat ze waren geweest, en dat er weer contact was. Die beweging, of 
die energie die het geeft om er terug mee bezig te zijn ook al is het 
hetzelfde, maar er ontstaat terug een soort dynamiek, een soort proces 
tussen mensen, waarvan ik het de moeite waard vind om er weer terug in te 
zitten eigenlijk.  
 
Dat blijft me meer bij dan ... Ik vergeet dan op te schrijven Soms denk ik 
letterlijk, ‗het kan me eigenlijk niet meer schelen of het nu voor dat proefschrift 
is, want dit is weer gewoon goed om mee te maken. En als mensen die dag er 
ook iets aan hebben, dan vergeet ik letterlijk ‗ik moet dat later verwerken‘ of ‗ ik 
moet dat gaan overbrengen‘. Dat wordt secundair. En dan ben ik blij dat ik er 
weer bij zit eigenlijk. Zo is dat. Het verveelt mij niet. 
 
Het blijft ook altijd een abstractie. Dan zou ik zo de hele dag moeten laten zien. 
Je krijgt nooit die dynamiek overgebracht. Ik heb nu weer woorden, en dat is 
dan onze eigen kennis op basis van die ervaringen, ondertussen vermengd met 
andere levenservaringen. Daar zitten zoveel betekenissen onder, als ik morgen 
dit gesprek laat zien aan de juryleden dan gaan ze mogelijk zeggen ‗tuurlijk is 
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dit belangrijk‘, maar dat zit geladen‘, daar zit iets onder dat je niet zomaar kunt 
doorgeven. En dat is moeilijk, voor mij hoeft dat ook niet. Je kunt dat niet 
doorgeven. We hebben dan niet veel woorden meer nodig om te zeggen ‗wat 
betekent die tijd in het proces?‘. Dat is een ervaringsgegeven. We bevragen 
mekaar dan ook niet meer. Ik denk –ik weet dan wat je bedoelt. Er zitten 
gedeelde ervaringen onder en die kapteer je in woorden. Als je het doorgeeft, 
dan geef je woorden door, en dan denkt de ander dat die dat verstaat zoals wij 
dat bedoelen. Mogelijk. Mogelijk niet. Er zitten ervaringen onder die die 
woorden rijkdom geven. En dat terug proeven zeg maar, daar zitten de dingen 
die maken dat het niet vervelend is. Was dat zo een beetje duidelijk? Vat dat nu 
es samen. 
 
Sandra: Johan laat zich meesleuren door het proces. Da‘s zowat de 
samenvatting.  
(lachen) 

 

 

Mensen die verschillende levens leiden komen weer samen en vinden elkaar en 

(delen van) zichzelf weer in ontmoeting. In het gesprek met hen ervaar ik terug 

dezelfde kwaliteit en nabijheid als in Matrix zeven jaar geleden. Een deelnemer 

noemt het „een kippevel-moment‟, waar ze er wel meerdere van gevoeld heeft die 

samenkomst, „een wij-moment‟, (a living „us‟, schrijft Shotter ergens in één van zijn 

vele artikels). In de manier waarop de deelnemers hun verhaal inbrengen, ervaar je 

heel sterk het achterliggende emotionele gewicht. Dat laat me niet onberoerd en 

maakt dat ik volledig aanwezig ben in het gesprek. De verhalen hebben te maken 

met erg basale, menselijke thema‟s (vertrouwen, mildheid, verantwoordelijkheid 

voor jezelf en anderen, …). Het zet een beweging bij jezelf in gang en plaatst je in 

een gelijkaardig proces. Dat maakt het voor mij telkens de moeite waard om in 

dergelijke gesprekken te zitten. Onderzoek en zelfonderzoek vallen in zo‟n 

gesprekken samen.  

 

Het groepsgesprek trekt zichzelf voort vanuit een oprechte interesse in elkaars 

verhaal en inbreng. Ik ervaar de beschouwingen van de groep als erg doorleefd. 

De grond van waaruit Matrix ervaringen worden verhaald is geen verse grond maar 

bewerkte grond. Er is leven doorheen gegaan. Er wordt genuanceerd gesproken, 

vanuit een gegroeid besef dat leren over je zelf in relatie tot anderen een continu 

proces is van vallen en opstaan, dat de nodige mildheid vraagt tav van je zelf en 

anderen. Maar ook dat in datzelfde relationeel leerproces die mildheid 

gegenereerd wordt. En dat het vasthouden van het geleerde niet alleen een 

volgehouden persoonlijke inspanning vereist, maar een blijvende inbedding vraagt 

in gelijkaardige vertrouwensvolle relaties. Het is zoals een taal, stelt Dominique. 

Een aangeleerde taal moet je ook onderhouden, anders verwatert ze: 
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‘Wat je toen allemaal meegemaakt hebt, was intens. 

Maar op den duur is er verstrooiing van alle kanten. 

En van het zijspoor kom je in de grote rivier en word je meegesleurd. 

En dan ben je er niet meer zo echt mee bezig. 

Dan begint het te verwateren. 

Het is zoals een taal,gebruik je haar niet voldoende, 

dan ebt ze weg.‘ 

 

Ik heb er tijdens de verwerking van de gesprekken verder bij stil gestaan waarom 

het gesprek een dergelijke uitwerking op mij heeft. Het heeft erg te maken met een 

samengaan van „positieve‟ gevoelens: bewogen worden, verdieping, nabijheid, 

genegenheid, zorg, warmte. Ik beschouw het voorliggende schrijven tegelijk als 

een oefening om daar dichter bij te geraken. (Ik verwijs dan vooral naar paragraaf 

2). In paragraaf 3 geef ik een overzicht van de sterkhouders of de kwaliteiten van 

Matrix zoals verwoord door de deelnemers ter afronding van de bijeenkomst. Een 

korte weergave van de belangrijkste leereffecten vindt u terug in paragraaf 4.  

 

 

2. Kwaliteiten van ‘de wereld binnen Matrix’  

 

De betrachting van dit schrijven is dubbel; enerzijds wil ik hier een aantal 

gespreksfragmenten naar voor schuiven die vanuit een post-ervaringsperspectief 

van de deelnemer de eigenheid en de sfeer van de relationele ruimte en 

bijhorende praktijken binnen Matrix goed neerzetten. Doordat de deelnemers hun 

ervaringen binnen Matrix afzetten tegen contrasterende ervaringen uit hun 

persoonlijk en professioneel leven, lichten de typerende kwaliteiten van de wereld 

binnen Matrix extra op. In het gesprek komen kenmerkende eigenschappen van 

Matrix bovendrijven en worden betekenissen tegelijk verdiept en herkadert en 

worden nieuwe of hernieuwde voornemens geformuleerd. Dit maakt de dialoog 

heel dynamiserend. Ik zie dit deel ook als een oefening om die dynamiserende, 

generatieve kracht van dit gesprek verder te exploreren en meer zicht te krijgen op 

onderliggende processen. Ik doe deze oefening aan de hand van drie 

gespreksfragmenten.  
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Gespreksfragment 1 

- Het verhaal van Sandra - 

 

Sandra waardeert „die rust die je daar had in Matrix en de tijd voor jezelf‟ vanuit 

een actueel gevoel van onrust en een persoonlijke nood aan stilte en zelfreflectie  

(fragment 1.1). De rust binnen Matrix krijgt alzo een geactualiseerde persoonlijke 

betekenis of waardetoekenning. Het uitdrukken van dit contrast maakt een 

onderliggende behoefte zichtbaar  – ‗rust, tijd voor mezelf‘ - en wakkert tevens het 

verlangen aan naar vervulling van die behoefte - „dju zo‘n week, weg van de 

wereld‘ –  een verlangen dat aanzet tot nieuwe (mogelijke) actie - „… een cursus 

niet-spreken, ik zou me er zo voor willen inschrijven, ...Ik denk aan die stilte zo. ‘-. 

Dit proces voltrekt zich in éénzelfde beweging. Later in het gesprek wanneer de 

onderliggende leercondities van een ervaringsgroep besproken worden, zet 

Sandra de voorwaarden tijd en (innerlijke) ruimte opnieuw op de voorgrond, 

ditmaal verwoord vanuit een fysiek/lichamelijk aangevoelde kwaliteit van de 

gespreksruimte hier-en-nu (fragment 1.2): 

 

 

Fragment 1.1: 

 
Sandra:‗Wat maakt dat je daar zoveel leert, los van het ervaringsgerichte, 
het hier-en-nu, en jezelf tegenkomen, en … 
is eigenlijk dat je tijd voor jezelf neemt. 
Voor jezelf.‘ 
Als ik er nu aan denk: dju, zo een week…  
weg van de wereld, want dat is het toch…  
 en zo gewoon weer bezig zijn, want uiteindelijk gaat het over jezelf hé, 
bezig zijn met: hoe kom je over bij de mensen, wat zie je, wat zie je niet, 
waar zitten je kwaliteiten … dat leer je daar niet, dat weet je wel, maar 
daar krijg je het fijner, onder woorden, daar zoek je dan samen naar…De 
tijd die je daarvoor krijgt. En daarvoor moet je die 5 dagen samen zitten.  
Niet alleen als groep, ook als groep natuurlijk,  
maar ook een stukje voor jezelf, 
om zo rust te krijgen.  
 
Als ik denk aan de terugkomdagen,  
dat was dan van twee tot acht dan had dat ook zijn tijd nodig.  
Het was ook wel bijpraten maar het is meer dan dat. Je moet in een soort 
rustniveau komen, dat ik nu ook nog niet heb. Dan kan ik volgen wat 
Elfrie zegt, dat ze er in de laatste 3 jaar niets mee gedaan heeft, en dat is 
denk ik omdat je zo geen rustmomenten hebt.‘  
 
Johan: Je wordt meer geleefd door dingen die op je weg komen?. 
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Sandra: Ja, in een normaal gelukkig leven heb je dat voor een stuk ook, 
maar wel hier en daar wat tijd nemen om te reflecteren, maar in een 
hectisch leven en  zeker als je in een negatieve stroom zit, heb je geen 
rust. Die week helpt en legt de basis waardoor je erna… 
 
Elfrie:… sneller die rust vindt in die groep. 
 
Sandra: Ja, ik denk het. En ik heb daar andere mensen voor nodig. Ik 
ben niet het type… alhoewel vorige week heeft iemand mij, maar het doet 
hier weinig ter zake, vertelt over een cursus, een dat is een week niet-
spreken. En dat sprak me aan, echt waar. Niet spreken, behalve 10 min 
per dag met de therapeut die daar aanwezig is, dat lijkt me heerlijk. Ik 
zou me er zo voor willen inschrijven.(lacht) 
 
Elfrie: Ik niet natuurlijk. 
(gelach) 
 
Johan: Je verwijst naar die rust in feite dan, ruimte voor jezelf. 
 
Anna: Ja ….natuurlijk, of ik het dan na 2 dagen nog zo leuk zou vinden 
weet ik ook niet. Ik denk aan de stilte zo. 

 

 

 

Fragment 1.2: 

 

Sandra: 

 

Het heeft toch veel met tijd te maken. 

Hier ook. We zitten hier weer. 

Het kan hier stil zijn… 

We weten niet wanneer het gaat eindigen 

 maar we weten dat er een aantal van ons vroeger door moeten … 

We hebben niet echt prangende vragen gekregen waar er meteen een antwoord 

op moet zijn… dan is dat zo… 

 

Elfrie: 

 

Het geeft ruimte. 

 

Paul: 

 

Hmm,hmm 
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(Noot: het toeval wil dat een deelneemster uit het vorige Matrix groepsgesprek zich 

voor een dergelijke cursus „niet spreken‟ heeft ingeschreven en haar ervaringen 

tijdens die dagen relateert aan haar ervaringen binnen Matrix. In het kielzog van 

het groepsgesprek, mailt ze mij haar reflecties door. Zie haar email in bijlage op het 

einde van dit deel.) 

 

 

Gespreksfragment 2 

- Het verhaal van Paul - 

 

Paul vertelt hoe hij de laatste tijd op gespannen voet staat met iemand uit zijn 

werkomgeving. Hij stelt vast dat hij zichzelf in die relatie, ondanks Matrix en andere 

leerinspanningen, op confronterende manier blijft tegenkomen. Zo zegt hij:‘Ik 

ervaar dat ik iedere keer precies niets geleerd heb en zie mij terug dezelfde fouten 

maken.‘ Paul koppelt het omgaan met eigen overdrijvingen en valkuilen in de 

interactie met anderen aan de kwaliteit waarop hij de relatie aanvoelt. Al 

bespiegelende formuleert hij zijn eigen verklarende uitleg: „In een relatie waar ik op 

mijn gemak ben, mezelf kan zijn en vertrouwen ervaar, schiet ik niet zo snel door.‘ 

Hij spreekt over een breuk in het vertrouwen en terugblikkende op zijn 

Matrixervaringen benadrukt hij de betekenis van vertrouwen en het belang van ‗je 

goed voelen in de relatie‘ als voorwaarden om wederzijds te kunnen leren.  In één 

reflectiebeweging neemt hij ook zijn eigen optreden mee onder kritische 

beschouwing: ‗misschien moet ik dan op zo‘n moment nog wat verstandelijk 

doorvragen of zo.‘ Een andere deelnemer verdiept verder: ‗Heb je dan te weinig 

vertrouwen, om dat dieper te bespreken met die persoon?‘. De gesprekssequentie 

eindigt met een lange stilte.  

 
Paul: Ja, voor mij is het zoiets, een beetje daar op inpikkend, dat ik ervaar dat ik 
iedere keer precies niets geleerd heb. Nu, dat ga ik even trachten toe te lichten. 
Het is rapper herkenbaar. Maar het vreemde is... ik word nu weer 
geconfronteerd met een bepaald type waar ik enorm allergisch voor ben, en 
dan denk ik: wat heb ik de laatste jaren nu allemaal niet gedaan? Toch laat ik 
mij iedere keer vangen. En dan ben ik me daar wel van bewust, maar 
uiteindelijk in de praktijk gebeurt er heel weinig mee. Natuurlijk, het zal ook wel 
te maken hebben met een totaalgegeven. Op het moment, toevallig of niet de 
laatste drie, vier jaar had ik het persoonlijk erg moeilijk. Als ik dat nu moet 
beschrijven of bekijken, dan is het alsof ik in een grote hoofdstad was ergens, 
met 10 miljoen inwoners en helemaal mijn draad kwijt was. Ik wist mijn weg niet 
meer. Ik had wel een stadsplannetje, maar ik kon het precies niet lezen. Het 
was precies een droom. Ik bedoel, dat gegeven zal er ook natuurlijk wel mee te 
maken hebben. Dus, ik herken er mij ook wel een stuk in dat als ik met andere 
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mensen ben, in groepen en zo, dat ik rapper alles kan plaatsen en dat ik mezelf 
daar ook kan in plaatsen. Nu ben ik weer goed op dreef, ook in mijn 
opleidingen. Nu kan ik dat allemaal weer wel iets beter inschatten. Dus, niets 
geleerd hebben, is natuurlijk euh, die vraag stel je je alleen maar natuurlijk als 
je ‗faalt‘-, allee dat is misschien een groot woord, maar als je je weer laat 
vangen.  
 
Johan: Dus wanneer je dingen doet die je eigenlijk niet wil doen maar op dat 
moment toch doet? 
 
Paul: Ja, of dat ik denk: waarom doe ik dat nu op die op die manier? Zeg dat 
nu, doe dat nu eens gewoon. Maar blijkbaar kan ik dat met sommige mensen 
niet en dan trek ik - denk ik - direct de link naar de condities die leren mogelijk 
maken. Ik denk dat het vooral te maken heeft met die openheid, die eerlijkheid, 
vertrouwen hebben in mensen om dan dingen te kunnen zeggen en te kunnen 
leren. Wanneer ik mij goed voel bij iemand. Anders zeg je niet de dingen die je 
echt wil zeggen of dan zeg je ze te hard of te agressief. En dan begint dat te 
botsen. Het vertrouwen is er dan niet. En daar loop ik dan altijd tegen. Ik heb nu 
specifiek iemand in gedachten. En dan zeg je ‗ Hoe is dat nu mogelijk eigenlijk?‘ 
Maar ja, dan relateer ik dit aan het gebrek aan het vertrouwen … op den duur is 
er een stukje breuk van iets. En blijkbaar gaat het dan niet meer zoals het zou 
moeten zijn en in plaats van het dan net wel te doen. Maar blijkbaar gaat dat 
dan niet. Dus dat aspect op zich heb ik blijkbaar nog altijd niet geleerd.(al 
lachend accepterend) 
 
Sandra: Was je dan daarnet terug aan het gaan naar de andere vraag ‗Wat 
maakt dat je leert in een ervaringsgroep?‘ met, dat zijn die vertrouwen en 
openheid? 
 
Paul: Ja ja. ik leg die link. En dan ben ik zelf aan het zoeken: ‗Hoe komt het dat 
het daar bij die persoon niet lukt?‘ En dan ga ik naar de andere vraag:hoe komt 
het dat het leren dan wel kan met mensen of van mensen of tussen mensen? 
Dan heeft dat toch te maken met die gewone dingen als: eerlijkheid, openheid, 
vertrouwen. Maar dan écht vertrouwen in de zin van: ik kan dingen zeggen, ik 
kan dingen aan andere mensen leren zonder dat ik schrik moet hebben, dat ze 
dat nadien niet gaan misbruiken of zo. Dat is ook vertrouwen hé. Ik bedoel, als 
we samenwerken dat ik ook eens iets aan jou kan leren en jij aan mij, maar niet 
van ‗Ik zal het maar niet zeggen, want als ik dat zeg dan komt dat als een 
boemerang volgende maand terug‘ en dat belemmert dan het echte leren hé, 
ziet ge. En vanaf het moment dat ik dat gewaar word en dat begin te voelen.., 
dan is dat misschien ook een voor een deel de veronderstelling dat ik het niet 
rustig kan uitpraten, maar dan is mijn gevoel heel sterk. En meestal achteraf 
bekeken zit dat wel juist. Maar dan zou ik het ook nog eens verstandelijk 
moeten kunnen …bevragen zo.  
 
Johan: Dan zeg je ook dat op momenten waarvan je zegt ‗daar voel ik openheid 
en vertrouwen‘ dat je dan sneller dingen kan zeggen en dat je dan minder snel 
doorschiet? Allee, je relateert dat aan elkaar, jij brengt dat samen. 
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Paul: Ja, dan kan ik nog wel enthousiast zijn, of mijn stem verheffen, of wat dan 
ook, maar dan is dat zo van ‗Begrijp je me nu niet, versta je nu niet wat ik zeg?‘ 
en als je dan geen gehoor krijgt dan wordt het nog sterker. Dan ben ik bijna aan 
het roepen: ‗Help me dan toch! Snap je me nu niet?‘ En dat helpen gaat zich 
dan vertalen in - agressie is nu te sterk uitgedrukt - in harder en vandaar dat ik 
de link legde naar de tweede vraag.  
 
Dirk: Als je dan spreekt over ‗oppassen wat ik zeg, of het gaat als een 
boemerang terug komen‘, bedoel je daar dan mee dat je weinig vertrouwen 
hebt om dat dieper bespreken met die persoon? 
 
Paul: Ja, dat kan ik nog niet plaatsen op deze moment, denk ik. Is het dan 
misschien dat ik zelf niet doorvraag, dat ik de confrontatie niet aan ga, de 
‗echte‘ confrontatie? Dat zou ook kunnen natuurlijk … dat ik dat alleen maar kan 
met mensen waartoe ik heel gevoelsmatig openheid mee heb. En dat ik dan 
toch misschien bij anderen waarbij ik denk die zijn met macht bezig zijn of zo… 
die confrontatie dan liever niet aan ga. Dat zou ook kunnen.Die vraag heb ik 
mezelf ook al eens gesteld natuurlijk. (Lange stilte)  

 

 

Gespreksfragment 3  

- Mildheid tav anderen en jezelf en het verhaal van Elfrie -  

 

Sandra sluit aan op verhaal van Paul over het belang van „vertrouwen‟ door het te 

koppelen aan „mildheid‟, waarbij ze aangeeft dat ze bij zichzelf vaststelt dat ze 

milder is geworden t.a.v. mensen en situaties waar ze het vroeger moeilijk mee 

had:  

 
Sandra: Er zijn dingen waar je nu bewuster van bent, die vroeger onbewuster 
waren. Doordat je er bewuster van wordt, ook al reageer je niet altijd verkeerd, 
dat remt zo wat af…euh Hoe moet ik dat nu uitleggen? Ik ga nu rapper - als 
iemand iets doet of iets zegt - gaan denken van: waarom doet hij dat of waarom 
is dat zo? En dan kan ik daar beter mee om gaan. Het gaat over het respect 
voor het anders zijn van iemand.  …Ik heb nog altijd mijn beoordeling, maar ik 
ga dat anders zijn meer aanvaarden. Ik ga me er niet meer op stuk laten 
lopen…Ik  heb dat wel meer…meer begrip hebben voor hoe dat de mensen zijn 
eigenlijk. … 
 
Johan: En, hoe zie je de link met Matrix? 
 
Sandra: Ik denk dat dit aansluit met wat Paul zei daarstraks over de 
ervaringsleergroep;er is daar openheid, communicatie, vertrouwen. Voor mij 
was dat ook wel een stukje ; allee hoe ik keek naar de anderen. Respect 
hebben voor mensen die nu eenmaal dominant zijn bv., omdat ze ook zo maar 
‗geworden‘ zijn. En daar ook nog altijd niet mee akkoord gaan en er niet tegen 
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kunnen, maar het wel makkelijker aanvaarden en het op een andere manier 
proberen ipv daar tegen aan te lopen, van het ofwel te aanvaarden of 
openingen proberen te zoeken om het bespreekbaar te maken of door gewoon 
te zeggen: ‗hey, ik wil wel es vooraan lopen.‘  

 

Die zelfbeschouwing van Sandra treft Elfrie:  

 
Elfrie: Dat is eigenlijk nou net precies wat bij mij niet zo goed lukt, ik heb dat 
even hier opgeschreven, om dat even grof te zeggen, ik heb hier geschreven 
‗slechte mensen met slechte karaktertrekken… 

(gelach)  
 
Sandra: Dat is karakter.  
 
Johan: Categorieën 
 
Sandra: Da‘s mijn karakter dan waarschijnlijk, ik heb dat nooit echt zo gezien. Ik 
kijk zo zwart-wit niet. 
 
Elfrie: Neen, dat bedoel ik net. In de periode van Matrix kon ik daar ook opener 
voor staan en kon ik ook meer de positieve kanten van mensen zien. En wat 
genuanceerder zien. En nu momenteel - en dat heeft misschien ook met mijn 
ervaringen van de laatste jaren te maken hoor- is het weer moeilijk, zwart-witter 
inderdaad. Je maakt je hierdoor niet schoner op en je maakt je er zeker niet 
gemakkelijker mee.  

 

 

Wat Sandra zegt over mildheid t.a.v. anderen, contrasteert met hoe Elfrie haar 

eigen optreden t.a.v. anderen evalueert en zet bij haar een innerlijke dialoog op 

gang. Het doet haar stilstaan bij hoe zij omgaat met het als „storend ervaren‟ van 

het anders-zijn van anderen. De ervaring van dominantie bij anderen kan haar erg 

in het harnas jagen. Het lukt haar nog steeds niet goed daar op een manier mee 

om te gaan die geen afbreuk doet aan de waarde van de ander. In de periode van 

Matrix lukte haar dat veel beter, stelt ze. Elfrie verwijst hierbij naar een erg 

moeilijke relatie die ze achter de rug heeft. Doorheen de beweging van 

zelfreflectie, merk ik dat ze terug verbindingen legt met haar vroegere leerdoelen 

en dat ze deze in het gesprek actualiseert. Gaandeweg in het groepsgesprek 

groeit bij haar het besef dat ze al een hele weg afgelegd heeft op het vlak van 

mildheid t.o.v. zichzelf. Die weg is gestart in Matrix en heeft zich voortgezet in een 

later gevolgde mindfullness-training. Zij wijst erop dat het leren binnen Matrix erg 

lang kan doorwerken op een latent niveau. Ze besluit dat ze op vlak van mildheid 

naar zichzelf al een hele weg heeft afgelegd, ‗en dat is toch al positief‘, maar in 

mildheid t.a.v. anderen nog verder kan groeien.  
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Ook Paul wordt door Sandra in het gesprek betrokken: „Paul, ben jij ook milder 

geworden?‟  

 

 
Elfrie: Neen, dat bedoel ik net. In de periode van Matrix kon ik daar ook opener 
voor staan en kon ik ook meer de positieve kanten van mensen zien en wat 
genuanceerder zien. En nu momenteel, en dat heeft misschien ook met mijn 
ervaringen te maken hoor, en momenteel is het weer moeilijk, zwart-witter 
inderdaad. Je maakt je hierdoor niet schoner op en je maakt je er zeker niet 
gemakkelijker mee.  
 
Dominique: Maar wat je wil zeggen beschouw ik zo een beetje van ‗jij bent jij en 
ik ben ik‘. 
 
Sandra: Ja, en daar moet je verder mee leven.  
 
Dominique:  (declamerend) 
 

Hoe jij bent, dat ben jij  
en hoe ik ben, zo ben ik,  
en ik ga er niet wakker van liggen  
dat je niet denkt zoals ik. 

 
Sandra: Ook dat eigenlijk. Wat ik heel krachtig vond, sorry voor het springen 
hoor, in de leergroep, was dat op een of andere manier in die periode en vooral 
de week erna (na de startweek), was ik écht hyper-open en alert. Ik zag veel 
meer, wat je ook noemt die ‗euforie‘, dat was echt een energie hé. 
 
Johan: sensitiever 
 
Elfrie: Ja. Supersensitief. Dat gaf kracht. 
 
Sandra: en energie 
 
Elfrie: en energie 
 
..: Ik heb alweer een mooi voorbeeld van iemand waar ik het moeilijk mee heb 
momenteel. Dat is dan wel weer erg emotioneel dichtbij. Ik heb er echt moeite 
mee, om bij die persoon het goeie te zien. Ik heb ook een zeer ‗evil‘ man 
meegemaakt, die mentaal ziek was – maar echt goed ziek- ik denk dat die 
ervaring die daar tussen gekomen is, tussen Matrix en het leven weer terug 
oppakkend dat dit heel erg interfereert. 
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Johan: Het heeft u wat op uw hoede gezet precies. 
 
Sandra: Heeft dat ook geen band met je karakter dan? Als ik naar mezelf kijk, 
ben ik veel milder geworden ook voor mezelf…Het hoeft voor mij ook allemaal 
niet meer.. Maar dan denk ik, dat heeft ook met mijn karakter te maken. Ik ben 
niet ambitieus.  
 
Elfrie: Nou, daar wil ik nou eens op inpikken. Als je je goed herinnert, was ik 
vroeger zeker niet mild voor mezelf. Altijd nooit goed genoeg, de lat lag altijd 
hoog, en da‘s nog zo, bij momenten. En in die mindfulnesstraining ben ik me 
daar ook bewuster van geworden. Mindfulness staat ook voor milde, open 
aandacht voor jezelf en dat is een stuk duidelijker voor mij geworden.  
En nu ineens, pas nu op dit moment, leg ik de link, dat 7 jaar geleden in deze 
training al de zaadjes zijn gelegd.Ik vind het wel grappig eigenlijk. Dus het is 
niet alleen van ‗ik ben niet ambitieus‘, ik was dat wel, en ik ben ook fel tegen de 
muur gelopen. Dat was te verwachten. Dat wist ik toen ook. Ik denk toch dat 
toen al een zaadje geplant is geweest. 
 
Johan: En waardoor dat besef in die mindfulnesscursus sneller valt of geplaatst 
kan worden. 
 
Elfrie: hmm hmm 
 
Sandra: Dat het aanvaarden van die mildheid toen al, in de Matrix-opleiding… 
 
Elfrie: Ik was er zelf nog absoluut niet klaar voor he. 
 
Sandra: Maar dat die toen al begonnen is. 
 
Elfrie: Ja, … ja en dan heb ik het wel over naar mezelf toe, maar naar anderen 
toe is het soms wel scherp, ben ik niet zo mild, of kom ik in die valkuilen terecht.  
 
Sandra: Paul, ben jij ook mild geworden voor jezelf? 
 
Paul: Nee da‘s weer zo‘n hele bedenking, mild voor mezelf… Dat denk ik niet. 
Alhoewel, de laatste tijd, maar dat houdt een gevaar in denk ik, dat is een stukje 
gelatenheid, en dat is niet zo goed. Dat ik wel rustiger wordt, maar dan rustig 
zonder dat er een drive zit. Eigenlijk zo het gevoel van ‗het is allemaal genoeg 
geweest‘… 

 

 

De zelfreflectie van Sandra zet een reflexieve beweging op gang waarin iedereen 

participeert. Iedereen zit in het gesprek en resoneert mee. Het is een 

samenvloeien van innerlijke en externe dialoog, die een „multiloog‟ wordt. Het 

verbindt een thema „mildheid‟ met zelfreflectie en gezamenlijke reflectie en de 

diverse contexten waar deelnemers in leven. Die beweging ontvouwt zich op 
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spontane wijze in het hier-en-nu. Het hier-en-nu integreert verleden, heden en 

toekomst. Hosking spreekt over… an „here and now‟ and „an ongoing quality‟ van 

relationele (onderzoeks)processen waarbij ze opmerkt dat het hier-en-nu iets 

anders betekent dan „a present‟ in relation to conventional constructions of past, 

present and future, rather relating ways of coördination already in place, and, in 

principle, is open to new supplements and changed ways of going on. (Hosking, 

1999 p3) 

 

Parallel aan het schrijven van dit gedeelte, stoot ik toevallig op een zeer recent 

artikel van John Shotter in het pas gelanceerde International Journal of 

Collaborative Practices 1(1), 2009: 31-39. Moments of Common Reference in 

Dialogic Communication: A Basis for Unconfused Collaboration in Unique 

Contexts. Ik wil hier enkele heel mooie passages invoegen. Hij opent zijn artikel op 

een typerende manier met enkele sprekende „statements‟ van auteurs die hem 

inspireren:  

 

‗The otherness which enters into us makes us other‘  

(Steiner, 1989: 188) 

In point of fact the word is a two-sided act.  It is determined equally by whose 

word it is and for whom it is meant. As word, it is precisely the product of the 

reciprocal relationship between speaker and listener, addresser and 

addressee. Each and every word expresses the „one in relation to the 

„other... A word is a bridge thrown between myself and another...A word is 

territory shared by both addresser and addressee, by the speaker and his 

interlocutor. 

(Voloshinov, 1986: 86) 

 

Hij leidt zijn tekst in als volgt: This paper explores the move away from the idea of 

speech communication as a process of information transmission, and explores 

instead the role of the spontaneous, living, expressive-responsiveness of our 

bodies. When everyone involved in an interaction is open to being ‘touched’ 

or ‘moved’ by the otherness of the others and othernesses around them, 

‘moments of common reference’ can be established. Lacking such shared 

moments, people in a specific situation cannot expect to understand each other 

with the unique precision required if they are to collaborate without confusion in the 

unique situations they occupy – such shared moments provide a shared 

‘rooting’ or ‘grounding’ for their shared activities.  

Hij slaat hier voor mij echt de nagel op de kop. Het citaat duidt heel goed de kracht 

en de betekenis van een emergente en responsieve dialoog zoals ik die ervaar in 
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het bovenvermelde gespreksfragment (en in vele gelijkaardige momenten binnen 

Matrix). De drie gespreksfragmenten zijn voor mij illustraties hoe leren en jezelf 

ontwikkelen een continue beweging is en een dynamiek kent van eb en vloed, ups 

en downs. Zij illustreren hoe leren, bewegen, groei en transformatie samenvallen in 

een reflexieve dialoog. Leren vergt een continue aandacht en een volgehouden 

persoonlijke inspanning. De samenkomst op zich toont voor mij tevens aan dat een 

blijvende inbedding in (gelijkaardige) relationele contexten belangrijk is om dit leren 

actief te houden. Het betreft een leren dat niet zozeer resulteert in additionele 

theoretische kennis maar wel in ‗practical ways of  going on‘. Of zoals Shotter dit 

samenvat: „Practical Meanings Occur in the Unfolding Movements Occurring in Our 

Meetings with the Others and Othernesses around Us‘ Shotter (2009).  

 

De ervaren mogelijkheden binnen Matrix contrasteren hard met de beperkingen die 

men ervaart om tot gelijkaardige relatiepraktijken te komen in de „echte‟ wereld: 

„Dat is wat ik in Matrix heb kunnen beleven, en dat dan te plaatsen in de realiteit, 

dan heb ik zoiets van ‗die 2 kloppen niet‘, alé, voor mij hè. Als je dan terug met de 

harde realiteit in contact komt, dan zeg je ‗die tijd voor jezelf vinden… vertrouwen 

…‘, da‘s  zo een heel sterke tegenstelling vind ik… frustreren is misschien een 

zwaar woord maar dat houdt me toch bezig‘. Paul drukt die tegenstelling uit met 

een erg aansprekende metafoor: Matrix als de ideale Irish Coffee. Het gesprek leidt 

onherroepelijk tot de vraag: „Zou je de Matrixervaring dan liever niet hebben 

gehad?‟ 

 

 

- Matrix als de ideale Irish Coffee - 

 
Paul: Dat is wat ik in Matrix heb kunnen beleven, en dat dan te plaatsen naar de 
realiteit, dan heb ik zoiets van ‗die 2 kloppen niet‘, alé, voor mij hè. Als je dan 
terug met de harde realiteit in contact komt, dan zeg je ‗die tijd voor jezelf 
vinden… vertrouwen …‘, da‘s  zo een heel sterke tegenstelling vind ik…  
 
Sandra: ‘t Is wel waar, in de Matrix heb je zo het gevoel van ‗de ideale wereld 
waarin alles kan‘, dat is natuurlijk niet in de realiteit. Als je dat verwacht… 
 
Paul: Tja, …verwacht …  
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je hebt uiteindelijk ‗de ideale irish coffee‘ gedronken 
en dan sta je in de realiteit 

en dan is er altijd wel iets: (gelach) 
de crème fraiche is wat zuur, 
of er is niet genoeg suiker in, 

hebben ze er weer teveel whisky in gedaan, 
en dan denk je ‗doeme 

ik heb die toch toen zo …gedronken‘. 
 
Johan G.: Da‘s bij veel opleidingen… opleidingen kunnen frustrerend werken, of 
demotiverend. Je proeft eigenlijk wat er mogelijk zou kunnen zijn, als je 
voldoende tijd hebt, de goede condities, begeleiding, …en in de praktijk zit je 
dan weer in een andere situatie waarbij je denkt ‗het zou anders kunnen‘, maar 
je krijgt het niet. Het is fijn dat je weet wat er mogelijk is in een groep mensen, 
maar je krijgt dat niet en dat kan heel frustrerend zijn.  
 
Elfrie: Ja want in de opleiding ga je er van uit iedereen die in de groep zit, 
ergens van goede wil om te leren… Je gaat uit van: ik geef een negatief 
commentaar aan iemand in de groep, je doet dat en je weet dat je er samen 
doorheen gaat komen. Dat weet je, dat wil je ook, dat wil je allebei in principe. 
Maar in de praktijk is dat zo niet. Of heel vaak zo niet. 
 
Johan G.: Dat is ook één van de basiscondities. Dat je bereid bent of openstaat 
om te leren.  
 
Johan: Je stapt in een leerproces. Je kiest daar effe voor.  
 
Johan G.: Maar inderdaad, dat is ook het verschil met de realiteit. Er zijn 
mensen die zeggen van ‗van die feedback, ik moet dat niet hebben, ik wil dat 
niet‘, dat is ook anders. 
 
Johan: Heeft het dan zin om mensen te laten proeven van iets wat wel mogelijk 
is als het nadien eerder frustreert?  
Sandra: Ik zeg niet dat het frustreert he. Wie zegt dat?  
 
Johan G.: Ik heb dat gezegd. Dat kan Dat is niet altijd zo. Maar het kàn.  
 
Paul: Gefrustreerd is nogal een groot woord, maar het is iets wat me regelmatig 
bezig houdt 
 
Sandra: Zou je het dan liever niet ervaren hebben,dan dat je het wel ervaren 
hebt..? 
 
Paul: Neen, want uiteindelijk, ik denk dat dit in wezen, van mensen die met dat 
soort dingen bezig zijn ook al dat zoeken is, naar allerlei dingen… Al 15 jaar 
zeg je…Waarschijnlijk zal dat dan wel in ons zitten, anders zouden we hier ook 
niet zitten. Dat niet willen ervaren … ja, natuurlijk wel.  
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Elfrie: En nou ja, ik vind het niet de juiste term ‗de ideale wereld‘, het feit dat je 
gezien hebt wat allemaal kan, zet je op z‘n minst tot nadenken van ‗ga ik het nu 
proberen of niet?‘ 
Johan: Het doet je ook kiezen dan.   
Elfrie: Inderdaad, wil ik risico lopen? 
Sandra: Kan ik dat risico momenteel aan of niet? ‗toch maar niet vandaag…‘ 
Elfrie: Vaak hé.   
Sandra: Vaak ja. 
 
 

Ook bredere, meer algemene ervaren contrasten tussen de wereld in Matrix en de 

„echte wereld‟ worden benoemd. Deze reflecties leveren een aantal bijkomende 

typerende kwaliteiten op van de opgebouwde relationele realiteit binnen Matrix. Ik 

zet ze hier even in de verf.  

 
J: Als jullie zeggen „we hebben daar 
(binnen Matrix) gezien wat mogelijk 
is‟, wat is dat dan, heeft dat dan te 
maken met vertrouwen? 
E: hmm hmm 
S: Dat kan iets heel praktisch zijn, bvb 
voor een groep spreken, iedereen 
krijgt rustig de tijd om te spreken, er 
wordt geluisterd, er wordt niet 
onderbroken… we hebben dat hier 
direct terug, min of meer toch.  
JG.: Luisteren.  
S: Dan zit ik met 7 mensen van V 
(bedrijf) samen – ik denk dat iedereen 
dat ook kan zeggen van zijn 
werkgebied- waar er ook vertrouwen 
is, waar er ook gemeenschappelijke 
belangen zijn of weet ik wat, en dan 
heb je dat niet.  
JG.: Dus luisteren. Wat ik ook heel 
belangrijk vind, is ‗het proces is 
belangrijker dan het resultaat‘. In de 
realiteit is dat, „je moet dat hebben‟ en 
dan is dat dikwijls ten koste van iets, 
en dan is het van „jamaar nee, als we 
er vandaag niet komen, komen we er 
morgen‟ en dat is een groot verschil 
met de realiteit. Inderdaad, dat is 
allemaal heel fijn en heel leerrijk maar 
op het werk is het anders. 
J: hmm  

 

„IEDEREEN KRIJGT RUSTIG DE 

TIJD OM TE SPREKEN, ER WORDT 

GELUISTERD, ER WORDT NIET 

ONDERBROKEN‟ 
 



197 

 

 

Sandra merkt op dat bij iedere 

deelnemer wel iets blijft hangen. 

De aandacht voor het hier-en-

nu, en de ervaring dat zonder 

inhoud ook gevoel en interactie 

mogelijk is, heeft haar erg 

getroffen en verwonderd. Een 

heel mooie ode aan het hier-en-

nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
JG: Wat spreekt me persoonlijk aan? 
Wat zijn succesfactoren? Ik denk de tijd 
die je krijgt. Zo‟n open week , da‟s 
interessant, maar dat is een luxe. Dat 
heb je in het dagelijks leven zelden, dat 
je een week op de dingen kunt doorgaan. 
De tijd is iets belangrijks. Wat ik ook heel 
belangrijk en wat ik moeilijk vindt in het 
dagelijks leven, is dat je openlijk je 
gedacht of je gevoelens kunt zeggen met 
de afspraken, de bewaking van de 
leiding. Dat zijn die werkafspraken. Dat je 
niet beschuldigend bent, ... Maar dat 
meningen kunnen gezegd worden, dat 
gevoelens kunnen gezegd worden. Dat 
vind ik belangrijk. Het open karakter. 
 
S: Wat bedoel je daarmee? 
 
JG: Het open karakter van de formule. 
Dat je je gedacht mag zeggen. Dat je je 
gevoelens kan zeggen. Dat eigenlijk heel 
veel mogelijk is. Dat vind ik heel 
belangrijk. 
 

‘HET OPEN KARAKTER VAN DE 

FORMULE, DAT JE JE GEDACHT 

MAG ZEGGEN, DAT JE JE 

GEVOELENS KAN ZEGGEN 

 

‗Het hier en het nu 
is iets dat bij mij blijft hangen, 

dat je zonder onderwerp toch kunt 
in communicatie gaan 

en er gevoelens bij hebben. 
Zonder dat er een onderwerp is, 

dat je toch met de één mee gaat en de 
ander irritant vindt… 

Ik kan het niet preciezer krijgen dan dat. 
Zo echt louter op de interactie, 

zonder dat er inhoud belangrijk is 
en dat je dat daar eigenlijk ervaart, 

terwijl anders, 
in de gewone wereld, 

de inhoud altijd belangrijk is.‘ 
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 J: Je zegt dan: in vergelijking met het 
dagelijkse leven, waar het dan minder 
makkelijk is. Hoe komt dat dit in de groep 
wel kan? 
 
JG: Dat moet ook groeien, ik denk dat 
op het eind van de week, of na een half 
jaar, dat je dan gemakkelijker dingen 
kunt zeggen dan als je het de eerste dag 
zou doen. Ofwel durf je het de eerste dag 
niet, ofwel is de groep of is de ander er 
nog niet rijp voor. Dus dat groeit. 
Waarom groeit dat? Ik denk dat enerzijds 
een tijdsfactor is en de begeleiding hé. 
Daarvoor heb je die begeleiding nodig. 
Soms probeer ik thuis ook iets aan te 
kaarten, maar als er dan geen 
begeleiding bij is, (gelach) je wil niet in 
discussie komen, maar je geraakt wel in 
conflict of discussie. (gelach) Daarvoor 
heb je die begeleiding nodig. 
 
J: Wat voegt die dan toe? 
 
JG: Ja, wat doet die begeleiding? 
Gelach 
 
S: Ja, laat ons daar het eens over 
hebben, wat doen die dan? 
 
E: Bitter weinig de eerste dag herinner ik 
me. 
 
S: Niets. Vergaderen. 
 
JG: Bijvoorbeeld, ik ben met Sandra aan 
het praten, dan ben je alle twee in 
gesprek en allebei betrokken partij. Dan 
probeer je iets duidelijk te maken, maar 
de andere kan dat dan weer anders 
horen of ervaren of percipiëren of zo 
tegenover als daar dan een 3

e
 partij bij is, 

dan kan die dat neutraliseren of zo. Die 
3

e
 partij kan zaken bevestigen of zaken 

wat minder geladen maken. Die rol van 
die begeleiding is belangrijk en die heb je 
in het dagelijks leven niet. 
 

‗DE MATE VAN OPENHEID KAN 

GROEIEN OMDAT DAAR TIJD VOOR  IS 

EN OMDAT DE BEGELEIDERS ALS 

„DERDE PARTIJ‟ DE INTERACTIES 

BEWAKEN EN FACILITEREN‟ 
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D: Ja maar dat is inderdaad zo, zij zien 
het van op een afstand en jij zit er 
middenin en je bent bezig met je ding. Je 
bent niet aan het kijken naar wat er 
allemaal gebeurt. Het is moeilijk om 
zowel inhoudelijk als van buiten uit te 
kijken. 
 
 

3.  Sterkhouders Matrix – samenvattende bevindingen 
 
 

Naar het einde van de sessie toe verwoorden de deelnemers hun belangrijkste 

bovendrijvende bevindingen. Zij noteren die kernachtig op post-it. Vervolgens 

worden deze toegelicht en besproken. Om tekst en context samen te houden kies 

ik ook hier om te werken met twee kolommen. Als lezer kan u dan kiezen om een 

volledige  lezing te doen, u enkel te beperken tot de twee kolom of hier en daar halt 

te houden bij de fragmenten die u in het bijzonder aantrekken. 
 
 
D: Contact en contract en ruimte en tijd 
om uit te diepen dat ligt ook heel nauw 
samen bij ruimte en tijd om uit te diepen. 
Als je alles „snel snel‟ doet, dan blijft dat 
het resultaat van „snel-snel‟. 
 
Ik heb het gevoel hier ook, we zijn ook 
vrij snel inhoudelijk gaan uitdiepen, maar 
om die aantrekking, die diepgang weer te 
hebben naar elkaar toe, daarvoor is de 
tijd te kort. Dat was toen, en dat voel ik 
nu ook. Tijd doet veel vervagen of 
vergeten. In het begin ben je er heel 
intens mee bezig. Je hebt er van 
geproefd „o wow‟,  
maar na verloop van tijd dan ebt dat weg. 
Af en toe nog de reflectie naar Matrix, 
maar minder direct. 
 
De intensiteit, heeft misschien ook te 
maken met „er tijd voor nemen‟. Hetgeen 
waar we over gesproken hebben, hier is 
dat een topic en dat maakt dat je daar 
mee bezig bent, maar daarbuiten is dat 
eerder bijzaak dan de hoofdzaak. Dus 

„CONTRACT EN CONTACT EN 

RUIMTE EN TIJD OM TOT 

DIEPGAANDERE GESPREKKEN TE 

KOMEN EN TOT AANTREKKING EN 

DIEPGANG NAAR ELKAAR TOE‟ 
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intensiteit. Dat voel je dààr, maar 
daarbuiten is het heel moeilijk om… 
J: Heeft het ook met emotionele 
intensiteit te maken? 
 
D: Ook, ja. Daar zo ie zo op dat moment 
van die 5 dagen, dan is het ook zo in het 
begin van „ik heb weinig aantrekking‟, 
maar na verloop van tijd leer je elkaar 
beter kennen en zijn er diepgaandere 
gesprekken en dan voel je meer 
aantrekking naar elkaar toe. Daarbuiten 
is dat niet zo, daar merk je dat dat 
hetzelfde is eigenlijk. Hoe meer je met 
iemand … merk je dat er meer contact is 
en op een bepaald moment dat er 
vriendschap kan ontstaan. 
J: Het valt ook op dat alweer de eerste 
week aangehaald wordt, dat groepen 
vooral over de eerste week bezig zijn, 
hier ook. 
 
P: Woorden schieten me eigenlijk 
tekort… langs alle kanten. Voor mij was 
dat een belangrijk gegeven dat ik van 2 
mensen gehoord heb: Tijd geven en 
nemen. Ik denk dat dat iets is, vooral als 
je dat vertaalt naar die 5 dagen, dat je 
dat intern -dan bedoel ik de opleiding zelf 
en daarbuiten- dan zie je dat dit heel 
weinig gebeurt en dat dit  belangrijk is, 
toch voor mezelf om te kunnen leren.  
 
Vertrouwen onder elkaar is voor mij ook 
een zeer belangrijk gegeven. Ik probeer 
het een stukje te linken naar de 
buitenwereld, de echte realiteit, dat ik 
daar weinig heb geleerd. Dat ik er daar 
nog altijd tegen bots. Met degene die ik 
hier heb ook: openheid en eerlijkheid. 
In het begin, als ik mijn hele leven, terug 
zie, heb ik een periode gehad, in mijn 
jonge jaren, dan was ik eigenlijk best 
gesloten. Ik was, zoals ze zeggen, 
gevoelens zijn voor vrouwen en ik moest 
een echte man zijn…. Dus ik kropte alles 
op. En dan is dat helemaal veranderd. Dit 
en dit gekoppeld aan nog een andere 

„TIJD GEVEN EN NEMEN IS 

BELANGRIJK OM VOOR JEZELF TE 

KUNNEN LEREN‟ 

„VERTROUWEN ONDER ELKAAR, 
OPENHEID EN EERLIJKHEID‟ 
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opleiding, dan was ik zodanig open, dat 
ik alles vertelde wat ik voelde. En dan 
kwam ik in die echte wereld, en zag ik 
dat anderen zeiden „manneke waar ben 
jij mee bezig?‟. Dan zag ik echt dingen 
gebeuren waarvan ik dacht: het past niet 
in het patroon van man-zijn, of ze 
begrepen het helemaal niet. Voor mij 
heeft het vooral met tegenstellingen te 
maken. 
 
En dat is ook met tijd: dat echt rust 
nemen, nemen van tijd en rust, maar 
ook het gevoel van innerlijke rust. 
Blijkbaar buiten wat ik straks zei, heb ik 
een gelatenheid de laatste tijd. Dat vind 
ik voor mezelf niet goed. Dat is wel 
rustig, maar ik denk dat het een andere 
vorm van rust is. Er komt geen energie 
meer uit. Rust die energie geeft. Dat 
waren zo de enige dingen waar ik een 
beetje woorden voor vond. 
 
JG: Tijd, geen deadline, het organisch 
verloop – als het vandaag niet komt dan 
komt het morgen wel. En het proces is 
belangrijker dan het resultaat. Je kunt 
zoveel dingen leren tijdens de weg 
naar iets. Dat vind ik iets heel 
belangrijks. 
Daar leer je ook uit. Op het werk… maar 
bij je thuis doe je het anders, wat maakt 
dat je een jaar langer over iets doet. 
Dus de tijdsfactor is belangrijk. 
 
Werkafspraken. Dat vind ik ook iets heel 
belangrijks. Als je nu spreekt over leren 
of groeien, iedereen is gelijk, iedereen 
zijn mening is belangrijk. Ik weet nog 
de eerste opleiding bij HRM. Toen was ik 
27 jaar. Ik wist dat eigenlijk niet. Dan 
vroegen ze aan mij: „noem es iets 
positiefs over jezelf‟ en ik kon dat niet. 
Dat hangt ermee samen. Dat is belangrijk 
dat ze je dat duidelijk maken: jouw 
mening is even belangrijk als die van 
anderen, degene die daar zit met een 

„HET ORGANISCHE VERLOOP. ER 

IS GEEN DEADLINE, HET PROCES 

IS BELANGRIJKER DAN HET 

RESULTAAT. JE KUNT ZOVEEL 

DINGEN LEREN TIJDENS DE WEG 

NAAR IETS‟ 

„DE WERKAFSPRAKEN EN DE STAF 

DIE HIEROP TOEZIET: 
- IEDEREEN IS GELIJK, IEDER 

MENING IS BELANGRIJK; 
- WEDERZIJDS RESPECT 
- AFSPRAKEN NAKOMEN 
- ELKAAR NIET BESCHULDIGEN 
- ENGAGEMENT BEWAKEN‟ 

„ÉCHT RUST NEMEN, OOK HET 

GEVOEL VAN INNERLIJK RUST. 
GEEN GELATENHEID, MAAR RUST 

WAAR ENERGIE UIT KOMT‟ 
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cravatte of als degene... dat doet je 
groeien als persoon.  
 
Dat vind ik belangrijk: de staf die 
toezicht houdt op de afspraken. Je 
kunt dingen uitpraten met anderen, maar 
het is belangrijk dat de staf toezicht houdt 
dat er niemand beschuldigd wordt.  
 
Dan kom ik op werkafspraken als 
respect hebben voor elkaar. Of 
vertrouwen, vertrouwen moet groeien. 
Of afspraken nakomen.  
 
A: Daar zijn wij dan toch niet zo sterk in, 
in afspraken nakomen. Ik had nog een 
andere vraag, G. Je hebt dikwijls gezegd 
dat je de rol van de begeleiding 
belangrijk vindt dat de afspraken 
nageleefd worden. Vond je dan, het jaar 
dat we het zonder begeleiding gedaan 
hebben, dat dat ontbrak?  
 
G: Nee. Maar ik herinner me momenten 
van „alles moet in de groep gezegd 
worden‟, momenten aan de toog, buiten 
de groep, dan greep Felix in. Als je iets 
te zeggen hebt, dan best in de groep 
en niet ‘daarachter’. 
 
J: „Niet zwart werken‟. 
 
JG: Of… stel dat het begint te wringen 
naar iemand en je begint te 
beschuldigen, op dat moment grijpt de 
staf in. Dat vind ik belangrijk. 
 
J: Het engagement werd bewaakt. 
Toen J-P een paar keer te laat kwam, 
toen Felix zei „wat betekent dat nu?‟ 
 
JG: Ja van die dingen. 
 
E: Voor mij heeft dat een stuk 
veiligheid geboden in het begin, 
vanuit de veronderstelling ‘het zijn 
professionele mensen’, als dat hier 
danig uit de hand begint te lopen dan 

„DE AANWEZIGHEID VAN 

PROFESSIONELE BEGELEIDERS 

DIE DE AFSPRAKEN BEWAKEN 

BIEDT VEILIGHEID, JE DURFT WAT 

MEER EXPERIMENTEREN‟ 
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vangen die dat op. En dat is ook 
gebeurd.  
 
S: Dat heb ik ook wel. 
 
J: Zeker in het begin speelt dat een rol, 
denk ik.  
 
E: Dan durf je wat meer 
experimenteren. 
 
JG: Het is heel belangrijk. Ik denk dat 
het ook erg moeilijk is. Zolang alles 
goed gaat is het misschien niet zo 
moeilijk maar als er dan es een 
conflict ontstaat, als ik het zelf voor 
mijn ogen zie gebeuren, begin dan 
maar de juiste interventies te doen en 
de juiste bewoordingen… op dat 
gebied is dat erg belangrijk. 
 
S: Nu weet ik weer, het ligt gevoelig. Het 
gaat over de eerste week vooral, dat je 
echt in de clinch gaat met elkaar, daarna 
is dat… 
 
J: Daarna kan de groep het meer 
opvangen zelf. 
 
S: Ja, ook niet altijd en niet overal. Maar 
dan is dat vertrouwen er al meer. Dan dat 
de begeleiders dat scherper zien omdat 
ze er anders in zitten dan de deelnemers. 
 
J: Dat kleeft niet alleen aan dat 
begeleiderschap, het feit dat je inderdaad 
een beetje van buitenaf …. 
JG: En van de ene kant zitten ze 
ertussen, maar van de andere kant… dat 
is nu mijn eigen perceptie, als een 
begeleider iets zegt, dan weegt dat 
zwaarder door dan dat een deelnemer 
iets zegt. Als Felix vroeger tegen me zei 
„uw mening is even belangrijk‟, dan nam 
ik dat mee naar huis en op een keer wàs 
mijn mening even belangrijk. Ik vind dat 
belangrijk.  
Naar S: Nog commentaar?(gelach) 

„JE KRIJGT DE KANS OM 

GEVOELENS TE BENOEMEN. DAT 

CREËERT EEN BAND,...DAN ZEG JE 

GEWOON WAT JE ZIET, WAT JE 

VOELT ZONDER BIJBEDOELINGEN‟ 
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Dat vind ik ook belangrijk: de kans om 
gevoelens te benoemen. Dat creëert 
een band. Dat sluit misschien een 
beetje aan bij wat jij zegt. Dat gebeurt 
ook niet heel veel in de dagelijkse 
wereld. Gevoelens kunnen benoemen. 
Door complementen te geven, of… Dat 
heb ik leren zeggen. Ik vind u 
schoon… dan zeg je gewoon wat je 
ziet, wat je voelt, zonder 
bijbedoelingen. Dat komt wel aan bij 
de andere.  
 
Dat sluit een beetje aan bij gevoelens 
benoemen: het feedback geven. De 
feedbackmomenten, dat vind ik ook 
heel belangrijk. Je kunt heel veel 
inhoudelijk bezig zijn, maar ook een keer 
de tijd nemen dat iedereen feedback kan 
geven. Dat sluit een beetje aan bij die 
gevoelens: positieve feedback. Als je nu 
feedback krijgt over je persoon en dat is 
positief, dat geeft je energie, dat 
motiveert je… Soms is dat ook kritiek of 
negatieve feedback, dat is wat pijnlijker, 
maar dat doet je ook weer nadenken. 
Dan is die staf weer belangrijk, dat dat 
niet beschuldigend wordt. Dat doet je 
eens doet nadenken. Dat vind ik 
leermomenten. 
 
Dan, dat is voor mij ook heel belangrijk: 
ik weet niet of dit juiste woord is 
‗authenticiteit, echtheid’ …  Of je nu zo 
of zo op je stoel gaat zitten dat mag in 
principe allemaal, dat moet ook niet 
allemaal in zo‟n schoon verslag maar je 
kunt dat op een manier brengen zoals je 
zelf wil, dat vind ik ook heel belangrijk. 
Als ik kijk naar bedrijven, dan moet het 
verslag in dat verslagformaat, in zo‟n 
lettertypen, zoveel woorden, zoveel 
woorden op een slide, … Je krijgt 
eigenlijk geen creativiteit niet meer. Het 
naar voor brengen, zeggen of doen op 
een manier die je zelf wil, vind ik heel 
belangrijk.  
 

„DE FEEDBACKMOMENTEN. 
POSITIEVE FEEDBACK DAT GEEFT 

JE ENERGIE, NEGATIEVE 

FEEDBACK DAT DOET JE WEER 

NADENKEN, DAT VIND IK 

LEERMOMENTEN‟ 

„AUTHENTICITEIT, ECHTHEID. HET 

NAAR VOOR KUNNEN BRENGEN, 
ZEGGEN OF DOEN OP EEN 

MANIER DIE JE ZELF WIL‟ 
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De inhoud is belangrijker dan de 
verpakking. In consultancy heb je dat 
veel, die komt er aan met zijn kabaske, 
met zijn cravatte en wit hemd … en een 
andere … Felix is daar een mooi 
voorbeeld van. Dat is een professor, 
maar die loopt daar gewoon in zijn trui 
rond en zo, je weet wel. 
 
En tot slot: tijd en kans krijgen om te 
bevragen en te toetsen dat vind ik ook 
belangrijk. Zo ontstaan toch veel 
conflicten of spanningen. Zender –
ontvanger. Dit is wat technisch maar. Ik 
wil iets zeggen tegen je, maar je gebruikt 
niet de juiste woorden. Daar kan een 
storing op zitten. De bedoeling is anders 
maar dat kan anders over komen. Of de 
andere hoort iets anders. Dan is die staf 
weer heel belangrijk. De deelnemers 
spelen er ook een rol in. De staf heeft 
daar een opdracht o.a. En dan zie je hoe 
moeilijk communicatie kan zijn. De juiste 
woorden, de juiste intonatie.  
 
Dat waren voor mij de belangrijkste.  
 
 
S: Voor mij: rust tijd en inzicht horen 
eigenlijk samen. Dat was wel bij mij in 
één adem.  
Dat milder zijn, dan is de vraag: met 
ouder worden of met Matrix?  
 
JG: Ja, ik ben ook milder, maar ik denk 
dat dat met ouderdom te maken heeft. 
 
 
S: Maar toch ook, ik vind dat ik meer 
respect krijg voor mensen die anders 
zijn dan mij. Waardoor je milder wordt, 
en dat meer respect krijgen zal ook zijn 
met ouder worden, maar ook doordat je 
… 
 
J: …meer tolerantie voor het verschil 
denk ik.  
 

„DE INHOUD IS BELANGRIJKER 

DAN DE VERPAKKING‟ 

„TIJD EN KANS KRIJGEN OM TE 

BEVRAGEN EN TE TOETSEN‟ 

„RUST, TIJD EN INZICHT HOREN 

SAMEN‟ 

„GROEIEND RESPECT EN 

MILDHEID VOOR ELKAAR‟ 
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S: Ja. Respect voor elkaar en milder, 
dat hangt ook een beetje samen, omdat 
dat iets is dat ik nogal uitstraal bij 
momenten, dat ik geen respect heb. Die 
persoon aan de andere kant zet natuurlijk 
ook zijn stekels op, en dan heb je oorlog. 
En dat heb ik nu meer in de hand, echt 
waar, omdat ik milder geworden ben, en 
ook omdat ik weet wat dat voor effect 
heeft.  
 
Feedback, ik heb dat ‗betere 
zelfevaluatie’ genoemd, omdat dat niet 
alleen feedback is van iemand op mij of 
ik op iemand anders, maar ook gewoon 
zelf, van „‟t is mislopen‟ of „t is goed 
gegaan, hoe komt dat nu?‟. Ik heb er een 
goed gevoel bij, maar dat en dat is niet 
goed gelopen, ik heb er nochtans een 
goed gevoel bij. „A, maar dat en dat is 
wel goed gegaan‟. En dan ligt dat vooral 
in het procesmatige. 
 
Voor mij was de oefening ook: het 
verschil leren maken tussen inhoud 
en proces. Ik ben wel niet akkoord dat 
het proces belangrijker is dan het 
resultaat. Daar ben ik niet mee akkoord. 
Maar het is zeker: zonder een goed 
proces heb ik geen goed resultaat.  
 
J: Dus de waarde van de 2 in feite. Van 
de 2 die samen hangen. 
S: Ja, wat ik wel, ook van mezelf, geleerd 
heb, is dat ik, dat is met ouder worden 
ook dat ik beter ben in proces dan in 
inhoud, dat ik niet zo goed kan 
onthouden. Echt informatie geven, daar 
ben ik niet zo goed in, omdat ik niet goed 
kan onthouden. En dat ik dat nu minder 
erg vind. Het minimumkapitaal van een 
bvba? Dat weet ik niet van buiten. Maar 
dat geeft niet, je kunt dat opzoeken. Dat 
maakt eigenlijk niet uit of je het weet of 
niet. Als je weet dat je het kunt 
opzoeken.  
 

„BETERE ZELFEVALUATIE, VOORAL 

IN HET PROCESMATIGE‟ 

„HET VERSCHIL LEREN MAKEN 

TUSSEN INHOUD EN PROCES.’ 
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Het verschil tussen kennis en daden. 
Dat is een beetje anders geformuleerd. 
Je weet wel veel, of je weet altijd meer 
en meer, maar daardoor handel je niet 
altijd volgens je inzichten… 
 
E: Volgens mij was het eerste wat L op 
het bord legde: openheid en eerlijkheid. 
Enne… als antwoord op „Wat zijn de 
condities?‟ Succesfactoren? „Je goed en 
veilig voelen’, dat zit ook bij ‘sfeer van 
vertrouwen’, ‘sfeer van respect’. 
Andere condities: aanbod van ankers: 
die oefeningetjes, het hier-en-nu. 
J: Aja, „ik zie ik denk ik voel‟. 
E: Inderdaad, dat had ik opgeschreven.  
J: Dat is een mooi woord: „ankers‟. 
E: Dat zijn makkelijke dingen in feedback 
die je mee kunt nemen. Die zitten dan 
toch in ieder geval in je rugzak. Ook al 
wordt dat ook niet altijd toegepast. 
  
Inzicht in dat bijna iedereen ergens 
hetzelfde doormaakt.  
 
J: Leg dat es uit. 
E: Dat je, door in een groep te zitten, tot 
de ontdekking komt dat 70 – 80% van de 
dingen die je denkt, er iemand anders is 
die ook zo denkt. Enfin, ook gevoelens; 
„die is ook gevoelig voor…‟ 
J: Herkenning? 
E: Ja. Ook dat ook een stuk veiligheid 
en vertrouwen heeft en ook dan later, 
in het experimenteren, van ‘ok, ik heb 
de hele dag tegen  
een muur gelopen, maar er is ook wel 
een redelijke kans dat het nu 
misschien wel lukt, om die feedback te 
geven’.Ook hier: tijd hebben, maken, 
geeft rust 
 
E: Aandacht voor metacommunicatie 
vergroot de dingen uit: door niet meer op 
de inhoud te spelen, wordt alles ineens 
nog duidelijker. 
J: Goed bedoeld dan. 

„JE GOED EN VEILIG VOELEN, 
SFEER VAN VERTROUWEN EN 

RESPECT‟ 

„HET INZICHT DAT BIJNA IEDEREEN 

ERGENS GEVOELSMATIG 

HETZELFDE DOORMAAKT, GEEFT 

VEILIGHEID OM OPNIEUW TE 

EXPERIMENTEREN‟ 

„AANBOD VAN ANKERS: DE 

OEFENING IK ZIE - IK DENK - IK 

VOEL, 
HIER & NU‟ 

„AANDACHT VOOR 

METACOMMUNICATIE 
 

HET LEREN OM ZAKEN SCHERP TE 

STELLEN, JE KRIJGT DAAR TAAL 

VOOR MEE‟ 

„HET VERSCHIL TUSSEN WETEN 

EN DOEN‟ 
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E: Dat bedoel ik goed ja. En ook een 
conditie van de opleiding: het leren om 
zaken scherp te stellen, dat je daar 
een stuk taal voor mee krijgt. 
J: Je vergroot je woordenschat om 
dingen te zeggen hoe je ze wilt zeggen. 
E:Ja. 
 

 

4. Verwoorde effecten en beschouwingen over de aard en de 
dynamiek van het leren binnen Matrix 

 

 
Deelnemer 1: ‘Ik denk dat mijn inzicht in mensen wel gegroeid is in de 
opleiding. En dat is gelukkig iets dat niet afgenomen is. ‗…maar 
gedragsverandering blijft erg moeilijk’,‗En ik merk ook dat dit op en af gaat; dat 
die inzichten met ups and downs gaan. Euh …, en ook van ja, je moet daar 
toch mee bezig blijven in de loop der jaren anders geraak je dat kwijt. Ik 
bedoel daarmee de dingen veranderen in je eigen gedrag, naar je eigen valkuilen 
toe dan hè, daar heb ik het dan over… en ik denk ook nu - maar dat heeft 
waarschijnlijk ook gewoon met ouder worden te maken natuurlijk - dat het wel 
sterker geworden is dat je sneller processen tussen mensen herkent door wat 
ik tussen anderen mensen in de groep heb gezien die dan niet alleen aan mij 
persoonlijk gerelateerd waren. Dat gaat wel sneller en daar kan je dan ook met 
afstand sneller op anticiperen. Dat wel. Maar naar jezelf toe blijft dat heel moeilijk.‘ 

________________ 
 
Deelnemer 2: „Ik vind dat een schoon oefening van ik zie ik denk, ik voel…. Ja 
dat probeer ik toch nog altijd toe te passen in mijn opleidingen, vooral in mijn 
taal duidelijk te maken. „Wat ik zie zijn dat dan feiten? Kan ik dat ook weergeven, 
wat ik voel, vind ik dat moeilijk?‟ … Maar dit is ook zo boeiend aan dit. Als je zegt 
wat is blijven hangen, wat je gebruikt …Je probeert wel op te letten wat ge doet 
en wat ge zegt dingen proberen te zien en te linken maar de intensiteit die we 
toen gehad hebben is daar zo niet, daar in uw werk. Je betrapt u heel snel 
van;’ ik ben hier te snel aan ’t gaan. Hier ben ik te los doorheen aan het gaan. 
Daar gaat ook veel fout lopen omdat ik het niet helder genoeg voor mij heb’. 

________________ 
 
Deelnemer 1: „Toch wel iets dat ik heel erg heb meegenomen is wat je zegt die 
veronderstelling die mensen maken… Het verschil tussen wat mensen denken 
over anderen en wat die anderen eigenlijk bedoelen. Dat zit er in gebakken. 
Dat heb ik echt meegepikt uit de opleiding om dat snel naar boven te krijgen…. 
Ook bij mezelf natuurlijk als ik dat voel, maar dan gaat de emotie meer meespelen 
hé.‘ 
Deelnemer 2: „En je bedoelt dan dat je op die mensen in speelt, door vragen te 
stellen van ‗Wat bedoel je nu eigenlijk, en op basis van wat?‘ … is het op die 
manier dat je bedoelt?‘ 
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Deelnemer 1: „Ja ja, dat bedoel ik. Inderdaad, van ‗Ik begrijp dit‘ of als ze met 
meerderen zijn ‗Hij begrijpt dat‘, ‗Maar wat bedoel je nou?‘ Eerder bemiddelen 
daarin, zal ik maar zeggen.‟ 
Deelnemer 2: „Ja, ja de dingen klaarder en helderder krijgen. Ja, ja inderdaad.‘ 
Deelnemer 1: Ja.  

________________ 
 
Deelnemer 3:‘ Ik vind het makkelijker om terug te voelen naar wat we 
meegemaakt hebben in 2001-2002, dan om nu mijn ervaringen helder te 
krijgen. Terwijl ik zeker weet dat er bijna iedere week, ik wel ergens linken 
maak met die opleiding toen. En dat ik mij ook altijd de bedenking maak ‘Ben 
ik nu ouder en wijzer geworden of is het door de opleiding gekomen?’. Omdat 
ik merk dat mijn omgeving, dan denk ik bvb aan een collega die niet in Matrix 
gezeten heeft, toch ook een evolutie meegemaakt heeft in die 10 jaar tijd. Vandaar 
dat ik daar dikwijls aan denk. ‗ 

________________ 
 
Deelnemer 4: Ik vraag me af: leer je wel iets? ik heb vroeger HRM opleiding 
gedaan, 2 jaar, ik heb Matrix-opleiding gedaan, ik heb heel veel met collega’s 
over persoonlijk functioneren gehad. Ik ben er héél veel mee bezig geweest. 
Als ik zelf nu zie wat ik zelf nu doe, wat ik andere mensen zie doen, die er 
nooit mee bezig geweest zijn … die hebben dat van nature uit. Dan vraag ik 
me af: wat kun je eigenlijk leren? Want ik vind dat ik nog altijd veel flaters 
maak. 
Deelnemer 2: Dat geldt voor iedereen. Iedereen heeft een levensloop, en 
sommigen vliegen erdoor zonder ooit iets tegen te komen en anderen, die 
leren uit het leven zelf. Het zou nogal straf zijn, door Matrix te volgen, dat het 
in één keer omslaat. Dat kan ook niet hè. 

________________ 
 
Deelnemer 2: Wat dat betreft, ik herinner me ook, in die week van Matrix, je ziet 
hier de spiegel, je wordt geconfronteerd met een spiegel, maar ook, het heeft 
wel 30 jaar geduurd om te worden wie ik nu ben, op een week tijd gaat dat 
niet omdraaien. En dat zou ook straf zijn moest, na een jaar totaal anders 
zijn. Je gaat je valkuilen sneller zien. 
Deelnemer 3: Je bewustzijnniveau dat hoger wordt, of scherper. 
Deelnemer 4: je ziet het wel of je voelt het, je bent ook bewust van de dingen. 
Maar dat er effectief iets veranderd is, dat je echt beter aan het functioneren 
bent, dat is niet. En het is ook niet op een week. Ik zeg eerlijk, ik ben daar al 
15 jaar mee bezig. Da’s niet niks. Eigenlijk leer je in mijn ogen dan, maar heel 
weinig op dat vlak… 
Deelnemer 3 …je pikt hier een beetje op, daar een beetje  
 
Deelnemer 1: Aan de andere kant dan, als je het dan nuchterder probeert te 
bekijken en zegt van „ik ben me meer bewust, meer bewust van mijn valkuilen, 
ik zie meer dingen om me heen, dan is dat misschien ook al heel geweldig 
resultaat van de opleiding en over de jaren heen. Hoeveel meer mag je er dan 
van verwachten. 
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Deelnemer 3: Dan heb je toch ook iets geleerd, als je je sneller bewust bent? 
 
Deelnemer 1: Ja dat is misschien ook wel één van de dingen die ik opgenomen 
heb, „is het vandaag niet, dan is het wel morgen‟, als je inderdaad een doel hebt 
om iets te bereiken en je hebt, ik heb het recent nog voorgehad in een 
vergadering, en bvb in mijn gedacht „ik zou dat en dat gedaan willen hebben‟ of „Ik 
zou graag willen dat op het eind van de vergadering dit of dit eruit gekomen is, dat 
we daar staan‟, en ik heb dat losgelaten, want als je daaraan trekt dan lukt het 
zeker niet op één of andere manier. En uiteindelijk was het wel gelukt, maar 
alleen maar op het moment dat ik het losliet. Dat is ook één van die dingen 
die mee opgepikt heb. Maar het was iets waar ik me niet van bewust was, 
alleen maar nu door hier te spreken. 
 
Johan: Dat je minder krampachtig bezig bent met het bereiken van wat je in je 
hoofd hebt, maar ook eens de dingen kunnen laten liggen … 
 
Deelnemer 1: Inderdaad wel… 

________________ 
 

Deelnemer 4: En iets, maar dat is meer inhoudelijk, dat is mij ook altijd bijgebleven 
van de Matrix. Dat helpt mij ook dikwijls. Dat is waar is die plaats richting 
Vlaanderen waar we samen gezeten hebben, Waasmunster. Toen waren we met 
een case bezig, en ieder mocht daar z‟n gedacht of z‟n gevoel zeggen en toen 
kwam ik tot de conclusie,  iedereen voelde daar bijna hetzelfde bij. En toen zei 
Felix, ik schrok er toen van ‘jamaar, we zijn wel allemaal ménsen he’, dus ... 
dat helpt me dikwijls in mijn werk, of in mijn realiteit, als ik iets voel, dan weet 
ik ‘dit voelt nog 70-80% van de mensen’ en dat geeft me moed om iets aan te 
spreken of te benoemen. Dan denk ik van: die anderen voelen dat ook 
allemaal, maar die willen of durven dat niet zeggen.  
 
Deelnemer 3: Om het te benoemen en zo weer terug open te trekken. Ja dat doe ik 
ook wel.  

________________ 
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BIJLAGE: 

 

 

Dag Johan 

 

Zoals je weet ben ik op een 10-daagse meditatie geweest. Wel, ik heb het 

volgehouden en het was een uitzonderlijke en goede ervaring 

 

3 eerste dagen enkel letten op de ademhaling die in en uit mijn neus gaat , mijn 

gedachten dwaalden veel en ver af ... onder ander naar de vragen die je de vorige 

zaterdag stelde: 

- hoe meer mens worden? 

- welke relaties heb je daarbij nodig, welke relaties maken dat mogelijk? 

 

Dus wil ik je een beetje (ongevraagde) feedback geven. 

 

Net zoals Matrix, is het een moeilijk te delen verhaal. Misschien is wat ik ga 

neerschrijven je wazig, dan is dat niet zo erg, laat het dan voor wat het is, ik 

probeer het toch. 

 

Deze ervaring was er een die net zoals Matrix me het gevoel geeft een beetje meer 

mens te worden. Het is zeker maar een begin, maar het is een kleine stap, en de 

weg is mij nu duidelijk. Ook duidelijk dat die weg lang en geen makkie is ;=). 

 

Wat ik er bij ervaren heb, is dat de belangrijkste relatie hierbij voor mij is: die met 

mijn geest en mijn lichaam. Voor het eerst vind ik een instrument dat de twee 

verbindt. 

 

Wat helpt, is observeren  

 

Observeren van de waarnemingen van het lichaam, die de brug zijn tussen het 

externe en mijn bewustzijn en onbewuste. Daarmee ben ik in het hier-en-nu, in het 

objectieve (als ik scherp en gelijkmoedig kan observeren).  

 

Al de rest volgt daaruit.  

 

Goede relaties opbouwen is dan een kwestie van de observatie gelijkmoedig te 

aanvaarden, er niet op reageren volgens vastgeroeste schema's. 
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Het is eigenlijk toegepaste boeddhistische filosofie. Boeddha onderwees altijd 

verschillend volgens zijn doelgroep, omdat hij ervan uitging dat iedereen met een 

andere bagage zit en dus anders leert. Wel moest er altijd ervaringsgericht geleerd 

worden. Da's dus een eerste gemeenschappelijk kenmerk met Matrix 

  

De techniek werd hier onderwezen door een meester: Goenka. Die techniek wordt 

overal ter wereld gegeven, op basis van video's, in centra zoals die van Dilsen. Hij 

is er dus in geslaagd om „standaard‟ te ontwikkelen die voor heel veel mensen 

werkt. Voor groepen tot 200 mensen tegelijk (wij waren bij aanvang 40 vrouwen en 

20 mannen). Wat een procesbegeleider! 

  

Andere zaken die ik gemeenschappelijk zie met Matrix: 

- een duidelijk kader zodat optimaal kan gewerkt worden. Hier: uit het huis, 

duidelijke tijden die met een gong aangegeven werden, alle comfort werd verzorgd 

opdat je zou kunnen concentreren op het leren (eten voorzien, goede slaping, niet 

spreken gedurende 9 dagen om niet verstrooid te zijn of te verstrooien, ...) 

- eenvoudige en duidelijke instructies 

- mogelijkheid tot ondersteuning (afspraken te maken met de leraar wanneer men 

het nodig vindt) 

- een „incomfort‟ zone opbouwen. Hier waren de meeste gewone „vlucht‟ 

mogelijkheden weg: niet kunnen lezen, schrijven, muziek luisteren, praten, contact 

met 't huisfront, ... 

- heel veel interactie (met jezelf !), veel meer eigenlijk dan bij Matrix 

- elke dag reflectie: elke avond was er een lezing, waarbij ik geruststelling kreeg in 

verband met wat die dag gebeurde of niet gebeurde, een kader schiep en voer was 

voor het vervolg 

- zorg en liefde: die straalde van de begeleiders af, van de managers, ... al deden 

ze met heel veel discipline, ik voelde de zorg en betrokkenheid altijd, ook in de 

lezingen. Op het einde werd de techniek ook verruimd om niet enkel op je lichaam 

te mediteren, maar ook om de gelijkmoedigheid en liefde die je voelt met meditatie 

te kunnen uitstralen naar alle mensen 

- groepseffect: al is er geen contact met de mensen om mij, het is zeker dat het feit 

dat anderen in „hetzelfde bad‟ zaten ondersteunend voor mij werkte. Weer die 

„gedeelde zotheid‟ 

- universele toepasbaarheid: het was geen religie, geen rite, ... gewoon de vraag 

om 10 dagen een eerlijke kans te geven aan de methode. Dat is eigenlijk ook het 

geval bij Matrix, het is niet dogmatisch en gepresenteerd als „het‟ en „het enige‟ 

middel 
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- en zoals eerder gezegd: het ervaringsgerichte. Hier gingen ze zo ver van te 

„verbieden‟ dat men iets zou opschrijven. Het was hier-en-nu en niets anders. 

 

In dit proces van meditatie is de focus op jezelf en op het meer rust in de geest en 

gelijkmoedigheid van denken en handelen, op meer mens worden. Dat is iets 

waarmee ik nu een bedenking krijg bij Matrix. In Matrix gaat het ook om leren 

procesbegeleiden. Dat is goed, daar kwamen we ook voor, en misschien had het 

gepresenteerd geweest als „meer mens worden‟ of zoiets zouden we niet 

inschrijven. Ergens maakt dit Matrix toch minder puur denk ik, het is alsof er twee 

doelstellingen zijn en dat die niet zo zuiver uit elkaar gehouden worden. Of zo 

ervaarde ik het toch, dat merk ik nu. Ik bleef een beetje gefrustreerd op het vlak 

van „leren procesbegeleiden‟, al waren er dankzij de mensen veel inputs hierrond. 

Een probleem was het niet daar ik ervaarde dat het algemener en dieper werkte 

dan procesbegeleiding. 

 

Ik ervaar deze retraite als een mooie en verdiepende aanvulling op Matrix. Matrix 

was deel van mijn bagage om hier iets constructiefs uit te halen. 

 

Nu nog verder doen hé ... ben daar niet zo „braaf‟ bij geweest deze week. Het lukt 

me nog niet het mediteren in mijn dagelijks leven te brengen. Het verrassende is 

dat ik daarmee niet bedolven ben in de schuldgevoelens. Ik ben gewoon gerust, de 

voor mij gepaste tijd komt het wel. 

 

Voilà, ik weet niet of je daarmee iets bent, zoniet geen probleem, ik had gewoon 

zin om dit met jou te delen want het is een heel andere, en tegelijk ook heel 

gelijkaardige „case‟. Mocht je er ooit willen over spreken, laat maar weten. 

 

Nog heel veel moed en vreugde met je onderzoek! 

 

Liefs, 

 

S.  

 (met de toestemming van betrokken persoon weergegeven) 

 



214 

 

Groepsgesprek 4 MATRIX III (leergang 2003) 
 

 

Datum: juni 2008 

Aantal deelnemers: 5 

Plaats: UHasselt 

 

Inhoud: 

 

1. Situering en beschouwende terugblik 

2. Variaties op het thema „Je geliefd en aanvaard voelen „ 

3. Wat is de insteek, het tussenveld of het innerlijke veld? Of is het en/en? 

4. Wat bepaalt de kracht van een leergroep? 

 

 

1. Situering en beschouwende terugblik 

 

De groep is met haar leertraject gestart in 2003. Begeleiders van dienst: Felix, 

Roger en ikzelf. Na de opleiding heeft de groep, op enkele deelnemers na, haar 

leertraject nog twee jaar op eigen kracht voortgezet. De groep heeft tevens een 

sessie georganiseerd waarop deelnemers van andere groepen werden 

uitgenodigd. ‗Waar ik dan merk, bij de sessie waar van andere groepen mensen 

zitten, of ook in die Matrix-bijeenkomsten over de groepen heen, dat je eenzelfde 

taal, éénzelfde filosofie deelt en dat dat maakt dat het minder uitmaakt dat de 

mensen niet in deze groep zaten. Dat je heel snel aansluiting vindt met mensen die 

soortgelijke dingen hebben meegemaakt. Dat kan Matrix zijn, of dat kan Cigo zijn, 

dat kan het IBC zijn of iets anders, maar, ja, de mensen die gebeten zijn door 

procesbegeleiding, weten wat dat is en dat meegemaakt hebben‘  

 

De groep heeft met zorg haar leerproces afgerond en dat is fijn om te horen. „Ik 

vond dat ook nog altijd een goed moment, dat we heel bewust gezegd hebben -nu 

stopt het-‘, merkt iemand op. Nadien zochten de deelnemers elkaar nog op, maar 

zonder de verplichting om er een  inhoudelijke leerdag van te maken.  

 

Het is een prettig weerzien. Het gesprek start met het ophalen van herinneringen, 

momenten die blijven hangen zijn tijdens hun leertocht in het Matrixjaar. Het valt op 

dat de deelnemers zich vooral de manier waarop, de sfeer en de intensiteit 

herinneren, maar wat ze precies gedaan hebben of waar ze inhoudelijk mee bezig 

zijn geweest, blijkt erg vervaagd: 
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Ingrid: En ja, inderdaad, dan in groepjes samenwerken rond bepaalde thema‟s, 
rond zelfwaardering, en dan heb ik ook in jouw groepje gezeten, maar ik weet 
niet meer over welk thema dat was… 
 
Tine: Dat van dingen herinner ik mij ook, dat groepje, maar het thema dat wij 
gedaan hebben dat is mij ook ontgaan. 
 
Ingrid: Ik weet dat we samengewerkt hebben, en met Patrick, en met Lieve, en 
met jou, maar het onderwerp?P: Ik weet het ook niet meer.  
 
Jen: Ik heb totaal geen beeld meer van een groep na het eerste… Echt! Niks. 
 
Pascal: Ja, ‟t is pas nu als je dat zegt dat er twee voorbereidende groepjes zijn 
geweest. 
 
Ingrid: het eerste, dat was inderdaad met Lisette, met Bart en Katrijn. Over 
zelfwaardering. En dat is inderdaad heel intens geweest, heel open … en de 
tweede groep gaf me een leuk gevoel, maar inhoudelijk? Geen flauw idee. 

 

 

Ook als het gaat over de begeleiders worden er aantal interessante uitspraken 

gedaan:  

 
Kathy: …Ik heb ook zo zitten denken; wat is me bijgebleven en wat is me niet 
bijgebleven? En ik had ook, ook als begeleider wil je weten van „wat werkt er en 
wat werkt er niet?‟ Misschien wat confronterend, maar de begeleiding is mij… 
dat was voor mij zo echt iets op de achtergrond. ... dat is niet zo bijgebleven. 
 
Johan: Ik vind dat goed  zo‟n perceptie hebben van achtergrond (lacht).  
De groep is meer voorgrond in feite. 
 
Kathy: Ja, Ook als ik denk aan mensen die gereageerd hebben of ergens op 
ingekomen zijn, dan zijn  dat de groepsleden. Dat is eigenlijk zelden begeleiding 
… 
 
Jen: Hoewel, de sfeer van de begeleiders is me wel bijgebleven. Niet perse 
specifieke …Dan denk ik vooral aan de vijf eerste …opstartvijfdaagse. Jullie 
drie-en op heel wat verschillende manieren aanwezig. Vraag me niet wat jullie 
gedaan of gezegd hebben. 
 
Johan: … dat is te lang geleden. 
 
Jen: De manier waarop is me wel bijgebleven.  
 
Kathy: Dat bijvoorbeeld bij mij ook niet. Ik denk echt aan die groep… 
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Mogelijk dat de boodschap niet zo bedoeld was, niettemin hoor ik het als een 

compliment dat de werkzaamheid van de groep meer is blijven hangen dan het 

optreden van de begeleiders. Het gesprek evolueert vervolgens naar de 

onderliggende leercondities en de aard van het leren binnen Matrix. Het belang 

van „je geliefd weten‟, „het gevoel er bij te horen‟ en „er mogen zijn „ als 

basisconditie om in een gedeeld persoonlijk leerproces te stappen, komt in dit 

gesprek heel nadrukkelijk naar voor. Paragraaf 2 bevat een kleine verzameling van 

tekstfragmenten die deze condities illustreren.  

 

Opmerkelijk vind ik ook het verhaal van Tine rond haar worsteling met het 

leerconcept; het intieme karakter ervan. Ze schets het als volgt:  

___________ 

 
Tine: Het is een blijvende worsteling eigenlijk. 
 
Johan: De worsteling met je leven. 
 
Tine: Nee, rond die leerstijlen is dat eigenlijk een blijvende worsteling, omdat ik 
vind, wat Matrix aanbiedt, is een leerstijl die bijvoorbeeld mij persoonlijk heel 
goed ligt, omdat, ik ben geen boekenwurm, ik ben geen theoreticus, ik wil het 
ervaren. Terzelfdertijd voel ik een enorme rem om, in wat Matrix aanbiedt, en 
zelfs Cigo later, om op die manier te leren. Dus eigenlijk was dat een heel raar 
idee. Ik denk zo van „eigenlijk heb ik er veel te weinig geleerd‟. Nochtans het is 
mijn leerstijl, het is doen, het is ervaren, het zit waarschijnlijk iets te dicht op de 
huid, er waren misschien ook nog andere condities die ook nodig waren om in 
dat aanbod van die leerstijl, van „doe het nu gewoon samen met andere 
mensen‟, die het voor mij mogelijk maakte om dat te doen. Ik heb soms het 
gevoel dat ik meer geleerd heb uit de dingen die erna gebeurd zijn, uit de 
contacten die we met elkaar gehad hebben en de individuele contacten, dan 
wat er in de groep zelf gebeurd is, omdat je zo, ja, ik weet het niet. Bij Cigo is 
dat hetzelfde. Ik heb daar echt het gevoel van „ik heb daar niet het onderste uit 
de kan gehaald‟ ook al blijf ik daartoe aangetrokken, ga ik er naartoe.  
 
Johan: Blijkbaar 
 
Tine: Want je zou kunnen zeggen, je geeft al dat geld eraan uit … als het dan 
toch iets is. Dus het trekt me wel aan en tezelfdertijd is er toch een heel 
noodzakelijke voorwaarde blijkbaar, voor mij, dat vertrouwen, dat geliefd zijn, 
die inclusie waar je het net over had, enne … voor mij is dat een zeer 
belangrijke voorwaarde… en dat vertrouwen zit misschien gemakkelijker in 
een… Als ik zeker weet dat dat er is, dan kan ik open zijn en dat lijkt me ook 
wel nodig om dat leren te hebben.  Maar als dat gevoel er niet is, als er 
feedback komt zonder dat gevoel van vertrouwen, dan, alé, van mijn kant uit he, 
ik zeg niet dat er geen vertrouwen is bij de andere persoon he,  
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Johan: Nee, het is hoe jij het aanvoelt, hoe jij er tegenover staat, ja 
 
Tine: Als ik het aanvoel ja, als ik het gevoel heb van „ik heb geen vertrouwen in 
die persoon‟, en die geeft me dan feedback, ja dan pfffwiet, dan gaat dat 
gewoon niet. Alé, dan blokkeert mijn …, dan gaat dat niet binnen. Ik vind dat 
toch iets heel belangrijks. Ik heb het gevoel dat ik daar wat afwijk van de 
anderen in de groep, zo waar ik ingezeten heb, omdat dat veel minder een 
vraagstuk is, lijkt het mij wel, zo dat vertrouwen en dat…. 
 
Johan: Dus dat dat bij u nog duidelijker aangevoeld moet worden of zo? Dat je 
dat bij anderen sneller ziet? 
 
Tine: Ja, dat lijkt wel, dat lijkt wel of dat anderen makkelijker dat vertrouwen aan 
elkaar geven en dat ik zo niet euh… En ik weet dat ik daar zelf niet uit geraak, 
op dat moment dat ik dan gesloten zat, dat ik daar zelf niet uit geraakte en op 
zo‟n momenten denk ik dan van „ja‟ precies of er dan externe hulp nodig is om 
me daar dan terug uit te trekken en te zeggen van „kom er terug bij want op dit 
moment gebeurt er niets‟. Zo, ik denk bij Matrix heb ik dat een beetje … een 
beetje zo gevoeld dat je daar alleen voor staat, dat je dat eigenlijk zelf moet 
doen, dat je daar eigenlijk zelf uit moet geraken, uit dat gevoel van „ik voel me 
hier niet op mijn gemak‟, of „ik voel me niet geliefd‟ of dat vertrouwen is er niet 
of zo, er zit iemand waar het niet mee werkt of zo, dan ik die openheid zeer 
moeilijk aan de dag leggen. ... Ja en op zich snap ik het nog altijd niet waarom 
mij dat zo hard aan trekt en dat me dat ook eigenlijk in een heel oncomfortabele 
positie brengt. Ik loop elke keer weer in diezelfde put. Ik herinner me dat 
verhaal van jou. „die put, je ziet hem op een bepaald moment‟, ik zie hem, maar 
ik val er eigenlijk nog altijd in en toch trekt het mij aan om in die richting te gaan 
en … er zit blijkbaar een zeer grote blindheid op een bepaald facet...  
 
Ingrid: Wat ik een stukje in het verhaal hoor… wat jij vertelt Tine en Johan en 
Pascal, omdat je zelf zegt: de relatie met anderen of met uzelf, ik moet een stuk 
vertrouwen hebben, dat dat zelfvertrouwen, die zelfwaardering toch wel een 
enorme voedingsbodem is om te groeien, om te leren. 
 
Jen: Wat is blijven hangen in jouw verhaal, je zei iets van „zelfvertrouwen‟. Jij 
hebt daar ook iets over gezegd he. Dat tijdens de vijf dagen, de opleiding, de 
vijf dagen ... het is in ieder geval iets wat voor mij heel herkenbaar was, als 
resultaat, zeker na de vijf dagen. Een stuk van „ik mag er ook zijn in de groep‟, 
het is ok. Ik weet dat ik na de vijf dagen naar huis ging van „hoh, ik mag er zijn‟. 
Ja dat was echt het gevoel dat ik had. Dat heeft mij enorm veel deugd gedaan.  
 
Tine: Dat gevoel heb ik dus niet he. 
 
Johan: Dat je er mag zijn? 
 
Tine: Ik heb dat niet gehad na de vijfdaagse, niet op het einde van Matrix nee… 
dat is echt dat is echt. Maar goed, wat ik uit uw zin daarnet onthou, is dat, bij mij 
heeft misschien te maken met dat bodemloos vat waarschijnlijk. Dat 
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zelfvertrouwen, als dat er niet is, als dat er in de basis niet voldoende is, dan 
kun je het ook niet bevestigen na zo‟n vijfdaagse of zo‟n reeks van 
opleidingsmomenten. Dat geeft nog altijd een zeer dubbel gevoel, enerzijds wel, 
anderzijds zo van …. 
 
Johan: Misschien zeggen wij het te weinig?  
 
Tine: Nee, dat heeft niet met de buitenwereld te maken, ik denk dat dat mijn… 
Ja, alles wat erbij gegooid wordt dat niet blijft liggen… gewoon wegvalt, 
wegschuift gelijk een afvalkoker. Dat dat niet blijft liggen omdat er geen basis is 
waarop dat blijft liggen. Er zullen voldoende signalen geweest zijn vanuit de 
groep en dingen gezegd, expliciet zelfs waarschijnlijk, om dat gevoel wel te 
geven, maar op één of andere manier… 
 
Jen: Zei je daarnet :‟ik hoor er niet bij?‟ 
 
Tine: Ja, dat soort dingen, van „ik mag er zijn‟, of „ze vinden me waardevol‟ of zo 
van die dingen… Ja, in fragmenten zo, bij u dan en een aantal mensen die ik 
daarna nog gezien heb, zo van „als ze mij nog willen zien, dan zal dat wel ok 
zijn‟. 

___________ 

 

Ik heb het gesprek dat hierop volgt vrij integraal overgenomen in het voorliggende 

verslag, dit om meerdere redenen:  

- Het verhaal van Tine biedt een andersoortig verhaal. Het wijkt af van het 

merendeel van de getuigenissen van deelnemers. 

- Het verhaal illustreert dat het begeleiden van leerprocessen ook een 

werken op grenzen betekent, met het risico dat mensen in hun integriteit 

worden geschaad. Het is geen vrijblijvende oefening. Het is vaak dansen 

op een slappe koord. Het verhaal wijst op enkele gevarenzones. 

- Het verhaal illustreert ook de basisspanning tussen een meer persoonlijke 

benadering met een focus op het intra-psychische en een meer 

groepsdynamische en relationele benadering. Zie ook het vroegere 

hoofdstuk „ een brede historische situering van het groepsleren (deel I p 

24-30)  

- Leren in groep behelst een voortdurend bewegen op diverse polen. 

Adriaan Bakker heeft deze polen ooit erg goed beschreven in het artikel 

Methodiek van de Thematische interactie in de uitgave Leren en Leven 

met groepen, 1978. Leren in groepen vindt plaats in een spanningsveld 

tussen de polen van een aantal dimensies. De twee polen van een 

dimensie horen bij elkaar en hebben elkaar in hun bestaan nodig. De 

opgave van de groepsleider en de groepsleden is erop gericht om de 

afwisseling en beweging tussen deze polen te bewaken en te stimuleren 
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zodat fixatie op één bepaalde modus van leren of werken voorkomen 

wordt en het leren eclectisch blijft. De diversie dimensie, die hij hierbij 

onderscheidt zijn: inhoud versus proces, dichtbij versus veraf, denken 

versus voelen, individualiteit versus socialiteit. In het verhaal, maar ook 

doorheen het hele groepsgesprek trouwens, komen meerdere van deze 

spanningsvelden als onderwerp in het gesprek aan bod. 

 

In paragraaf 3 met als titel: „Wat is de insteek? Het intrapsychische of het 

interpersoonlijke? Of is het en/en?‟, ga ik nader in op het verhaal van Tine. 

 

Na de pauze vraag ik iedereen kort voor zichzelf die elementen die de kracht van 

een leergroep bepalen in steekwoorden neer te schrijven op post-it‟s. Nadien volgt 

een korte toelichting en verder gesprek. U vindt hiervan een weergave in de laatste 

paragraaf. 

 

2. Variaties op het thema  ‘Je geliefd en aanvaard voelen’ 

 

 

In deze groep valt op dat verschillende deelnemers het zich „geliefd en aanvaard 

voelen‟,  voelen dat ze mogen zijn wie ze zijn in de groep als basiselement van 

Matrix aangeven. Het verschaft de nodige veiligheid om in de onveiligheid te 

treden. De sfeer van waardering die in de Matrixgroep hing en die, zoals sommigen 

het ook expliciet aangeven, ook nodig is om tot leren te kunnen komen, komt 

vooral in deze groep sterk naar voor.  

 

 

een collage van gespreksfragmenten  

 
Deelnemer 1: Bij mij roept dat op: het comfort en het discomfort. Als ik terugblik 
op de eerste week, ik heb me daar door de band heel goed gevoeld, heel 
aanvaard, heel geliefd en ik heb dat nodig, ik heb dat heel erg nodig, nog altijd. 
Maar het waren de momenten dat ik in discomfort ging, dat ik dacht van „hei, ze 
zien me hier niet meer graag of zo‟ of „er is iets mis‟ of „ze horen niet meer wat 
ik zeg‟, dat ik eigenlijk tot leren kom. Terwijl ik dat niet wil, want ik wil terug naar 
dat comfortabele en het aangename, en dat vind ik dat een sterkte is van deze 
benadering, Matrix dan, dat je eigenlijk voortdurend uitgedaagd wordt van daar 
in te gaan. Maar het is een paradox vind ik, want ik heb dat comfort heel erg 
nodig om dat te kunnen doen, want ik zou er anders direct zo een tussenschot 
steken van „hei, stop he‟, en ik steek dat tussenschot vrij snel als ik merk dat het 
evenwicht in de groep zo niet meer klopt. Als bijvoorbeeld een aantal mensen 
heel persoonlijk gaan, en een aantal andere mensen doen niet mee op dat 
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niveau, dan vind ik zo van „hei, dat klopt hier niet meer‟ en dan steek ik mijn 
tussenschot en zeg „ja, ik ook niet meer‟. 
 
Deelnemer 2: Bij mij werkt dat net omgekeerd, van dat discomfort, bij mij stopt 
het leren. Dan heb ik echt het gevoel dat ik niet aanvaard ben, niet geliefd, dat 
er geen basis is om zoiets op te vertellen zo…dat… 
 
 … Dus het leren trekt me wel aan en tezelfdertijd is er toch een heel 
noodzakelijke voorwaarde blijkbaar, voor mij, dat vertrouwen, dat geliefd zijn, 
die inclusie waar je het net over had, enne… voor mij is dat een zeer 
belangrijke voorwaarde… en dat vertrouwen zit misschien gemakkelijker in 
een… Als ik zeker weet dat dat er is, dan kan ik open zijn en dat lijkt me ook 
wel nodig om dat leren te hebben. Maar als dat gevoel er niet is, als er 
feedback komt zonder dat gevoel van vertrouwen, dan, alé, van mijn kant uit he, 
ik zeg niet dat er geen vertrouwen is bij de andere persoon he. 
 
Deelnemer 3: Wat is blijven hangen in jouw verhaal, je zei iets van 
„zelfvertrouwen‟. Jij hebt daar ook iets over gezegd he. Dat tijdens de vijf dagen, 
de opleiding, de vijf dagen ... het is in ieder geval iets wat voor mij heel 
herkenbaar was, als resultaat, zeker na de vijf dagen. Een stuk van „ik mag er 
ook zijn in de groep‟, het is ok. Ik weet dat ik na de vijf dagen naar huis ging van 
„hoh, ik mag er zijn‟. Ja dat was echt het gevoel dat ik had. Dat heeft mij enorm 
veel deugd gedaan.  
 
Deelnemer 4: Wat ik een stukje in het verhaal hoor… wat jij vertelt Tine en 
Johan en Pascal, omdat je zelf zegt: de relatie met anderen of met uzelf, ik 
moet een stuk vertrouwen hebben, dat dat zelfvertrouwen, die zelfwaardering 
toch wel een enorme voedingsbodem is om te groeien, om te leren… 
...Voor mezelf merk ik dat toch ook wel, een stukje geloof in de mensen die 
rond je zitten, dat je dat vertrouwen krijgt, een stuk waardering… Ook al vind ik, 
ook al is dat, naar mij persoonlijk, ook al is dat  maar een klein stukje, ergens 
een vonk van …„ik mag er toch bij zijn, ik kan mijn ding doen‟. Dat er toch 
ergens zo een minimaal aantal condities nodig zijn om die stap te zetten.  
 …Het feit dat je als groep of als individu samen zit om inderdaad toch samen 
een traject te starten en tot het einde te gaan, denk ik dat het wederzijds 
respect enorm belangrijk is. Contact hebben met elkaar…  Elkaar af en toe ook 
al eens te bevestigen, en bevestiging geven van „het zit goed‟ of „ je mag erbij 
zijn‟. Toch ook wel kansen geven aan elkaar, stiltes kunnen geven, ruimte, ieder 
gaat daar toch wel op z‟n eigen manier mee om. 
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3. Wat is de insteek: het tussenveld of het innerlijke veld?  
Of is het en/en? 

 

Zoals hiervoor al aangeraakt, is er een deelnemer in deze groep die het gevoel 

heeft nogal wat in het Matrixjaar te hebben gemist. De leeropbrengst was te 

mager, ze heeft niet „het onderste uit de kan kunnen halen‟. Ten aanzien van een 

gelijkaardig leerprogramma dat ze later volgde zit ze met hetzelfde (kater)gevoel. 

De formule trekt haar aan de ene kant aan, aan de andere kant heeft ze het gevoel 

te leren „met een rem op‟ en niet tot een mooie leeroogst te komen. Het is voor 

haar een blijvende worsteling, en ze is op zoek naar wat het leren dat in de groep 

wordt nagestreefd precies is. Het lijkt van haar te vragen dat ze haar innerlijke 

wereld verregaand moet prijs geven, wat bij haar weerstand oproept. Ze „blokkeert‟ 

en stopt met leren. Dit is een goede aanleiding om het leren dat we in Matrix pogen 

tot stand te brengen, toe te lichten. De diepgang wordt niet gezocht in het 

prijsgeven van diepe zielenroerselen, maar in het kunnen tot uiting brengen van 

wat er zich tussen de deelnemers afspeelt op het moment dat het zich voor doet, 

het „in relatie brengen‟ van wat er in die relatie aan de gang is. Hierdoor creëer je 

samen een veld waarin het mogelijk is te leren. Het in gesprek brengen van 

persoonlijke thema‟s zal in die context een plaats hebben in de mate dat die 

thema‟s op zo‟n manier spelen dat ze belemmerend werken op het relationele 

leren en experimenteren.  

 

Net door het hierover te hebben, benoemt de deelnemer haar eigen worsteling, 

wat voor haar al een grote stap vooruit is. Door die worsteling met anderen te 

delen, kunnen anderen vanuit een andere kant het licht op de zaak laten schijnen 

en een ander perspectief aanbrengen. Dat helpt de deelnemer om op een andere 

manier haar worsteling te benaderen. Het zet haar eigen proces, dat dreigt vast te 

lopen, terug in beweging en schept de mogelijkheid tot verder leren. 

 
 
Johan: Ik herinner mij, je schetste aan de telefoon je dubbele verhouding met 
de formules he.  
 
Tine: Ja, en voor mij is dat zeker op dat vlak ja. 
 
Johan: Ik vind dat wel interessant natuurlijk.  
 
T: Ja en op zich snap ik het nog altijd niet waarom mij dat zo hard aan trekt en 
dat me dat ook eigenlijk in een heel oncomfortabele positie brengt. Ik loop elke 
keer weer in diezelfde put. Ik herinner me dat verhaal van jou. „die put, je ziet 
hem op een bepaald moment‟, ik zie hem, maar ik val er eigenlijk nog altijd in 
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en toch trekt het mij aan om in die richting te gaan en … er zit blijkbaar een zeer 
grote blindheid op een bepaald facet… 
 
Jen: Da‟s grappig want tijdens de vijfdaagse… er was een moment dat ik dacht 
„T gaan we verliezen‟. Dat komt te dichtbij, is te bedreigend… het is ongelooflijk 
dat jij dan juist de persoon bent die dat dan nog es heel duidelijk bent gaan 
opzoeken… Ja. Dat had ik toen zeker niet voorspeld. 
 
Tine: Nee,  en uiteindelijk wordt je daar met dezelfde dingen geconfronteerd. 
Uiteraard. Alé, ik bedoel, uiteraard, wat wil je ook anders. Je zoekt het ook. 
(Gelach) 
Maar eigenlijk is dat ongelooflijk straf om dat vast te stellen, dat ik het nog altijd 
niet vast heb, … ik denk dat ik het nog altijd niet snap eigenlijk, na al die 
inspanning. (lacht) 
 
Johan: Jaja, en merk je dat hier nu ook bijvoorbeeld, dat je terug een soort…?  
 
Tine: Ja, dat blijft. Ja dat blijft.  
 
Johan: Dus je rijdt wat met de handrem op? 
 
Tine: Jajaja 
 
Johan: Dus nu … hier wordt de sfeer geassocieerd met het rondje en… 
 
Tine: Jaja, dat komt terug, dat komt terug .(lacht) 
(stilte) 
 
Jen: Het blijft bij me hangen, als je zegt Tine: „ik moest er zelf aan uit geraken.‟  
Stilte 
Is dat zo? 
 
Tine: Dat gevoel had ik. Ik weet niet of het zo is, maar dat gevoel had ik en heb 
ik misschien nog wel een beetje, omdat, ja, bijvoorbeeld, wat me dan helpt om 
eruit te geraken, is dat iemand naar mij komt en zegt van, alé, he, zo… En dan 
kan ik er weer effe tegen. Of een begeleider die u een stuk er terug in trekt door 
een manier te zoeken die voor u wel hanteerbaar is of zoiets … dat zijn zo van 
die dingen. In Matrix is het is niet zo extreem gebeurd maar in Cigo heb ik zo in 
een situatie gezeten dat ik blokkeerde … maar echt, letterlijk en fysiek. Ik zag 
niet meer, ik hoorde niet meer, dat was echt dicht. 
 
Jen: Maar je zat er dichtbij tijdens de vijfdaagse in Matrix ook he. Er was zo een 
moment, ik heb zo een beeld van jou ergens in een hoek … ja. 
 
Tine: En ik vraag me dan af, om te leren he. Ik blijf met het gevoel zitten „ik heb 
niet het maximale geleerd‟ wat daar zit, in zo‟n formule, ondanks dat mij dat ligt. 
Moet ik dan, bijvoorbeeld voor mij persoonlijk, moet ik dan zo ver gaan, dat het 
echt zo dicht op mijn huid komt, ga ik dan pas leren? Dat is zo een beetje mijn 
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vraag. Moet ik toelaten… bijvoorbeeld, van Matrix, die begin-vijfdaagse, dat 
weet ik zeker dat dat zo was, dat ding dat mij nu nog recenter gebeurd is zit mij 
meer in het geheugen, wat toen bij Cigo gebeurde, is dat, de groep kwam zo 
dichtbij, dat ik achteraf het gevoel had van „het is over mijn grens, het is gewoon 
over mijn grens. Ze zijn te ver gegaan‟, alé, zo. Op het moment zelf heb ik het 
gewoon laten gebeuren want als ik het nu niet laat gebeuren, zal het nooit 
gebeuren. Zo… Ik heb er ook op dat moment niks van geleerd. Het ging 
gewoon veel te ver. Het zat er veel te dicht op en voor mij is het heel moeilijk 
om in te schatten: hoe leer ik dan het best? En hoe kan ik dat zelf bewaken? 
 
Johan: Er is alleszins een gebied waarvan je zegt „dit wil ik absoluut niet‟, he 
toch, er is een gebied, „als het zo gaat gaan‟, als je het uitvergroot he, „als het 
zo is, dan stap ik er meteen uit‟. 
 
Tine: Maar ik stap er niet uit. Ik heb er nog nooit uit gestapt. 
 
Johan: Nee, maar je hebt er denk ik beelden over, van er is een zone waar je, 
als je zegt „het wordt te intiem‟ of „het wordt te persoonlijk‟, aan de telefoon zei 
je „het wordt te therapeutisch of te klef, en we gaan mekaar analyseren en 
onder de loep nemen, dan haak ik af‟. Hé, zoiets in die genre herinner ik mij… 
 
Jen: … aan de telefoon…gewoon de voorbereiding? 
 
Tine: De voorbereiding van hier jaja. 
 
Johan: Ja, er was heel veel aarzeling bij Tine, zo van „jamaar, heb ik wel iets te 
vertellen?‟ Zo kwam mij dat over. En we hebben in mijn beleving een half uur 
gebeld. 
(Gelach) 
 
Jen: „Ik heb niks te vertellen.‟ 
(lachen) 
 
Johan: Die tweestrijd kwam heel snel, en ik zei „dat is net heel interessant‟, 
want ik denk dat dat bij meerderen gebeurt, dat dat aan de ene kant wat 
aantrekt, en aan de andere kant wat afstoot omdat dat ook met emotionele 
grenzen te maken heeft. En dat ik denk bij u, die worsteling meer speelt, maar 
alleszins volgens mij niet uniek is. Dus ook dat die groep ook constant aftast 
van „shit, nu ben ik liever hier weg‟ of „nu kom ik wel‟ … In die zin vond ik het 
belangrijk om te horen wat er achter zat. Is het zeker mij niet vreemd of zo, dat 
het alleen aan u kleeft of … 
 
Jen: Ja, een zekere verwachting van de groep dat er op een bepaald niveau 
gepraat wordt. Zoals ook met L… „komaan‟.. een beetje hetzelfde thema denk 
ik. 
Tine: Ja, want het blijft mij „puzzelen‟, ik zit daarover te piekeren. Ik ben daar in 
gestapt met het idee, „ik kan leren door daar te blijven, door op de vlakte te 
blijven‟. He, zo: ik hoor dingen en ik verwerk dat in mijn ervaringen en dat is het 
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soort leren dat ik kan doen. Uiteindelijk merk je dat dat niet is he, ik bedoel, je 
moet een niveau dieper gaan om op een andere manier te leren en het is 
precies dat dat niveau dieper doorschiet tot heel beneden, tot zo dat open 
leggen… 
 
Johan: … tot een soort psycho-analyse zo? 
 
Tine: Ja, dat is de beleving die ik heb, zo dat blootleggen bij mij, dat is 
verschrikkelijk moeilijk. Als je dicht bij mijn emoties komt, … dat blijft zo… dan 
leer ik ook niet meer. En ik vraag me dan af „waar zit het dan he?‟. Ik heb daar 
precies nooit een goeie „insteek‟ in gevonden, een goeie plaats waar ik me op 
mijn gemak voelde – af en toe niet natuurlijk, want je moet wel een beetje 
uitgedaagd worden- maar ik heb het gevoel dat ik zelfs, ondanks de prikkeling 
van de groep waarin ik gezeten heb „boven bleef hangen‟. Als je mij losliet, dan 
„hup‟, ging ik direct weer naar boven en daar blijven zo. En af en toe ne keer 
naar beneden getrokken worden, en héél diep naar beneden getrokken worden. 
Voor mij is dat moeilijk en dat blijft moeilijk. Dus de formule is precies nog niet 
ideaal voor mij. Maar ja, bestaat ze wel he? 
 
Bij mij werkt dat net omgekeerd, van dat discomfort, bij mij stopt het leren. Dan 
heb ik echt het gevoel dat ik niet aanvaard ben, niet geliefd, dat er geen basis is 
om zoiets op te vertellen zo… dat… 
 
Pascal: Ik weet niet of ik kan besluiten dat ik dan leer. Ik weet het niet. Ik dénk 
dat… Ik vind soms zo dat dat zo‟n hardnekkige dingen zijn, want eigenlijk 
komen die thema‟s altijd terug he. Ik bedoel, je hebt daar zo lang gewerkt rond 
authenticiteit. Ik zit serieus in de shit voor de moment dat ik denk: „Is dat nu 
authentiek? Is dat echt‟ Dat weet ik nog niet… Ik kijk daar soms tamelijk 
pessimistisch naar van „leren van mensen…‟ 
… 
Jen: Maar hoe is het voor jou nu? 
 
Tine: Als ik terugkijk op Matrix? 
 
Jen: Nee, nu, hier vandaag? Nu, op dit moment? 
 
Tine: Ja, voor mij is dat al een hele stap om dat te kunnen zeggen bijvoorbeeld, 
om die worsteling te kunnen benoemen. Ik heb daar nog altijd geen antwoord 
op, dat blijft een open ding, dat is niet af, dat ligt niet neer of zo, maar ik vind dat 
ik daar al een stap in gezet heb door dat te benoemen. Voorheen zou ik 
gewoon meegepraat hebben en dat dan effe opzij gezet hebben… 
 
Kathy: Of je terug getrokken hebben, want ik herinner me dat je dat op het 
einde van de Matrix wel gezegd hebt, maar dan was het zo precies van zei „nu 
is het te laat, we kunnen nu niet veel meer doen‟. Terwijl, onlangs heb je dat 
nog es gezegd he, maar dat was plezant dat je dat direct ook zei. Ik denk dat 
dat een grote verandering is. 
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Tine: Ja, voor mij is dat een grote verandering dat ik het kan zeggen, maar de 
oplossing, als je dan in zo‟n termen kunt denken… dat is toch nog effe verder 
denken. 
 
Johan: ik blijf dat waardevolle opmerkingen vinden. Het gaat over diepgang. 
Wat is diepgang? Je kunt persoonlijke diepgang zoeken, zoals psycho-analyse 
of zo, en dan zitten we echt in de sfeer van persoonlijke groei en heling. 
Daarnaast streven wij vooral naar diepgang in relatie. En dat is een moeilijk 
evenwicht. Ik krijg het ook op mijn heupen als het te fel analytisch, 
therapeutisch, mij bloot moeten geven en zo… van „nu gaan we es uitspitten en 
uitdiepen‟… Dan weet ik niet of dat goed is voor een leergroep. Persoonlijk 
leren vind ik belangrijk maar op een bepaald moment zit je daar ook aan een 
grens waar ik dan iets heb aan mensen zoals jij die zeggen „nu heb ik het 
moeilijk‟ of „dat gaat voor mij een grens over‟… Dat zijn ook signalen dat er 
vaak ook ergens een grens wordt geraakt die goed is om te bespreken. U bloot 
geven wordt zwaar negatief „geconnoteerd‟, en dan heb jij het over „ik moet mijn 
intimiteit prijs geven‟. En zolang je het op dat veld gaat zoeken, moet je al 
zodanig vertrouwen hebben natuurlijk alvorens je dat gaat doen, en de vraag is 
„moet je dat doen? Ligt het daar?‟ Ik ben dan eerder geneigd om te zeggen 
„diep uw relatie uit‟. En als je je relatie uit diept, dan leer je persoonlijk ook. En 
als je dat omdraait, dan wordt dat iets raars, versta je? Dan zit je in een veld te 
zoeken dat op zich al bedreigend is, waar ik ook geen voorstander van ben om 
aan te moedigen in groepen. Maar waar je perfect diepte kunt zoeken tussen 
mensen. En diepte zit dan in „ik druk mij uit naar u en ik ook durf dingen te 
zeggen die ik anders niet durf te zeggen en ik toon ook mijn gevoel, ik 
apprecieer u of ik loop van u weg‟. Dus da‟s een vorm van diepte in relatie die 
bepaalde sferen schept waardoor je volgens mij leert. Gedragsmatig, in 
bewustwording… en dat is heel iets anders dan „mij bloot geven‟ in 
psychologische zin. En ik vind de associatie die je maakt met Matrix of Cigo, 
wijst op dat gevarengebied, en dat kan zijn dat dat te maken hebben met 
overdrijvingen die effectief gebeurd zijn he.   
 
Tine: In mijn hoofd krijg ik boodschappen van „het is nodig om dat relationeel 
groeien, om dat individueel groeien, om daar …‟ Dat is de boodschap die ik zo 
binnen krijg in Matrix-omgeving zit, van „dat is nodig, anders kun je niet 
relationeel … kun je geen contact maken‟. Dat is zo wat er bij mij binnen 
gekomen is. 
 
Johan: En dan zoek je een diepte-verandering binnen u. En zo van „ik heb het 
nog altijd niet bereikt‟.  
(lacht) 
Nu nog eens de HRM opleiding volgen… 
 
Tine: Dat is het inderdaad… 
 
Johan: …een bodemloos vat… Tja… ik weet het niet… 
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Tine: Had ik dat al rapper in gezien wat je nu zegt, dan zou me dat 
gemakkelijker in die balans… 
 
Johan: Ik denk dat, ik denk dat. 
 
Tine: Maar in beleving is het heel sterk, de boodschap die bij mij precies in mijn 
kop binnengekomen zijn, is van „als wij contact willen hebben, dan moet ik ook 
toegang willen verlenen tot dat intieme‟. Terwijl wat jij nu zegt, „daar is een 
evenwicht‟… 
 
Johan: De vraag is: wat is intiem? Voor mij is intiem, als ik tegen J kan zeggen: 
„ik zie u graag‟ of „nu maak je het me moeilijk‟, of … En als ik voel dat ik ook kan 
doen wat ik wil doen. Dat vind ik diepgang. Dan kan ik iets met J opbouwen 
waardoor wij tussen ons iets creëren waardoor ik gegarandeerd uit ga leren, 
want dan ga ik gedragsmatig leren. Dat kan leiden tot bewustwording. Ik hoef 
daarvoor niet mijn zielenroerselen… Het accent ligt anders. Daar streef ik heen 
om dat te bewake, snap je? 
 
Pascal: Ik probeer het te snappen. Maak je dan het verschil tussen… Je hebt 
dan „groepstherapeutisch‟, waar je zegt „je gaat me bevragen en in mijn 
verleden diepgang zoeken om diepgang te krijgen zo‟ dat is de ene kant. De 
andere kant is, daar zeg je dat Matrix wel op moet spelen, is relationeel. 
Relationeel is dan gewoon wat er hier nu gebeurt en dat we dan kunnen 
benoemen. Dat wel, dat tweede, van het eerste zeg je „dat mag het niet 
worden‟, terwijl Tine zegt, in haar hoofd zit dat verweven. 
 
Johan: En bij mij zit dat ook verweven, maar wat is de insteek? Dat zit 
verweven, en dat is een heel moeilijke. Ik ben er niet uit he. Maar ik zou eerder 
geneigd zijn om dieper persoonlijk door te gaan, als dat een rem is in je 
expressie. In je relaties kom je tot expressie en naarmate dat je relatie beter is, 
kom je tot betere expressie en leer je je kennen en word je. Dat is niet door 
naar binnen te kijken alleen. Dus je moet een veld hebben waar je die ruimte 
vindt. En soms zitten daar remmen op. Die remmen kunnen sociaal zijn, kunnen 
fysiek zijn, kunnen persoonlijk zijn. En dan moet je zien of je dat aansnijdt of 
niet zodanig dat je in een vrij contact kunt gaan want daar zit groei, volgens mij. 
En soms zitten daar remmen op en zit je mogelijk in therapie en zullen wij 
zeggen „dit is niet voor hier‟ maar wij gaan die remmen wel aansnijden. 
 
Tine: De begeleider zeg je gaat die remmen aansnijden of wat zeg je? De 
groep? 
 
Johan: Ik denk dat in contact je groei zit. In de manier waarop je je tot expressie 
kunt brengen, word je. Je weet pas wat je zegt, als je jezelf hoort, of je weet 
pas… Naarmate dat dat veld beter is, zul je je op meerdere gebieden tot 
expressie brengen. Maar soms zitten daar drempels op, dat kan angst zijn voor 
de groep, historieken, genetisch bepaalde dingen, ik-weet-niet-wat, trauma‟s… 
daar kunnen drempels op zitten. En je kunt die drempels aansnijden of je kunt 
zeggen, ik ga die aansnijden op het moment dat die zich in dat verkeer aan de 
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orde zijn en dan ga ik nog zien, wat doen we hier en wat doen we op een ander. 
En dan hoor ik u meer „ik zit meer op dat innerlijke veld en dat is bedreigend 
en…‟ 
 
Tine: Dat is zo raar wat je nu allemaal zegt. Dat is zo de boodschap die ik ook... 
Zoals je het nu omschrijft, dat was eigenlijk het idee dat ik had van contact en 
van interactie voor ik begon aan Matrix en dan begon ik aan Matrix en dan 
zeggen mensen van „doe die muur es weg‟. Ik kan met u nu niet in contact 
treden. Wat? De manier waarop ik altijd contact dacht te hebben bleek dan niet 
voldoende te zijn in zo‟n context. Da‟s de boodschap die ik krijg.  
 
Johan: En dan verwijst „muur‟ eerder naar „hoe kom ik bij u over‟? Dat is dan 
muur he, en dan moet je je gevoelens tonen. Dan zeg je iets meer dan je 
gedacht. Dat is uw relatie dan verdiepen natuurlijk, dat je meer meedeelt dan 
alleen maar je gedacht,…. Wat jij daarstraks zei: contact heeft ook met gevoel 
te maken en als ik u niet voel… en dan zeggen ze „ik voel u niet‟. Dat wil niet 
zeggen dat je plots… diepe, Freud-achtige toestanden dient aan te boren, dan 
is het „hoe kom ik bij u over?‟ en dat is van een andere orde. En dat tussenveld 
bewerken vind ik hoofdfocus, en niet het innerlijke veld. Dat gaat samen 
natuurlijk he. Naarmate je verdiept, leer je andere dingen van jezelf kennen, 
omdat die tot uiting komen, dat verdiept automatisch je innerlijke. 
 
Tine: Wat jij zegt, ik heb daar zo‟n ander voorbeeld van, stel dat iemand 
inderdaad heel diep in dat innerlijke gaat, die kan eigenlijk, compleet, zonder 
contact zijn he dan? 
 
Johan: Juist ja. 
 
Tine: Dat is dan iemand die zijn intimiteit kan blootgeven en daar heel open kan 
in zijn, maar waar je totaal geen… 
 
Johan: … die relationeel arm zou kunnen zijn. Inderdaad. 
 
Tine: Dat is dan een ander extreem. 
 
Johan: Dus uw persoonlijkheid prijs geven is geen diepgang scheppen in een 
groep. Dat kan zelfs af remmen, want dan ben je met jezelf bezig. Wat er 
tussen ons is, blijft onaangeroerd hé. Daar zitten we soms - denk ik - in 
overdrijving naar één kant, en heb ik het ook moeilijk. Ik versta dat stuk ook wat 
je zegt, dan wordt het zo een beetje akelig. Dan ben je mekaars therapeut hé. 
 
Tine: Had ik dat maar begrepen toen ik… (lacht) 
Johan: Het is te zien in welk veld je zit te zoeken in feite. Ik denk, als je je focus 
dan legt op euh, niet dat innerlijke, maar het „tussen‟, en het omkeert, dat je 
mogelijk met meer vrijheid kan leren en groeien… 
 
Tine: Ja, had ik dat geweten, dan zat ik misschien op een andere manier zo… 
maar misschien kon ik dat toen nog gewoon niet snappen he. Maar ja, ik heb 
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misschien toch daarnet zitten denken, extreem zo, van het is nodig om dat te 
kunnen doen. En dat gaat niet, dat werkt niet bij mij, dat werkt echt niet, dat 
geeft geen zin. 
 
Johan: En dat zou je gaan denken „wat ontbreekt er nu?‟. Dus je 
problematiseert jezelf dan ook nog. Je „Zelf‟ met hoofdletter bedoel ik dan. Ja, 
mogelijk zit je dan op het verkeerde veld te ploegen hé. En is dat een signaal 
dat je daar op een dood spoor zit en niet op een probleem. Anders zou je jezelf 
wat zitten beduvelen, denk ik. 
 
Tine: (lacht) Aiaiaiaiai 
 
Jen: You asked for it. Je hebt zelf gekozen om te komen he. 
 
Tine: Jaja, ik weet het ik weet het. Gelukkig maar, want voor mij ligt daar voor 
een stuk het antwoord. 
 
Johan: Ik denk het. 
 
Jen: Nu moet ik denken aan de vragen die je daarnet aan het stellen was. 
Moest je dat alleen? Je zei: „Je moet er alleen uit geraken‟, flarden van 
vanmorgen. Of „ik hoor er niet bij‟. Ik heb een totaal andere beleving dan jij. 
Uiteraard hoor je er bij. Ik vraag me af of dat daar ook niet bij aansluit.  
 
Tine: Maar zo: uit die blokkade alleen geraken. Dat inzicht, dat is verschillend 
en hoe dat die op elkaar kunnen inspelen, dat is gigantisch deblokkerend. 
Misschien iets wat ik allang had moeten weten, maar nog niet wist… 
 
Johan: Wat dan helpt, is uw blokkade eerst te zeggen. Dat heb je net gedaan 
hé. Je zegt „dat deed ik vroeger al niet‟, dus uw blokkade zeggen, dat brengt je 
ook weer in contact. Dan hoeven we daar zelfs niet perse iets mee te doen . 
Dat is al één, je kunt dat voor jezelf houden, en dan zit je weer op jezelf. Maar 
door het te zeggen, dan deel je het al. 
 
Kathy: Eigenlijk een tip voor de volgende vijfdaagse. Dat is toch iets dat 
veiligheid creëert.  
 
Tine: Voor mensen als mij creëert dat veiligheid ja. 
 
Johan: Ja, het zit in die kleine dingen. 
 
Jen: Wat creëert veiligheid? 
 
Kathy: Tine heeft het in de vijfdaagse heel duidelijk aan gegeven he, van 
„mensen, ik voel me hier absoluut niet goed‟ en het zelfs gezegd, denk ik. Van 
„wat is hier echt de norm? We moeten hier echt ons hart op tafel leggen‟. 
Hadden we dat toen gehoord, of had jij dat toen gehoord, wat dat voor u… 
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Tine: Had ik dat toen begrepen, van wat dat evenwicht… want dat is echt een 
thema. Het allereerste gesprek om bij Matrix binnen te gaan, het 
kennismakingsgesprek, ging het daar al over. En het was F, denk ik, die zei, 
denk ik zo, die zei „je bepaalt dat zelf‟. Je bepaalt dat zelf? Je bepaalt dat 
helemaal niet zelf. Je komt in een groep terecht en die groepsdruk is er. Dat is 
nonsens. 
(lachen) 
 
Johan: Daar is een groepsdruk, absoluut. 
 
Tine: Als je wil blijven, dan moet je daarmee om kunnen, in wat die groep ervan 
vindt. 
 
Johan: Je kunt je grenzen bepalen maar het is alleszins niet zo makkelijk. Je 
wordt erin uit gedaagd,.ja. En dan zeggen we: „er is weerstand, we zullen maar 
door vragen‟. Er is weerstand. 
(gelach) 
 
Jen: Dan krijg je een stempel. 
 
Johan: Een stempel ja, „die doet niet mee‟.  
 
Kathy: Alhoewel we toen misschien niet eens door hadden… Wat je nu vertelt, 
was misschien toen even goed niet aangekomen hoor. Dat we dat toen niet 
door hadden. 
 
Tine: Dat zou goed kunnen, ja.  
 
Johan: Ja, ik denk dat ook. 
 
Jen: Ik was ook net aan het denken van... ik hoop dat je nu niet met veel spijt 
gaat rondlopen van „had ik dat maar geweten‟, dan denk ik, kom op het moment 
dat je klaar bent om te laten komen.  
 
Tine: Neeneenee. 
 
Jen: Het is wat jij zegt he, zelfs als het toen gezegd was, was het 
waarschijnlijk…  
 
Johan: Op een bepaald moment valt dat. Ik kreeg er een beeld bij van… Je zit 
op een bepaald moment in een doodlopend straatje en dan verder zit je nog in 
een put beneden te schrapen… en plots wordt die dan ook nog bodemloos en 
zo, ja, dan… Dan wil ik dat niet wegvegen, want het kan zijn dat je zegt… „ja, 
bon, ik moet daar ook door‟, maar er is een alternatief mogelijk waar je opnieuw 
een open weg creëert en dat je … Mogelijk is dat eerste ook nog aan de orde… 
ik weet het niet. 
Tine: Wat zeg je, „is dat eerste ook nog aan de orde‟? 
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Johan: Ja, ik wil dat niet wegsmijten, als ik je hoor zeggen: „want misschien 
moet ik bij mezelf zoeken en ik heb ergens basaal - als het over zelfvertrouwen 
gaat- dan voel ik eerder iets bodemloos… het zit niet bij jullie‟… Ik weet dat niet. 
Maar ik hoor wel de beelden die je er op plakt, en daar zitten misvattingen in en 
waardoor je op een denkspoor terecht komt waarbij je tot zo‟n analyse komt. En 
daar wou ik een alternatief voor geven. En mogelijk kom je nadien tot diezelfde 
analyse, maar… Dat je een alternatief hebt dat dat mogelijk verruimt, anders 
draai je in cirkeltjes, denk ik. 
 
Tine: Dat gevoel herken ik heel sterk, dat in cirkeltjes draaien. En dat blijven 
zoeken „ja, wat is het antwoord of wat is nu de weg?‟ (lacht) 
zucht 
 
Kathy : Mogen we eventjes pauzeren? 
 
Johan: (lacht) Ja, het was precies of Matrix bezig is. 
 

 

 

4. Wat bepaalt de kracht van een leergroep? 

 

(Deel 2 van het groepsgesprek)  

Deelnemers werden gevraagd om individueel hun ervaringen op flap te zetten rond 

die elementen die de kracht van een leergroep bepalen. Nadien volgde een korte 

toelichting en verder gesprek. Terwijl de deelnemers hun toelichting bij de 

vernoemde elementen geven, komen er nog andere associaties of accenten naar 

voor, die ook in onderstaande tekst naar voor zijn gehaald. Ik heb ook hier 

gekozen om de hoofdlijnen en context samen te houden. Een snelle lezing is 

evenwel mogelijk door je enkel te richten op de rechterkolom.  
 
Kathy: Het simpelste eerst, heel 
basaal:ruimte creëren. Dat is al een 
begin.  
Pascal: Wat wil dat zeggen? 
Kathy: Ruimte krijgen?  
Dat is dat ze niet zeggen: „We gaan het 
over dit onderwerp hebben‟, maar 
zeggen wat er speelt, leeft in de groep  
Pascal: Dus thematisch is niks bepaald. 
Kathy: Da‟s één aspect, denk ik. 
Tine: Die beeldspraak die je daarnet 
gebruikte, Johan, dat vond ik wel een 
mooie beeldspraak; van die jazz, 
improviseren. Dat is het eigenlijk wel hé, 
je zet wel een lijn, het gaat wel over iets, 

„ER IS EEN KADER MET 

DAARBINNEN VEEL RUIMTE VOOR 

WAT ER ZICH AFSPREELT EN 

LEEFT IN DE GROEP‟ 
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maar het gaat niet zomaar over alles, er 
is een bepaalde, grote verzameling…  
Kathy: Maar er is geen thema 
vastgelegd. „We gaan het met z‟n allen 
hebben over „ik-weet-niet-wat‟.Dat bedoel 
ik, met de openheid om daar binnen 
dingen te doen. Er is inderdaad wel een 
kader waarbinnen ruimte zit. 
 
Grenzen bewaken. Wat is eigenlijk dat 
kader, hoever gaat dat kader? We 
mochten ook aangeven wat ik soms wat 
heb gemist? Dat is één van die dingen, 
denk ik. Als ik denk aan één iets: aan 
een conflict tijdens de afrondingsdagen, 
en hoever we dat toen hebben laten 
gaan. Dat ik zo dacht van „Alé, 
begeleiders, nu moet je optreden zie‟. 
Dus conflicthantering is een aspect dat er 
mee te maken heeft, hoever laat je een 
conflict gaan? En daar reken ik een 
beetje op de begeleiders. Maar, hierbij 
vroeg ik me altijd af, als je als begeleider 
daar te sterk in komt, dan gaat niemand 
anders het oppakken. Ik dacht: is het ook 
een beetje kijken naar wie gaat wat doen, 
of is dat niet zo bewust? Dat is eigenlijk 
een vraag waar ik mee zat. 
Dat vind ik belangrijk, dat is maar één 
incident maar daar moet ik ook kunnen 
op rekenen. Maar dat is misschien ook 
wel een beetje mijn eigen ding, zelf 
verantwoordelijkheid nemen maar in een 
groep waar ik in zit, wil ik dat niet moeten 
doen. Dat is als in therapie. Je zou ook 
de neiging kunnen hebben van „zeg moet 
je niet stoppen?‟ Neen, het is de 
therapeut die zegt:„Stoppen.‟ Daar moet 
je ook op kunnen rekenen. 
 
Het residentiële. Heel praktisch, als ik  
de 5-daagse en de twee andere 
3daagsen  vergelijk met de losse dagen 
tussendoor, dan hadden die losse dagen 
voor mij echt niet hetzelfde effect. Dat 
vind ik een essentieel iets.  
 

„DE BEGELEIDERS BEWAKEN DE 

GRENZEN‟  

„HET RESIDENTIËLE, DE 

AANEENSLUITENDE DAGEN‟ 
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De persoonlijke feedback en het 
constructieve voorbeeld van de 
begeleiding. Hoe geven we feedback? 
Je hebt er die om het even wat zeggen 
over om het even wie, en feedback 
geven doe je ook niet op om het even 
welke manier. Daar vind ik dat de 
begeleiders wel een grote rol inspelen. 
En het feit dat het gaat over persoonlijke 
feedback.  
 
Afwisseling tussen grote en kleine 
groepen 
En dat is dan vooral in het kader van 
vertrouwen. Hoe krijg je vertrouwen? Hoe 
bouw je aan vertrouwen? Dat doe je op 
verschillende manieren. En voor mij helpt 
het wel als ik af en toe in kleinere 
groepjes kan zitten. 
 
Jen: Ik wil hier op in pikken. Ik had een 
beetje dezelfde volgorde van een aantal 
dingen. Ik was begonnen met: 
afwezigheid van sturing, invulling van 
de begeleiders, ruimte, vacuüm. Je 
wordt er eigenlijk naartoe gezogen. Zelfs 
de afwezigheid van begeleiders tijdens 
de maaltijden. Dat was voor mij een 
beetje raar zeker in contrast met Outward 
Bound waar we dan ook veel ruimte 
geven vind ik, maar dan toch bij de groep 
blijven zitten. En jullie hebben écht 
afstand genomen. Een deel was ook de 
afwezigheid van theorie. Dat sloot daar 
bij aan.  
 
Toch grenzen bewaken, toch de 
aanwezigheid van begeleiding. ik heb 
daar ‘container’ bij geschreven, dat is 
dat kader wat je zegt. Het was toch niet 
dat ze weg waren.  Er was veel ruimte 
maar er waren ook grenzen aan die 
ruimte.  
 
 
 
Eén van de dingen die boeiend was, was 
de diversiteit binnen de groep. Soms 
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zaten we in een conflict, of in een 
rationele bui „wat is dat?‟ Dan waren we 
aan het worstelen. Dat waren van de 
leerrijkste dingen, de botsingen tussen 
de verschillende kijken. Misschien heb je 
dat sowieso, maar dat vond ik zeker een 
toegevoegde waarde. … Jullie 
(begeleiders) waren ook heel divers als 
trio. De meer zorgende, de meer 
confronterende, …. 
 
 
Dan had ik:  
afwisseling Klein-
Groot;voorbereidend werk in kleine 
groepjes rond zelfgekozen thema’s.  
 
Ik vond dat eigenlijk sterke momenten - 
in dat eerste kleine groepje vooral - 
samen een themadag voorbereiden, de 
intensiteit, dat waren sterke momenten. 
Daarbij lag ook een groot stuk 
verantwoordelijkheid bij ons; niet alleen 
rond de keuzes van thema‘s, maar ook 
van ‗ Doe daar iets mee en breng dat 
over naar de grote groep‘ 
En daarop aansluitend, de mislukkingen 
van pogingen om grote groep in 
beweging te krijgen rond bepaalde 
thema‟s die zo rijk en levendig waren in 
de kleine groepen. Het moeilijke ervaren 
van het over te brengen, de frustratie en 
teleurstelling in dat proces. Ik denk dat 
dat ook zeer leerrijk was. Juist omdat het 
zo moeilijk blijkt te zijn om de juiste stap 
te zetten en zeker als trainer. 
Kathy: de ervaring op zich, bedoel je? 
Jen: Jaja. Dat is heel ontnuchterend, dat 
proces is heel levendig en heel aanwezig 
in een groepje van 3 en dan valt dat zo 
plat in de grote groep. Ook als zijn we 
allemaal zo ervaren en weten we in ons 
hoofd. „We moeten niet teveel theorie 
inbrengen‟. We weten dat en toch … 
 
Jen: Ja, dat vind ik dan heel 
confronterend in mijn job als trainer: „Wat 
doe ik wel en wat niet, hoe hou ik het 

„DE DIVERSITEIT IN DE GROEP IN 
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levendig? Hoe ik soms ver weg ga van 
het hier-en-nu…‟.  Voor mij was dat een 
sterke ervaring, misschien dan meer op 
toepassingsniveau.  Juist die 
mislukkingen en het ervaren hoe moeilijk 
het was 
Johan: En het duwt u naar de grond van 
wat kennis is, kennis is heel situationeel. 
Als ik morgen dit moet overdragen stoot 
ik tegen hetzelfde. Je kunt dat niet in 
pakjes van 3 kilo doorgeven. 
Jen: Maar het heeft ook te maken met 
verantwoordelijkheid. Die is echt, we 
hebben echt de verantwoordelijkheid 
om dat te doen en jullie gaan dat niet 
rechttrekken als dat niet goed loopt.  
 
Tine: Ik had: zorg voor het individu en 
zorg voor de leercondities.  
 
Zorg voor het individu. Dat sluit een 
beetje aan bij „veiligheid‟. Zorgen dat er 
niet over de grenzen van mensen heen 
gegaan wordt. Of dat nu de zorg is van 
de begeleiding of van de rest van de 
groep laat ik  in het midden. Ik vind dat 
van cruciaal belang dat dat er is op een 
of andere manier. En als de groep daar 
niet voor instaat vind ik dat de 
begeleiders dat moeten doen. En als de 
groep die zorg op zich neemt, dan 
hoeven de begeleiders dat niet te doen. 
Maar het begrenzen van: hoe diep ga je, 
hoever ga je, en hoe hard ga je iemand 
pushen, of hoever laat je de situatie 
ontaarden? Dat is een echt belangrijke 
zorgmaatregel, daar moet je écht zorg 
voor dragen. 
 
Zorg voor de leercondities is eigenlijk 
een beetje van een andere aard. Dat sluit 
aan bij wat Jen nu net zei. Je krijgt de 
verantwoordelijk om iets te doen, als je 
het niet doet, tant pis. Het is jouw 
verantwoordelijk-heid en worstel daar 
maar mee. Terwijl ik zoiets heb van, 
misschien verwacht ik dan wel, wanneer  
we niet meer leren als groep, wanneer je 

„WE HEBBEN ECHT 
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vastzit als individu, dat er toch het 
maximale uit gehaald wordt. En 
misschien heb ik dat gemist. We hebben 
allemaal onze verantwoordelijkheid maar 
we hebben ook onze eigen grenzen. Ik 
heb mijn eigen grenzen. Ik kan niet meer 
verder gaan om een aantal dingen op te 
nemen, misschien had ik wel verwacht 
dat er dan bijgesprongen wordt; iemand 
die zegt: „Je zit nu vast. Dit is misschien 
een uitweg voor u om toch te blijven 
leren‟ en het niet maanden te laten 
aanslepen. De vraag is nog maar: hoe 
hard je het signaal geeft dat je vastzit. 
Het voorbeeld van daarnet in deze 
voormiddag; als ik dat toen na de vijf 
dagen zo duidelijk had kunnen 
formuleren als vandaag, dan was ik uit 
mijn blokkade geraakt, dan was ik verder 
geraakt. Het is waarschijnlijk niet altijd 
even duidelijk wanneer iemand vastzit.  
 
Het maximale eruit halen, op welke 
manier dan ook…. Ik vind het een beetje 
typisch aan deze formule: want ik heb het 
zowel in Matrix als in Cigo meegemaakt. 
Ik heb zo gedacht van: „Gaan ze nu wel 
ver genoeg als begeleider om je te doen 
blijven leren?‟ En je eigen 
verantwoordelijkheid speelt daar een 
grote rol in hé, maar ik denk ergens… 
Johan: Het mag niet zijn „aan je lot over 
laten‟. 
Tine: Ja, waar is de grens he?  
Johan: Ja, het gaat over grenzen. Je kunt 
je te pletter frustreren en niks zien, niks 
leren. 
Tine: … en er niet uitgeraken.   
 
Maar als ik denk aan die kleine groepen, 
dat voor mij was dat een belangrijke 
basis om inhoudelijk op een aantal 
dingen in te gaan en de uitdaging om dat 
dan in de grote groep te brengen, dat is 
iets anders, maar, dat dubbele, die 
wisselwerking zit er bij mij zeker in. 
 
 

„ZELFVERANTWOORDELIJKHEID 

MAG NIET VERWORDEN TOT AAN 

JE LOT OVER GELATEN WORDEN‟ 
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Link met praktijk-realiteit. Voor mij was 
dat ook een thema in Matrix. Je zit met 
een bepaalde beroepsrealiteit, je zit met 
vraagstukken, in adviesopdrachten 
waarvan je denkt dat je er een oplossing 
in zult vinden in deze opleiding.En dat is 
eigenlijk niet, vind ik, toch. Zo van: „Moet 
ik nu, om dat doel te bereiken, die weg of 
die weg gebruiken, of die wegwerken, of 
wie moet ik daarbij betrekken, of moet ik 
dan dat eerst zeggen en dat doen‟, die 
praktische dingen waar je dagelijks mee 
bezig bent als consultant, die zeer 
moeilijk zijn om in je eentje op te lossen. 
En ik had de verwachting dat dat zou 
komen en dat is nooit gekomen. Voor mij 
was dat ook een onuitgesproken 
groepsdruk, groepsnorm om niet over 
„het daar en ginder‟ te hebben, dat was 
dan over dat soort situaties. Ik zit in een 
praktijk en ik zit vast met die klant. dat 
werkt niet en dat werkt niet en ik had dat 
zo graag … 
Johan: … En dat mocht dan niet?? 
Tine: Dat is een soort groepsnorm in mijn 
hoofd. 
Johan: Ah ja?? 
Kathy: Dat intervisieblok is eigenlijk 
specifiek daarover gegaan. Blijkbaar is 
dat voor u ook niet voldoende geweest? 
Tine: …Anders overgekomen ja.  
Pascal: Er zat meer in. 
Johan: Dan brengen we nadrukkelijk de 
praktijk binnen, en ook de 
daaropvolgende dagen… 
Tine: Hebben we dat gedaan? Als we in 
die terugkomdagen zaten en ging dat 
over de situatie waar Ingrid in zat en die 
zei „Mensen, ik heb een thema‟   
Johan: Kathy heeft ondermeer een case 
gebracht.  
Ingrid: Ik herinner me, ik weet nu ook 
zelfs niet of dat bij jou was, Tine, dat er 
toch wel een aantal praktische dingen 
aan bod zijn gekomen, of waar iemand 
mee worstelde. 
Pascal: Er werden zo rollenspelen 
gedaan he. 

„LINK MET  
DE PRAKTIJK-REALITEIT„ 

„KOPPELING MET HIER-EN-NU EN 

DAAR-EN-DAN‟ 
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Anderen: Ja, ‟t is juist. 
Tine: Het gevaar met mijn terugblik is dat 
ik over twee programma‟s aan het 
terugblikken ben, misschien was dat wel 
iets harder aanwezig in…  
Johan: Ik hoor je vooral het belang ervan 
onderstrepen, dat er een link wordt 
gemaakt. Dat deel ik, het belang dat het 
praktijkveld gekoppeld wordt met… En 
dat we daar steken laten vallen soms of 
zo dat zou misschien kunnen, maar ik 
deel de waarde ervan. 
 
Tine: Wat voor mij ook een conditio sine 
qua non is, is relativeren, humor, het 
licht maken, .. voor mij is dat belangrijk, 
het relativerende, …Dat het ontlucht 
kan worden, dat is weer een heel 
belangrijke. Maar dat is meer een 
algemene conditie. Als mensen bepaalde 
eigenschappen van zichzelf heel 
problematisch vinden, dat je dat ook voor 
een stuk ontlucht.  
 
En dan één in dezelfde trant, een beetje 
minder diepgaand, is de locatie; open, 
vrij, lucht, licht. Ik ben daar zeer 
gevoelig voor, voor locaties. Bijvoorbeeld 
dit is voor mij geen goede locatie voor 
mij, Hoepertingen, ik krijg daar letterlijk 
allergische reacties op. 
 
‘de vinger aan de pols houden’ wat 
betreft de groepsdruk en groepsnorm. 
Ik heb dat heel sterk gevoeld, van „wat 
kan, wat kan niet, wat is done en not-
done‟Ik ben daar ook zelf gevoelig voor. 
Met „de vinger aan de pols houden‟ 
bedoel ik: wordt die norm en die druk niet 
belemmerend? Ik vind het belangrijk dat 
je er oog voor blijft hebben van: ‗Zijn we 
er ons voldoende bewust van wat hier 
onuitgesproken afgesproken is?‘ en 
belemmert dat niet in het doel dat je wil 
bereiken, dat groepsleren? 
 
Johan: Het is een goede leergroep die 
geleerd heeft kritisch te blijven ten 

 EEN CONDITIO SINE QUA NON IS, 
IS RELATIVEREN, HUMOR, HET 

LICHT MAKEN, ...  HET 

RELATIVERENDE‟  

„DE FYSIEKE LOCATIE: OPEN, 
VRIJ, LUCHT, LICHT…‟  

„VINGER AAN DE POLS HOUDEN 

„VAN DE GROEPSNORMEN  
 

ER OOG VOOR BLIJVEN HEBBEN 

VAN „ZIJN WE ER ONS 

VOLDOENDE BEWUST VAN WAT 

HIER ONUITGESPROKEN 

AFGESPROKEN IS?‟ EN 

BELEMMERT DAT NIET IN HET 

DOEL DAT WE WILLEN BEREIKEN, 
DAT GROEPSLEREN?‟ 
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aanzien van haar  eigen cultuur, haar 
eigen normen. 
 
Tine: Ook, dat er totaal niet meer kritisch 
met elkaar om gegaan werd, iedereen 
was elkaar aan het ontzien. Alles was 
goed, alles was prima, en dat kan ook 
een groepsnorm worden. Er wordt dan 
geen feedback meer gegeven. Dat is ook 
niet goed. Dan stopt het leren ook. 
 
Je eigen leerstijl kunnen ontdekken.  
Ik vind dat dat een sterkte is. Ik ben er 
eigenlijk ook nergens elders mee 
geconfronteerd geweest als bij Matrix en 
bij Cigo. Voor mij was dit een heel nieuw 
begrip. En ik vind dat niet slecht in zo‟n 
context om er bij stil te staan wat je 
leerstijl is, omdat er zo anders gewerkt 
wordt. Geen theorie, dat is daar ook een 
deel van. Mensen die zeer sterk 
theoretisch gericht zijn, gaan zich ook 
voelen verloren lopen. En mensen die in 
„doen‟ schieten, zoals ik bijvoorbeeld, 
daar moet je ook mee leren omgaan. Het 
idee ‘leerstijl’ en ‘wat is jouw leerstijl’ 
helpt om dingen te plaatsen vind ik. 
Johan: Er zou voldoende variatie in 
moeten zitten dat iedereen met zijn eigen 
stijl aan z‟n trekken komt. Het mag niet 
één geprefereerde stroming zijn… 
Tine: Ook dát heb je dan een stuk in 
eigen  hand… Als je zegt „je krijgt je 
eigen verantwoordelijkheid‟, dan kun je 
zeggen: „Gaan we nu eens iets anders 
doen, een andere insteek nemen?‟ 
Johan: Dat is belangrijk. 
 
Tine: Individuele aandacht versus 
aandacht voor het groepsgebeuren. Ik 
denk dat dat een beetje aansluit bij wat ik 
daarnet zei rond dat individueel leren, 
denk ik. Ik denk dat ik soms wat nood 
had aan individuele aandacht. Zo van 
„Waar zit jij nu mee?‟ Soms voelde ik me 
verloren gaan in de groep en een stuk 
niet in staat om daar een plaats in te 

„JE EIGEN LEERSTIJL KUNNEN 

ONTDEKKEN‟  

„INDIVIDUELE AANDACHT VERSUS 

GROEPSGEBEUREN…‟ 
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vinden. En ik heb het gevoel dat dit er 
iets minder was.  
Jen: Is dat een opmerking over de 
begeleiding? 
Tine: Ja. Voor de groep vind ik dat niet 
zo gemakkelijk. Dan ga je ervan uit dat er 
mensen in de groep zich opstellen als… 
dat ze heel veel oog hebben voor 
andermans individuele situatie, terwijl je 
eigenlijk met jezelf in de groep bezig 
bent. Je bent met jezelf in de groep 
bezig, en dan moet je nog eens aandacht 
hebben voor de ander, dat lijkt me niet 
evident. Het lijkt me evidenter dat de 
begeleiding daar een stuk … Dat was er 
eigenlijk weinig. Dat komt een beetje op 
hetzelfde neer. Ik denk dat het een beetje 
mijn ding is van „hadden mensen mij 
meer persoonlijk aangesproken; „wat 
blokkeert er u? Wat is eigenlijk uw ding?‟ 
- wat blijkbaar niet in de groep aan bod 
kon komen, omdat ik dan helemaal 
blokkeerde - dan had ik misschien meer 
kunnen leren.  
Maar goed, ik leg dan misschien de 
verantwoordelijkheid teveel buiten mij. 
Dat wordt eigenlijk niet gedaan, zo 
individueel naar iemand toe gaan en 
zeggen van… 
Johan: Jawel. 
Tine: Ja? 
Johan: Ja, het is niet zo dat… Ik 
onderken alweer de waarde van wat je 
zegt. Ik kan het mij nu niet meer 
herinneren wat je zegt maar ik zou het 
spijtig vinden als we dat zouden gemist 
hebben, want dat is belangrijk, zeker 
voor de begeleider, dat hij kan switchen 
tussen het groepsgebeuren en het 
individuele. En het kan zijn dat dat 
ontsnapt is bij u… Het klinkt allemaal als 
gemiste kansen vind ik dan…, want we 
leren al die dingen. Het zou een nieuwe 
norm als dat niet aanwezig was.  Dat zou 
ik geen goede norm vinden. Maar 
blijkbaar zijn daar gemiste kansen 
geweest, of zijn daar verkeerde 

„BEGELEIDERS MOETEN OOG 

HEBBEN VOOR INDIVIDUELE 

LEERBLOKKADES‟ 

„HET IS BELANGRIJK DAT DE 

BEGELEIDER KAN SWITCHEN 

TUSSEN HET GROEPSGEBEUREN 

EN HET INDIVIDUELE GEBEUREN‟ 
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aannames geformuleerd geraakt … ik 
weet het niet. 
 
Ingrid: Het zijn misschien specifieke 
verwachtingen die jij (Tine) hebt? Maar 
het is natuurlijk, als je in zo‟n groep zit, 
iedereen heeft daar zo z‟n eigen 
verwachting. Het is heel moeilijk als je 
dat niet expliciet maakt om dat  - hetzij 
als begeleider, hetzij als collega-
deelnemers - te weten… Jij zit daarmee 
of je zit daar niet mee. 
 
Johan: Het is nu voorbij, maar ik herinner 
me dat groepen soms zeer zorgelijk zijn 
voor iemand. Het groepsleren is niet 
alleen bezig met „het groepsfenomeen‟ 
als zodanig, dat zou geen goeie groep 
zijn. Het evenwicht zit daar net in. 
Blijkbaar is dat wat een misser 
geweest… 
 
Nog eens hé, nog eens, met wat je nu 
weet.  
 
Tine: Ik ben zeer hardleers blijkbaar. 
Johan: Derde keer, goeie keer.  
(Gelach) 
Jen: Da‟s raar, want ik heb het beeld dat 
je wél individueel aandacht hebt 
gekregen.  
Tine: Het is niet dat zorgende. Het is 
inderdaad zo dat een groep zorg kan 
dragen voor iemand. … Dat is er wel 
geweest. Maar als ik zeg: „individuele 
aandacht‟, dan bedoel ik meer eigenlijk 
wat deze ochtend aan bod kwam; meer 
vast geraken, in „waar moet ik me nu 
positioneren in dat contact leggen, moet 
ik diep graven in mezelf? Moet ik me nu 
bloot geven of niet? Nu, ik zeg, 
toendertijd kreeg ik dat allemaal niet 
geformuleerd waarschijnlijk. 
Johan: Toen was het vooral die 
worsteling van je die we zagen, daar is 
het nog nadrukkelijk over gegaan in die 
eerste week, maar je kon dat toen nog 
niet zo plaatsen.  
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Tine: En dan kun je zorg hebben voor de 
worsteling, en dat was er zeker, maar dat 
is dan niet weg he, en dan blijf je 
daarmee zitten natuurlijk. 
Johan: Zo is het leren nooit af. Vandaag 
heeft ook zijn zin, we blijven door doen.  
 
 
 
 

Harde en zachte leercondities 
 
 
Ingrid: Ik ga waarschijnlijk in herhaling 
vallen.  
 
Eerst de harde, structurele condities: 
 
het feit dat er meer dan één begeleider 
in de groep was, vond ik wel sterk. Er is 
een diversiteit; ieder had zijn eigen 
aanpak, zijn invalshoek om te reageren 
op bepaalde situaties. Dat versterkte 
elkaar echt wel. 
 
De opstelling in een cirkel: wat ook in 
diezelfde sfeer zit, is het feit dat -het feit 
op zich van het zitten was niet zozeer 
een punt - maar dat we in een cirkel 
gesprekken hadden. Wat langs twee 
kanten kan bekeken worden: Enerzijds, 
zeker in het begin, was dat toch wel een 
stukje dreigend; je had niks om je achter 
te verstoppen, een tafel om op te 
hangen, of iets in die zin. Op die manier 
merk je echt wel dat het om jezelf gaat 
en de manier waarop je in die groep 
staat. Anderzijds, vond ik ook dat dat een 
positief effect had. Er was ook geen 
belemmering tussen elkaar, geen fysieke 
belemmering. Die twee kanten erkennen, 
dat kan ook als een sterk punt naar voor 
komen. 
 
Jen: Dat vind ik wel mooi om te horen. 
Het is voor mij zo een evidentie om in 
een cirkel te werken dat ik er gewoon niet 
bij stil sta. Ik werk altijd in een cirkel met 

„ER IS MEER DAN EEN 

BEGELEIDER IN DE GROEP   
DE DIVERSITEIT IN AANPAK EN 

INVALSHOEK VERSTERKT 

ELKAAR‟ 

„DE OPSTELLING IN EEN CIRKEL‟ 
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niks daartussen, maar het is heel mooi 
om te horen beschrijven. 
Johan: Het is niet zo evident he. Het is 
een therapeutische opstelling, het wordt 
geassocieerd met een therapeutische 
opstelling. 
Zit es met je klant in een cirkel. Je 
doorsnee KMO-klant of zo… 
?: Dat gaat niet. Dan kom je binnen en 
dan bepaal jij de context… 
Johan: Dat doen we wel. Dat is heel 
ingrijpend,hé. 
 
Ingrid: Het is ook al een stukje gezegd, 
het residentiële, zeker dat eerste blok 
van 5 dagen. Het feit dat het meer dan 
één dag aaneensluitend was. Of dat nu 
vijf dagen zijn of drie, enfin, ik denk dat 
dat voor mijzelf minder uit maakt. Twee 
dagen zou misschien wat kort zijn om te 
starten. Het maakt dat je van een heel 
diverse groep met verschillende 
achtergronden er  toch in slaagt om 
na die vijf dagen ‘afscheid’ te nemen 
als groep. Dat je toch wel merkt, dat je 
samen iets gemeenschappelijk 
meegemaakt hebt, dat we  samen een 
traject hebben gedaan, dat dat toch 
wel een enorme binding geeft. En dat  
dat ook wel echt de basis is om verder 
te gaan. Ik had ook zo het gevoel van: 
na die vijf dagen was die groep een 
beschermende omgeving. Waar het op 
het eerste moment iets 
confronterends is: je zit in een cirkel 
en hups, ‘start maar’ en niemand zegt 
iets. Maar waar het eerst een stuk 
bedreigend is, leidt dat na vijf dagen 
tot precies een beschermende 
omgeving, want dan moet je terug die 
stap zetten naar de buitenwereld. Dat 
was toch wel eventjes van ‘wat gaat 
dat zijn?’ na zoveel dagen dat we op 
een andere manier toch wel met elkaar 
omgingen. 
Johan: Het veld verschuift in betekenis. 
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Ingrid: Wat hier ook al gezegd is: we 
hebben 2 keer eigenlijk in kleine groep 
rond een bepaald thema gewerkt. Het 
feit dat we allemaal blijkbaar heel sterke 
herinneringen hebben aan de eerst 
context, zelfs inhoudelijk. We hebben 
allemaal een intens traject doorgemaakt. 
We hebben een keuze moeten maken 
naar twee groepen en als ik me nog goed 
herinner was de eerste inderdaad iets 
van - we hadden een lijstje van thema‟s 
waarrond je wil werken, en datgene waar 
je voor eerst voor gekozen hebt, dat dat 
blijkbaar ook het dichtste bij jezelf zat. 
Het tweede al een beetje verder is en 
blijkbaar achter ook minder is blijven 
hangen. Kan je dan niet beter één thema 
grondig uitwerken ipv er meerdere te 
kiezen? 
 
 
Dat was eigenlijk rond structuur en de 
hardere randvoorwaarden. Dan ga ik 
naar de softere randvoorwaarden: daar 
heb ik eigenlijk verschillende woorden op 
gezet. 

 

Het feit dat je als groep of als individu 

samen zit om inderdaad toch samen een 

traject te starten en tot het einde te gaan, 

denk ik dat het wederzijds respect 

enorm belangrijk is. Contact hebben 

met elkaar…Elkaar af en toe ook al 

eens bevestigen, en bevestiging 

geven van ‘het zit goed’ of ‘ je mag 

erbij zijn’. Toch ook wel kansen geven 

aan elkaar, stiltes kunnen geven, 

ruimte, ieder gaat er toch wel op z’n 

eigen manier mee om.  

 

En dan heb ik hier voor mezelf nog 

genoteerd. Da‟s misschien iets dat bij 

mezelf is blijven hangen, maar ik kan het 

niet meer zo goed verwoorden: De 

„DE INTENSE VOORBEREIDING IN 

KLEINE GROEP ROND EEN THEMA‟ 

„WEDERZIJDS RESPECT‟ 

„CONTACT HEBBEN MET ELKAAR‟ 

„ELKAAR AF EN TOE BEVESTIGEN‟ 

„ELKAAR KANSEN GEVEN‟ 

„DE ERVARING VAN IMPACT TE 

HEBBEN‟ 

„STILTES, RUIMTE GEVEN‟ 
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ervaring van impact te hebben in de 

groep: Het feit dat je als individu, hoe 

klein het ook is, dat je een of andere 

indruk nalaat. Dat besef ergens, dat is 

een stukje leermiddel. 

 

En dan, het hangt samen met dat respect 

en contact, het vertrouwen hebben in 

elkaar en van elkaar krijgen, ik denk ook 

dat het een stukje samenhangt met 

sereniteit die er is van ‗goed, je maakt 

met elkaar iets mee‘ er zijn toch heel wat 

persoonlijke, vertrouwelijke zaken 

verteld. Dat je toch wel het gevoel hebt, 

dat het onder ons blijft. Het is van ons en 

dat het niet bij wijze van spreken ‟s 

anderen daags in de krant te lezen is. 

Dat vind ik enorm belangrijk. 

 

Het feit dat je als persoon toch uniek 

bent. De perceptie van jezelf en de 

perceptie van de andere over jezelf. Er is 

niet één waarheid, er zijn verschillende 

waarheden. Dat vond ik ook wel heel 

verrijkend. 

 

Jen: Ja, dat doet mij denken aan de 

verschillen in hoe mensen bepaalde 

situaties meemaken of iets ervaren. Op 

een gegeven moment heb ik dingen 

tegen jou gezegd, dat vind ik heel 

spannend, binnen de groep of buiten de 

groep. Of ik lig snel in conflict met 

bepaalde mensen. Terwijl jij zegt „dat 

vind ik geen issue‟, dat sluit daar een 

beetje bij aan. Da‟s een beetje vanuit een 

ander perspectief gezien. Je hebt een 

beeld van jezelf en andere mensen 

kunnen je op een andere manier zien. 

„VERTROUWEN HEBBEN IN 

ELKAAR EN VAN ELKAAR KRIJGEN‟ 

„HET FEIT DAT JE ALS PERSOON 

TOCH UNIEK BENT‟ 
 

„DE PERCEPTIE VAN JEZELF EN DE 

PERCEPTIE VAN DE ANDERE OVER 

JEZELF‟ 
 

„HET BESEF DAT ER NIET ÉÉN 

WAARHEID IS, MAAR DAT ER 

VERSCHILLENDE WAARHEDEN 

ZIJN‟ 

„SERENITEIT – DISCRETIE‟ 
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Ook van buiten kijken naar eenzelfde 

ding, dat we dat zelfde ding op 

verschillende manieren ervaren. 

 

Ik heb een beeld dat jij veel zorg 

gekregen had, jij hebt een beeld van dat 

niet gekregen te hebben. Dat kan zo 

verschillen soms. 

 

Ingrid: Als je dat dan vertaalt buiten de 

context van de leergroep zelf, dan zijn 

dat dingen die je wel meepakt. „Tiens ja, 

we praten eigenlijk allemaal over 

hetzelfde. Eigenlijk, waarom begrijpen we 

elkaar dan toch niet, waarom zit er dan 

toch nog ergens een storing op?‟ Dat heb 

ik wel een stuk meegepakt. Het kan wel, 

dat je dezelfde dingen inderdaad op 

een andere manier aanvoelt of bekijkt. 

En daar begint het, we kunnen er 

samen uit komen of misschien niet he. 

 

Johan: Dat is wel wat! Dat is erg basaal 

en daar kan menig organisatie nog een 

puntje aanzuigen: leren verschillen te 

onderkennen. 

 

Ingrid: Ja ja ja natuurlijk. 

„HET BESEF DAT JE DEZELFDE 

DINGEN OP EEN ANDERE MANIER 

KAN AANVOELEN OF BEKIJKEN. EN 

DAAR BEGINT HET:WE KUNNEN ER 

SAMEN UIT GERAKEN OF NIET „ 
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Groepsgesprek 5: Matrix IV (leergang 2004) 
 

 

Datum 19 juli 2008 

Aantal deelnemers: 3 

Plaats: UHasselt 

 

Inhoud: 

 

Situering  

Gespreksfragment 1: „Een eerste verkenning van de aard van de opgebouwde 

relaties‟,  

Gespreksfragment 2: „Leerrelaties versus vriendschapsrelaties‟,  

Gespreksfragment 3: „Echte groepen versus kleffe en platte groepen‟,  

Gespreksfragment 4: „Leerrijk vertrouwen versus operationeel vertrouwen‟, 

Gespreksfragment 5: „De opbouw van leerrijk vertrouwen‟. 

 

 

 

Situering  

 

In de aanloop naar het groepsgesprek heb ik diverse pogingen ondernomen om 

Matrixgroep 4 bij elkaar te krijgen. Het bleek erg moeilijk om een 

gemeenschappelijke datum te vinden. De initieel voorgestelde datum werd 

tweemaal aangepast om toch een zo groot mogelijk aantal geïnteresseerde 

deelnemers te kunnen betrekken. Het lukt mij om een zestal mensen te 

verzamelen. In de dagen voorafgaande aan het groepsgesprek, laten enkele 

deelnemers weten dat ze alsnog niet kunnen deelnemen. Uiteindelijk zijn drie 

mensen aanwezig. Een beperkt gezelschap dus. Al snel blijkt dat de aanwezigen 

niet zo verbaasd zijn dat er zo weinig opkomst is. Zoals de voorgaande 

Matrixgroepen had ook deze groep beslist om samen op eigen kracht een tweede 

jaar in te gaan. Het is de groep evenwel niet gelukt om bij elkaar te blijven. Steeds 

meer deelnemers haakten af. Na een tijd bleven slechts drie deelnemers over. Het 

zijn dezelfde drie die ook nu zijn komen opdagen. 

 

In het vorige groepsgesprek (Matrix I) lichtten diverse kwaliteiten van de wereld 

binnen Matrix op tegen de achtergrond van contrasterende of andersoortige 

ervaringen van de deelnemers uit hun persoonlijke en professionele leefwereld. Bij 

Matrix 4 zit de contrasterende ervaring in wat (aanwezige) deelnemers in hun 
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eerste Matrixjaar t.o.v. hun tweede jaar beleefd hebben. Het ervaren verschil 

brengt ook hier een aantal typerende kwaliteiten van de relationele ruimte binnen 

Matrix aan de oppervlakte. Al heel snel in het gesprek drukt een deelneemster haar 

teleurstelling uit over de gang van zaken gedurende het tweede jaar, de lage 

opkomst ook nu en hoe pijnlijk dit aanvoelt tegen de achtergrond van het ervaren 

klimaat in het eerste Matrixjaar.  

 

Het sterke contrast tussen beide jaren vormt de aanzet om uitgebreid stil te staan 

bij welke relaties diepgaand leren mogelijk maken. Die denkoefening verloopt in 

diverse sequenties dwars doorheen het groepsgesprek. Vertrekkende vanuit een 

eerste ruwe verkenning, wordt verder onderzocht in welke mate de relaties binnen 

Matrix, die toch intens en intiem zijn, verschillen van klassieke 

vriendschapsrelaties. En hoe „echte‟ groepen omgaan met verschil in vergelijking 

tot „kleffe‟ groepen. Erg leerrijk vind ik het fragment waar Bart doordenkt op de aard 

van het opgebouwde vertrouwen. Hij maakt hierbij een onderscheid tussen „leerrijk 

vertrouwen‟ en „operationeel vertrouwen‟. Tenslotte gaan we nader in op de vraag 

hoe dat leerrijk vertrouwen is opgebouwd binnen Matrix. Ik schuif in wat volgt 5 

gespreksfragmenten naar voor die het reflectieproces tijdens deze bijeenkomst 

goed weergeven. Tegelijkertijd destilleer ik daaruit de belangrijkste aangehaalde 

kwaliteiten van de relaties en praktijken binnen Matrix zoals door de deelnemers 

verwoord. 

 

Gespreksfragment 1: „Een eerste verkenning van de aard van de opgebouwde 

relaties‟  

 

Gespreksfragment 2: „Leerrelaties versus vriendschapsrelaties‟  

 

Gespreksfragment 3: „Echte groepen versus kleffe en platte groepen‟  

 

Gespreksfragment 4: „Leerrijk vertrouwen versus operationeel vertrouwen‟ 

 

Gespreksfragment 5: „De opbouw van leerrijk vertrouwen‟ 
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Gespreksfragment(en) 1 

- Zoektocht naar de eigen aard van de opgebouwde relaties binnen 

Matrix - 

 

Het ervaren contrast tussen het eerste en het tweede Matrixjaar wordt krachtig en 

helder verwoord door Ineke, één van de deelnemers. Het ervaren klimaat binnen 

de groep tijdens het eerste jaar komt hier goed uit de verf (zie onderstaand 

fragment).  

 
Ineke: Vertrouwen ja, en dat is eigenlijk de basis geweest voor mij. Ge zit 
daar met een groep vreemden natuurlijk. En, wanneer gaat ge beginnen 
leren of dingen aannemen, als ge ergens overtuigd zijt van: die mensen 
hebben het goed met mij voor. Ik mag hier fouten maken, ik mag hier zijn 
wie ik ben en dan staat ge ook open om te beginnen leren. En wat echt 
geholpen heeft, dat jaar heeft bij mij echt, allee ik heb dat aangevoeld als 
heel echt. We waren ook een knuffelgroep, zoals ge daarstraks al zei. 
Iedereen was zo precies oprecht in elkaar geïnteresseerd, oprecht 
betrokken en oprecht er op uit om mekaar te helpen in dat leren. En zo 
heb ik dat een gans jaar ervaren. En vandaar de grote goesting van 
iedereen om er daarna mee door te gaan.  
 
Johan: Ja. 
 
Ineke: Maar wat er dan achteraf is gebeurd en hoe dat we tot hier 
vandaag zijn gekomen, heeft me dat terug in vraag doen stellen en dat 
vind ik jammer. Want moest ik na dat jaar gestopt zijn, die echtheid was 
gebleven dan. Terwijl ik nu zoiets heb van, maar dat is hoe ik in het leven 
sta hè, als ge oprecht geïnteresseerd zijt in iemand en oprecht betrokken 
zoals ze zich toen allemaal hebben voorgedaan, dan stapt ge niet op zo‘n 
manier uit die dingen ineens. Dat mensen afhaakten, met alle respect, 
daar heb ik nooit een probleem van gemaakt, maar ik ben vooral 
teleurgesteld geweest over de manier waarop sommigen afhaakten. 
Mensen die gewoon ineens niet meer kwamen, of via mail lieten weten 
dat ze gingen stoppen, terwijl ze kort daarvoor hun engagement nog 
hadden gegeven. Dat was een vorm van respect die ontbrak, interesse 
die wegviel.  

 

Bart grijpt het ervaren verschil aan als materiaal om verder grondig te exploreren 

en zo het eigene van de relaties binnen een leergroep meer te pakken te 

krijgen:‟Wat zegt dat afhaken over de condities toen die je nodig hebt om dat 

positieve op te bouwen? Misschien is er daar iets weggevallen dat wél bij de 

eigenheid van wat jullie hebben begeleid hoort en dat wij niet hebben kunnen 

vasthouden. Dat zou kunnen. We ontdekken een aantal typerende kwaliteiten... 
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Bart: Ik denk dat wat er dan wegvalt is, 
de ander is niet meer aansprakelijk. Die 
is opeens weg en je kan niets meer 
zeggen. Ge kunt niet meer vragen, wat is 
er gebeurd? Waarom zijt gij weg? Terwijl 
ik mij herinner uit dat eerste jaar. Dat 
iedereen op elk moment aansprakelijk is  
voor wat ie doet. Je zult altijd de vraag 
krijgen, of heel dikwijls de vraag krijgen, 
als ge iets doet;leg ons dat uit. Als 
iemand wou weg gaan of wou stoppen, 
dan werd dat bevraagd. 

 
Ineke: Ja, u bewust zijn van wat het 
belangrijkste is; dat als er een ding mag 
zijn wat we geleerd hebben dan is dat: 
laat ons alstublieft stilstaan bij het effect 
van ons gedrag op de ander. Dat is voor 
mij iets waar ik daarvoor niet zo bewust 
mee bezig was. Sinds die opleiding wel. 
Je doet iets en dat is ok, maar hou er wel 
rekening mee dat dit dat effect kan 
hebben. En of je dat nu wil of niet, dat 
effect is er. En laten we daar naar kijken. 
Daar zijn we een jaar mee bezig 
geweest.  

 
Bart: Face to face is weg, terwijl dat er 
het eerste jaar wel was. En dat is dus 
één van de condities.  

 
Bart: De groep gewoon verlaten is 
gemakkelijk. Blijkbaar zit je dan in een 
relatie waar het heel moeilijk is om uit te 
stappen, en dus kies je de 
gemakkelijkste weg. Je stuurt een briefje 
of een email en gewoon stop. Stop, ik 
blijf weg. Er worden in dat jaar blijkbaar 
relaties gecreëerd waar ge niet zo 
gemakkelijk uitstapt. Voor mij is dat toch 
zo. Omdat ge - waarop gij op hamert 
denk ik - omdat je een 
verantwoordelijkheid hebt voor elkaar.  

 
Ineke: Elke keer, daar waren we goed in, 
in engagementen uitspreken en (fijntjes) 

„IEDEREEN IS OP ELK MOMENT 

AANSPRAKELIJK VOOR WAT IE 

DOET; JE ZULT ALTIJD DE VRAAG 

KRIJGEN OF HEEL DIKWIJLS, ALS 

GE IETS DOET, LEG ONS DAT UIT‟ 

„FACE TO FACE„ CONTACTEN 

„ER WORDEN RELATIES 

GECREËERD WAAR HET HEEL 

MOEILIJK IS OM UIT TE STAPPEN 

OMDAT JE EEN 

VERANTWOORDELIJKHEID HEBT 

NAAR ELKAAR „ 

„ER WORDT BEWUST STIL 

GESTAAN MET HET EFFECT VAN 

EIGEN GEDRAG OP ANDEREN‟ 
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‗dit wordt geen duivenkot hier hè‘. Dat 
zeiden we elke keer. (gelach) 
J: Maar dan als puntje bij paaltje komt … 
I: Was ‘t een verschrikkelijk duivenkot.  
Bart: Wat ik daarnet wou zeggen:zij 
maken het zich te gemakkelijk. … Het 
geloof in het engagement van een ander 
is geen geloof zoals ik geloof dat die vest 
van u blauw is, dat zal je nog wel op een 
of andere manier kunnen bewijzen. Het is 
een geloof dat risico inhoudt:ge zet uzelf 
op het spel. En opeens staat ge daar en 
vraagt ge u af waar zijn ze heen zijn en 
daarin wordt ge beschaamd, ja.  
 

 

 

Gespreksfragment 2 

- Leerrelaties versus vriendschapsrelaties - 

 

Er ontstaat een menselijke verhouding, een „intens persoonlijke relatie‟ die toch 

verschilt van een vriendschapsrelatie. „Waar je in een normale wereld, mensen 

ontmoet en als het klikt, dan begin je eraan. Die klik is er omdat er al iets is dat je 

bindt. Maar die klik is er natuurlijk niet met die twaalf mensen. En toch ga je voor 

en met iedereen proberen hetzelfde te doen.‟ Vanuit de vaststelling dat de relaties 

binnen Matrix intens zijn en persoonlijk, met mensen die niet vrienden hoeven te 

zijn, wordt stilgestaan bij de vraag: „Wat maakt die relaties dan zo leerrijk?‟ 

 

Het is véél meer dan instrumenteel „iets van elkaar leren‟, zegt een deelnemer. Dat 

leren gaat diep, je gaat diep in op wat er gebeurt, op het gedrag dat iemand stelt 

én daarmee gaat ook een diepe beleving bij jezelf gepaard. „Misschien doe je dat 

bij vrienden niet, zou dat zelfs ongepast zijn‟. 

  

Later in het gesprek vervolgt hij: „En daarvoor is het wellicht nodig dat je mensen 

isoleert, uit de wereld wegneemt, in een soort artificiële ruimte samen zet, je ze 

isoleert, vijf dagen lang, en zelfs misschien een jaar lang in die beleving, dat weet 

ik niet, om voor de ander leerrijk gedrag te kunnen stellen… dat toch niet hetzelfde 

is als in „gewone‟ lange-termijn persoonlijke contacten‟. 

 

Een fragment dat me hierbij treft: „er ontstaat iets en je voelt een 

verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. Je voelt de oproep van de anderen, 

dat gij doet iets voor hen en zij voor u. En die relatie… ge kunt die niet zomaar … 

„HET IS EEN GELOOF DAT RISICO 

INHOUDT, GE ZET UZELF OP HET 

SPEL‟ 
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ge kunt daar niet uitstappen. Je zit er in vast. Je zit daar in en „het kan alleen 

overleven als je daar niet alleen voor jezelf zit.‟  

 

Het duidt op een verbondenheid die een instrumentele, mechanische 

tweezijdigheid of interdependentie (het vanuit twee individuen benaderen van een 

relatie) overstijgt, waarvan Bart stelt dat het ook een ethische dimensie doet 

ontstaan. „Je zit in de relatie, je draagt er een verantwoordelijkheid in en kunt er 

niet zomaar uit stappen.‟ Het doet me denken aan de concepten „relational unity‟ 

en „relational responsibility‟ van Gergen. Ik associeer het ook met de benadering 

van de relatie door Max Pagès (wat hij „de directe relatie noemt, p 100….). Zijn 

perspectief op de relatie houdt als ware een soort „copernicaanse omwenteling‟ in, 

in die zin dat een relatie niet gezien wordt vanuit de individuen die daar iets uit 

willen halen (instrument voor eigen nood) of als construct van (een groep) 

individuen. De relatie is er (Gergen) en is per definitie gevoelsgeladen. (Pagès). 

 
Bart: Wat dan interessant is, is dan te kijken welke soort relatie is het dan wel. 
Want het is geen vriendschappelijke relatie. 
 
Johan: Een tijdelijke intense verhouding. 
 
Bart: En dan vraag ik me af, en dan kijk ik naar jou Johan, wat wordt er daar 
dan gedaan? Het gaat meer over wat daar gedaan wordt, namelijk ingaan op 
het gedrag dat je ziet en zo… De veiligheid om dat te kunnen doen die niet 
gestoeld is op diepe vriendschap. Misschien doe je dat met vrienden niet, wat 
we daar gedaan hebben die week, zo gaan onderzoeken „wie zijde gij?‟ dat is 
misschien onrespectvol met een vriend. Terwijl dat dit niet onrespectvol is in de 
context van de Matrix-opleiding. Misschien… Ik probeer woorden te vinden voor 
een soort,  intens persoonlijke relatie, waarvan jij toch verwachtte dat ze langer 
zou standhouden dan ze nu gedaan heeft. Of als ze niet standhoudt, dan moet 
ze toch tenminste afgesloten worden door ons beiden, face to face.… en dan 
kan ik daar vrede mee krijgen want dan wordt die als het ware ontmanteld en 
ok, goed…Maar voor jou Ineke is het ondenkbaar, zoals dat voor mij ook 
ondenkbaar is eigenlijk, dat je er éénzijdig uitstapt, want je kán daar niet 
uitstappen… Nee door dat te doen, maak je er iets anders van, snap je? Je kunt 
dat niet ongevraagd doen… Je kan dat niet eenzijdig doen. Dat gaat niet. En 
dan bedoel ik niet met een toestemming hé, dat is niet hetzelfde. We moeten 
dat samen doen, of… ofwel moet je afbreken. Ik kan dat moeilijk uitleggen. Op 
het moment dat je daar samen zit en ontstaat er iets:je voelt een 
verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar, je voelt de oproep van de ander, 
dat gij iets voor hen doet en zij voor u. En daardoor ontstaat er van alles. En die 
relatie… ge kunt die niet zomaar … ge kunt daar niet uitstappen. Je zit daar in 
vast. Je zit daar in. Ongevraagd zit ge daar in op het moment dat je in een cirkel 
gaat zitten en zegt „Kijk, we gaan niet werken rond bv. Een fusie of een of ander 
probleem, we hebben geen thema behalve onszelf.‟ Lap, ge zit er in. Je kunt 
niet meer weg. Niet dat je je vrijheid verliest, ge kunt weg maar , dan…  
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Ge kunt daar de facto uitstappen, maar - ik zie het iets scherper nu - je kan daar 
niet onbeschaamd uitstappen. Dat gaat niet, denk ik. Dat heeft te maken met 
ethiek. Je kan niet zomaar iemand achter laten die je nodig had. Die kan ik niet 
zomaar achter laten zonder schaamte te voelen. Dat kan alleen maar als ge 
een slechte mens zijt. Dat klinkt misschien zwaar. Dat zijn zware woorden, 
maar ik wil het gewoon scherp zeggen. „ik vind dat niet zo correct‟, dat zou 
correcter zijn. Ik zou ook kunnen zeggen „slecht‟, maar dat betekent hetzelfde. 
Een soort schaamte omdat je je verantwoordelijkheid niet opneemt. … 
tegenover u nu Johan  u bijvoorbeeld. Ik zou hier kunnen weggaan, maar dan 
zou ik mij daar niet goed bij voelen. Ik moet er moeite voor doen om weg te 
gaan. Dat is dan morele moeite…. Dat is niet als ik jouw therapeut ben, en zeg, 
„na een uur ben ik weg‟. Dan zit je niet in een ik–jij verhouding. Die verhouding 
is instrumenteler. Ik denk, dat één van de condities is dat je dat instrumentele 
probeert te doorbreken in dit soort opleiding … terwijl het toch wel een 
belangrijke rol speelt. 
 
Ik zit in mijn achterhoofd met je vraag: „wat is eigen aan die opleiding, en welke 
soort relaties probeer je te krijgen?‟. Daar gaat het de hele tijd over, 
verwachtingen van relaties en dergelijke. Blijkbaar is het zo dat relaties die niet 
noodzakelijk langdurig intens zijn, of  intiem of persoonlijk, toch heel leerrijk 
kunnen zijn. Waardoor worden die dan precies leerrijk?  
 
Dat ligt vooral aan we in de opleiding met elkaar omgaan. En daarvoor is het 
wellicht nodig dat je mensen isoleert, uit de wereld wegneemt, in een soort 
artificiële ruimte samen zet, je ze isoleert - dat is artificieel - vijf dagen lang, en 
jezelf zelfs misschien een jaar lang in diezelfde beleving isoleert, dat weet ik 
niet, om te kunnen… voor de ander leerrijk gedrag te stellen… dat toch niet 
hetzelfde is zoals in „gewone‟ lange-termijn persoonlijke contacten. 
Je hoeft blijkbaar niet noodzakelijk vrienden te zijn of op lange termijn een diep 
persoonlijk contact moet houden. 
 
Ineke: Er is nog een kleine schakering tussen hoe jij er naar kijkt en ik. Ik 
verwachtte ook niet in se langdurige intense relaties. Bij mij wordt het scherper 
en scherper. Bij mij draait het allemaal rond respect. En dat stond op die flap 
(zie schema startweek). En sommige mensen hoef je nooit meer te zien, maar 
je bent samengekomen, je werkt aan basisvoorwaarden die op die flap stonden. 
Respect stond daar zeker op. En zo zit je een jaar samen. En dan verwacht je 
dat dit ook blijft. De voorwaarden zijn er of zijn er niet. Respect, dat is toch niet 
iets wat er het een moment wel is en het andere niet meer? (knipt met de 
vingers) 
 
Bart: Welk soort relaties zijn dat dan? Je ontwikkelt … ik denk, intense relaties, 
maar die van een andere orde zijn dan vriendschappelijke. Dat kan, maar dat 
hoeft niet zo te zijn. Ik kon tegen D. mijn gedacht zeggen en hopelijk was dat 
goed voor hem. Ik deed dat echt met goede bedoelingen vermoed ik… en dat 
gaat dan diep, omdat je diep ingaat op wat er gebeurt. Je beleeft dat ook diep, 
maar niet diep zoals „een vriendschap‟ diep gaat. Het is toch een relatie van 
een andere orde dan een vriendschappelijke relatie. 
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Johan: … ja dan een verhouding waar je jaren lang aan bouwt en … 
 
Ineke: Ja en een gedeelde interesse eigenlijk he… 
 
Bart: Waar je in een normale wereld, mensen ontmoet en als het klikt dan begin 
je eraan. En die klik is omdat er al iets is dat je bindt. Die klik is er natuurlijk niet 
met twaalf mensen. En toch ga je voor en met iedereen proberen hetzelfde te 
doen. 
 
Ineke: Ja. 
 
Bart: Ik heb met u een andere relatie dan met Ineke en met Bert ook, maar… 
ok, laten we nu eens… we zullen hier op doorgaan in de hoop dat je er iets aan 
hebt… Je zit daar niet voor jezelf… het kan alleen overleven als je daar niet 
alleen voor jezelf zit. En als iemand afbreekt van „het levert mij niet genoeg op, 
ik ben weg‟, dan zie je stilaan dat het onmogelijk wordt. Want met drie, gaat het 
niet…De eerste die wegvalt, ja, ok, we kunnen nog voort he. Maar zodra het 
zes is, vijf … -niet iedereen kan altijd aanwezig zijn - wordt het moeilijk. 

 

 

Gespreksfragment 3 

- ‘Echte groepen en kleffe/platte groepen’ - 

 

In het volgende stuk wordt verder doorgedacht op de aard van de opgebouwde 

relaties binnen Matrix. Er is een basisvertrouwen nodig - overtuigd zijn van de 

oprechte goeie bedoeling - dat niet alleen maakt dat je je voor elkaar kan 

openstellen, maar ook toelaat dat je verder kan gaan dan louter de ander te 

bevestigen of zoals een deelnemer stelt; „Je laat de ander in zijn waarde, maar je 

laat hem ook niet los.‟ Het „altijd gewoon bevestigen‟ is volgens Bert niet afdoende 

om te leren. Bart voegt daar aan toe dat het oneens zijn of een verschil aanleiding 

geeft om samen uit te zoeken hoe het precies zit, iets wat de groep in het eerste 

jaar deed.  

 

Ook dit is bij Max Pagès terug te vinden (p 238); die stelt dat het niet louter 

bevestigen van het bestaande, maar het toevoegen van nieuwe elementen de 

dialoog in de groep gaande houdt. „Door het verschil in de groep gebeurt er weer 

iets‟. Anders „breekt de dialoog‟, zegt Pagès, „krijg je een kleffe, platte groep‟ zegt 

een deelnemer. Het oneens (durven) zijn is tevens een blijk van respect, 

wederzijds engagement en van wederkerigheid. 

 

Aansluitend daarbij wordt onderzocht wat „diepgang‟ in een groep precies 

betekent. Dat is niet zozeer het praten over de dingen (ook al zijn het dan diepe 
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ervaringen van daar-en-dan), maar het ter sprake brengen van wat zich op het 

moment zelf voordoet tussen de betrokkenen, aldus Bert. 

 

Johan: Ik vond je vraag goed: waardoor worden relaties leerrijk? Op Matrix 

steunende dan. En je redenering van „je hoeft niet 30 jaren banden op te 

bouwen om contacten met mensen aan te gaan die dan toch blijkbaar intens 

zijn‟ En wat is dat dan? Zo was je gestopt. 

 

Bert: Een stuk waarvan … het gevoel van euh… ik wil overtuigd zijn van de 

oprechte goeie bedoeling. Als ik dat voel, dan … Tweede belangrijke 

voorwaarde is dat de andere duidelijk in het „anders-zijn‟ in contact komt, met 

andere woorden, als ik wil leren ben ik niet veel met iemand die mij altijd 

gewoon bevestigt. Ja dat is zo. 

 

Johan: Dus „oprecht‟ dan in de zin van „als je geen gelijk hebt‟, dat ook te 

zeggen? 

 

Bert: Jaja, of hoe je er anders naar kijkt, je confronteren of tegenspreken… 

Dat denk ik dat belangrijke aspecten zijn in je relatie.  

  

Johan: En je vond dat dat toen wel gebeurde? 

 

Bert: Dat is niet iets dat constant aanwezig is, he. 

 

Stilte 

 

Bert: Nee, dat kan ik niet zo zeggen van „dat was er altijd‟. Dat is er zeker 

geweest, ik denk zelfs meer na de vijf dagen dan in de vijf dagen. Als ik naar 

mijn eigen proces kijk hè. Maar veel heeft te maken met in welke mate je jezelf 

kunt openstellen. Dat is per definitie gekleurd. Ik denk dat ik die voorwaarden 

die ik daarnet noem, meer heb gekregen in de loop van de tijd erna dan in die 

week, maar het gaat niet alleen over die week zeker? 

 

Johan: Neen. 

 
Bart: Je zegt twee dingen: iemand die het niet altijd met me eens is en mij 
confronteren. 
 
Bert: In combinatie. 
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Bart: Ik kan u confronteren door „ik zie bij u‟, dat is een soort spiegelfunctie, 
maar ik kan ook confronteren door de zeggen, „ik denk niet wat jij ziet, want ik 
zie dat zo niet‟, Bedoel je beide? 
 
Bert: Jaja. 
 
Bart: Wat betreft dat tweede - het verschillen van mening - in zo‟n groep kan 
dat, en toch is dat niet vrijblijvend naast elkaar, ieders mening naast elkaar. Ik 
denk dat je dan zoekt naar „hoe zit het dan precies?‟ Zou dat kunnen? Een 
soort samen uitzoeken hoe het zit. In die voorbereiding van ons themadagje 
hebben wij er veel tijd in gestoken: Wat is invloed? Wat verstaan wij daaronder? 
Hoe zit dat dan precies?‟ 
 
Johan: Uitdiepen wat die dingen precies zijn. 
 
Bart: Plus dat het ook niet blijft bij het vaststellen van verschillen. Dat je die wel 
au serieux neemt, laat bestaan, maar dat die toch iets opleveren, dat misschien 
een nieuw inzicht geeft. Door het verschil gebeurt er weer iets… 
 
Bert: A, het is niet omdat ik zeg „o, dat vind ik niet‟, dat daarmee de kous af is… 
Ik ben maar aan het zoeken hoor. Want je kunt denk ik heel „platte‟ groepen 
hebben waar niks gebeurt, als je iedereen altijd gelijk geeft en het verschil 
ontwijkt, ja … Er was ook geen zelfgenoegzaamheid om de ander zichzelf laten 
zijn –dat is toch dikwijls, met P. denk ik dat „bedankt voor de inbreng, ik kan 
daar iets mee‟ dat we toch reageerden van „jamaar, neenee, dat is toch te 
gemakkelijk‟. Ik denk toch dat we dat dan gezegd hebben. 
 
Ineke: Jij zult dat absoluut gezegd hebben, ja. (lacht) 
 
Bart: Dat je het niet laat bij… dat je toch de andere niet loslaat, ondanks het feit 
dat je hem in zijn waarde laat. En dat is zo‟n, daar moet je heel omzichtig in zijn. 
Ik denk dat daar een belangrijke taak bij de begeleiding ligt: ervoor zorgen dat 
je daar respectvol blijft. 
 
Bert: Maar voor je daar toe kunt komen, denk ik, dat het veel belangrijker is dat 
ge het gevoel hebt dat het veilig genoeg is. Dan denk ik bijvoorbeeld aan X –
maar dat is ook puur mijn invulling- die het nooit zo veilig gevonden heeft dat 
om de confrontatie aan te gaan - die ook wel hevig geweest is soms - dat ze die 
altijd heeft begrepen als „dit is een persoonlijke aanval op mijn zijn‟. En bij 
wisselende mensen, als dat alleen maar bij één iemand zou zijn, dan zou dat 
kunnen in een systeem zitten tussen die twee. Ik denk dat het heel belangrijk is 
dat je zelf het gevoel krijgt van „die hebben het hier goed met mij voor‟, die doen 
dat „ten goede van‟, en niet om te kwetsen of om te confronteren of om… Dus. 
En anders krijg je misschien veel sneller dat kleffe dat jij net benoemd hebt van 
„ok, ik heb er denk hier iets over, het blijft hier allemaal naast elkaar bestaan‟ en 
dan leeft ge ook naast elkaar. 
 
Bart: Ik vind dat weinig respectvol eigenlijk.  
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Bert: Ik ook.  
 
Bart: Alsof je elke keer zegt „het laat me onverschillig‟.  
 
Stilte 
 
Ineke: Ja, overtuigd zijn van die goede bedoelingen… Maar ook voor een stuk 
die zelf willen geven he. Dat is toch ook belangrijk. 
Bert: Dat dat wederzijds is, bedoel je dat?  
 
Ineke: Ja, dat was toen -of herinner ik me dat ook weer fout? - P. toen met zijn 
boekske, die alles opschreef „ik zie dat en dat gebeuren‟. 
Johan: Als observator. 
Ineke: Maar hij gaf zo zijn eigen… 
Maar … dat is er vrij snel gekomen denk ik, dat gevoel van „het kan‟. Want ik 
weet nog, we hebben een hele, hele sentimentele dag gehad… iedereen begon 
daar ineens ver te gaan … het groot verdriet kwam boven bij mensen, dat is 
toch een teken dat er op dat moment… Mensen voelden zich toch veilig om 
bepaalde dingen die toch diep zaten tegen eigenlijk nog relatief vreemden te 
vertellen op dat moment. Dat was op dag drie denk ik. 
 
Bert: Dat vond ik niet zo, dat gaat voor mij niet over hetzelfde.  
 
Johan: Neen? 
 
Bert: Ik vind dat niet hetzelfde. Da‟s nog veel „praten over iets‟.  
 
Ineke: Ja, maar, het is toch niet dat dat gewoon verteld werd? Dat was toch 
aangrijpend. 
 
Bert: Ik vind dat niet hetzelfde. Dat zegt niks over die relaties voor mij. 
 
Ineke: Leg het dan eens beter uit. 
 
Bert: Ja, in het andere gaat het over wat zich afspeelt tussen u en de andere. 
En als ik iets vertel over mijn verdriet bij het sterven van mijn moeder 
bijvoorbeeld vandaag, dan kan ik dat, op dit ogenblik kan ik daar iets over 
vertellen, of kan ik daar ook iets over beginnen vertellen tegen mensen op een 
avond wanneer het gevoel heb „ik ken die niet, maar het is een warme avond 
tussen ons‟, maar dat verdiept geen relatie … dat noem ik „praten over de 
dingen‟. 
 
Ineke: Veiligheid is er pas echt als ik bv. tegen u durf zeggen: „Bert, wat je nu 
juist zegt, dat vind ik niet ok‟, of: „je kwetst mij‟ of … Ja. 
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Gespreksfragment 4 

- ‘Leerrijk vertrouwen versus operationeel vertrouwen’ - 

 

Het vertrouwen dat in een leergroep tegenwoordig is en zo broodnodig om als 

groep te kunnen evolueren en leren, wat is de aard van dat vertrouwen? Bart 

onderzoekt het in het volgende stuk. Het is geen vertrouwen dat op een systeem 

van afspraken en regels berust, zegt hij. Het is geen „operationeel‟ vertrouwen dat 

we kennen en waar we erg op terugvallen in de mechanische wereld. Het is voor 

hem een „leerrijk vertrouwen‟, een vertrouwen dat samen wordt „gemaakt‟ en ieder 

moment opnieuw. Het kan niet terugvallen op een vast systeem en houdt dus 

constant een risico in, het kan heel aanwezig zijn maar ook elk moment weer 

afbrokkelen of verdwijnen. ‗Het is een vertrouwen dat heel sterk is als het er is, 

maar tegelijk zeer broos.‘ 

 

Bart: Weet je wat vertrouwen betekent in een klassieke context? Dat ik kan 

voorspellen wat jij gaat doen. Terwijl dat bij ons net het omgekeerde was „doe 

maar, ik vertrouw erop dat het wel ok is‟, ook al is het compleet niet gewenst 

zelfs, of is het niet plezant voor mij of is het niet wat ik denk of kan ik het nog 

niet voorspellen. 

 

Johan: Dat vind ik goed, dat heeft met die ruimte te maken. Die betekenis heeft 

het dan gekregen in die week zelf hé.  

 

Bart: Er is geen systeem, he? Neen, er is geen vooraf vast gelegd systeem. En 

dat is nodig om dat vertrouwen te kunnen krijgen. Dit soort vertrouwen hé. Als 

het het soort vertrouwen is van „ik vertrouw erop dat jij zult doen wat er in de 

procedure staat‟, dat is een ander soort vertrouwen, dat is geen leerrijk 

vertrouwen.  

 

Johan: Dus de open structuur is nodig om … 

 

Bart: … leerrijk… Anders krijg je een soort operationeel vertrouwen hé. Als we 

bv. samen in een raket zitten, samen in een vliegtuig… Dat moet dan ook wel, 

jij moet op dat knopje duwen, ik op dat… je hebt dat soort voorspelbaarheid dan 

nodig. Maar als het over dit leren gaat, dan is er altijd risico. 

 

Johan: Eén groep zei, dat vond ik interessant, die waren met die driehoek 

begonnen. De drie p‟s, (procedure, proces en product) die ook in Outward 



258 

 

Bound School gehanteerd worden… ze hadden met post-its gewerkt, en plots 

hadden ze een theorie. En dan hadden ze …. 

Hier-en-nu  

Open structuur 

Vertrouwen 

 

… als variante driehoek bedacht. Dat vond ik ook interessant. Dan zeiden ze 

hoe dat aan elkaar gerelateerd was, zoals jullie ook zeggen – van die open 

structuur en dat hier-en-nu en dat vertrouwen - als een cyclisch gebeuren 

zagen waarvan het ene het andere versterkte eigenlijk. Dat was hun theorie. 

 

Bart: Maar, dat is dan wel een broos vertrouwen. Wel heel sterk als het er is, 

maar heel broos altijd hé.  

 

Johan: Blijkbaar. 

 

Bart: Ik zit dan te denken aan andere contexten, zoals de schoolcontext waar 

van alles beregeld wordt, of andere contexten dat vertrouwen daar lijkt sterk, 

terwijl het misschien wel kwetsbaarder is dan een andere soort… 

 

Ineke: Ja, maar dit is het moeilijkste soort vertrouwen hé, want je vertrekt van 

niks hé.  

 

Bart: Omdat het risicovol is. Maar ook als je het al hebt, blijft het… elk moment 

ook kwetsbaar. 

 

Ineke: Ja, maar het is de grootste uitdaging ook, denk ik.  

 

Johan: Ja, dat blijkt het jaar nadien ook hé, hoe kwetsbaar het is.  

 

Ineke: En je hebt ook niks anders dan degene die voor je zit, wat er gezegd 

wordt, wat er gebeurt, wat er gedaan wordt, er is niks anders. Dat is het 

moeilijkste, de grootste uitdaging ook. Je hebt ook niks om je achter te 

verschuilen, niks.  

 

Bart: Het is dus een vertrouwen dat nergens op gebaseerd is.  

 

Johan: Dat begrijp ik niet. 
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Bart: Dat vertrouwen heeft geen basis. Als wij… ik zal het proberen uit te 

leggen… in een juridische context heb je de wet, en in het verkeer heb je het 

vertrouwen dat iedereen de wet volgt. Daar is het gebaseerd op de wet, dat 

soort vertrouwen. Het vertrouwen dat wij zoeken is niet op iets gebaseerd, dat 

is zo broos als de relatie zelf. Dat is hetzelfde. 

 

Johan: En wat je dan doet kan dat voeden of afbreken.  

 

Bart: Ja, het is altijd „ik geloof dat het er is, maar ik weet het niet‟. 

 

Johan: Het is altijd in werking. 

 

Bart: Ja, jij kunt iets zeggen, waarvan ik denk „ wat zegt hij nu?‟… dat kan snel 

gebeuren hé.  

 

Johan: Het kan snel weg zijn, het is broos. Dat deel ik met u. 

Zit daar niet het voordeel, wat Ineke daarnet zei dat dat fluctueert en dat soms 

groepen het echt kwijt zijn, maar het feit dat die week, als ze goed werkt, dat 

dat wel een ervaring heeft gegeven van wat het wel kan zijn. En dat je in die zin 

sneller ziet dat  het weg is of sneller terug beseft weer op dreef te zijn. Dat dat 

een voordeel is van zo‟n groep?  

 

Bart: Ja, je weet dat het kan. 

 

Johan: Je weet dat het kan, dat het toch een veld heeft aangeraakt, ook al is 

het heel vluchtig. Sommige ervaren dat als spiriteel of als een sacrale 

ervaring… Het is vluchtig, maar de ervaring is er toch geweest, je kunt ze niet 

wegvegen. 

 

Bart: Neen neen, maar het gevaar is dat als je dan begint te denken (klapt in de 

handen) „Oh, het vertrouwen is er‟, je het als vanzelfsprekend beschouwt, en 

het net daardoor weer kan verdwijnen. Je moet het toch telkens opnieuw … 

zoals gij daarnet zei, telkens opnieuw die 2 uren in het begin… „ok, het is nog in 

orde‟. Terwijl als ik het verkeer in rij, dan weet ik „het rode licht dat zal wel 

aanspringen‟. Daar is geen onzekerheid bij. 

 

Johan: Tenzij een technische panne… 
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Bart: Jaja, daar gaan we niet van uit hé. Stel dat je met die instelling in het 

verkeer zit, dan stop je, jong! Als je niet meer kunt vertrouwen dat dat rood licht 

rood wordt, dan stop je, stap je uit je auto. 

 

Ineke: Jaja 

 

Johan: Ja, dan rij je niet meer. 

 

 

 

Gespreksfragment 5 

- De opbouw van leerrijk vertrouwen - 

 

Terugblikkende op hun ervaringen binnen Matrix, zetten de deelnemers in het 

tekstfragment dat volgt op een rij wat volgens hen geleid heeft tot dat „leerrijk 

vertrouwen‟. Samenvattend: de processen gedurende de eerste week zijn daar 

volgens hen cruciaal in geweest. Je wordt 5 dagen afgezonderd. Je hebt alleen 

elkaar. Verder is er niets. Er is geen afleiding. De leegte duwt je om in interactie te 

gaan, anders gebeurt er niets en dat wil je niet. Iedereen zit daar om te leren. Dat 

is wat je wilt. Iedereen wil ook geaccepteerd worden en acceptatie houdt deelname 

aan de groep in. Sommige mensen nemen het initiatief, zij zijn de pioniers. Zien dat 

dit ok is, maakt de drempel lager voor anderen om zich ook in het bad te smijten. 

Door de oefening „Ik zie, ik voel, ik denk‟ word je gestimuleerd om in persoonlijke 

interactie te gaan. Het open karakter van de week roept veel onzekerheid op. Je 

merkt dat je niet de enige bent met onzekerheid. Je herkent je eigen onzekerheid 

in een ander, en dat geeft „een klik‟. De onveiligheid wordt bespreekbaar en dat 

geeft een ontlading. Zien dat sommige deelnemers elkaar durven tegen te spreken 

met goede bedoelingen en merken dat dit goed afloopt, zet je aan om dit ook te 

doen. Echte veiligheid komt er maar als je zelf de stap zet, gedoseerd risico neemt 

en dan zelf ervaart dat het goed afloopt. „Voorzichtig eens een teentje in het water 

steken door iets van jezelf prijs te geven, bij wijze van probeersel. En dan merken 

dat de reacties daarop goed zijn, dat je opgevangen wordt. En veel veel praten, de 

hele dag en vijf dagen lang. Er komt een band, omdat je alleen maar elkaar hebt, 

er is niks anders.‘ 

 

Het schema en de condities van een leergroep (zie Beweging 2, Inleiding), die op 

de eerste dag door de begeleiding naar voor worden gebracht, worden als het 

ware door hen herontdekt en bevestigd: „Wat is er nodig om van elkaar te kunnen 

leren? Wel, dan ben ik het eens met die dingen die daar op staan. En voor mij zijn 
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die allemaal vervuld geweest die week, want ik denk ook, mocht daar één element 

niet aanwezig zijn, het niet had gekund.‘ Zij wijzen op de belangrijke rol van de 

begeleiders in de prille fasen van de leergroepsvorming. De begeleiders zetten het 

kader en de manier waarop ze dat doen, onderlijnt het belang. De toon waarop is 

belangrijk: direct, eenvoudig, ernstig, zonder angst. Dit verschaft volgens de 

deelnemers een zekere geruststelling hoewel zij niet weten wat er vervolgens 

allemaal zal gebeuren. „Dat gaf meteen dat veilig gevoel. Dat schema hangt daar 

en Felix begon, die toon werd gezet, en dat maakt het mee ook al ok, vind ik. Je 

hebt sowieso ie zo het besef van ‗er gaat hier over gewaakt worden, het gaat daar 

nog over gaan, dat is hier allemaal bespreekbaar‘. Dus ook al gaat dat met de 

voeten getreden worden, het kan niet genegeerd worden. Kijk, ze beginnen er 

mee, dat is belangrijk.‘ Hoewel de begeleiders het kader zetten en hierover waken, 

geven de deelnemers aan dat het tegelijk belangrijk is dat de begeleiders dat kader 

loslaten en zich terughoudend opstellen zodat de groep op het einde van de week 

maximaal het gevoel heeft de beoogde doelstellingen van de eerste week op eigen 

kracht te hebben gerealiseerd.  

 

Ineke wijst op het ingrijpende karakter van die week. „Ik vind dat ook de kracht van 

het programma, die open week‘, stelt zij. Bert onderlijnt het belang om ruimte en 

tijd te hebben en te mogen zoeken zonder dat daar meteen iemand op zit die de 

antwoorden formuleert. De dingen die je dan aanraakt – je kunt dat persoonlijke 

knopen noemen- als je die ontwart, hebben die ook effect op je deskundigheid. „Zo 

is die professionele groei en die persoonlijke ontwikkeling gekoppeld‘, aldus Bart. 

Hij beweert dat ook na de week de effecten ervan diep gaan en nog verder lopen; 

de intensiteit waarmee je „de‟ mensen (iedereen dus) benadert, met een oprechte 

goedheid, bekommernis, oprecht in de ander geïnteresseerd en ermee begaan. 

‗Meestal benaderen mensen elkaar niet op die manier.‘ 

 
 
Johan: En wat heeft daar dan toe geleid? Want dat viel toch niet uit de lucht? 
Het gevoel krijgen, oprecht… „Ik kan hier komen‟  
 
Ineke: Dat die veiligheid er was op het einde? 
 
Johan: Ja, na die week? 
 
Ineke: Ja, ik denk de ervaring hé, de tijd, 5 dagen. Je wordt echt afgezonderd, 
je hebt alleen elkaar en voor mij vooral, eerst een ander het zien doen. Er zijn 
een aantal dappere pioniers geweest, denk ik en dat zal ik zeker niet geweest 
zijn. 
 
Johan: …die wat voorploegen. 
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Ineke: Ja, zien dat het ok is bij een ander en op den duur begint dat bij jezelf 
ook te groeien. En voorzichtig eens een teentje in het water steken door iets 
van jezelf prijs te geven, bij wijze van probeersel. En dan merken dat de 
reacties daarop goed zijn, dat je opgevangen wordt. En veel, veel praten de 
hele dag hé. Da‟s lang hoor, vijf dagen op die manier. Ik denk zelfs, mocht je 
niet in dat soort opzet zitten, maar  mensen om het even welke reden vijf dagen 
samen zet, er een band komt, omdat je alleen maar elkaar hebt hé, er is niks 
anders. Er is ook geen afleiding mogelijk. 
 
Johan: Neen. 
 
Ineke: Ik denk dat, voor mezelf sprekende, de veiligheid er maar is gekomen 
omdat je het eerst probeert voor jezelf. Je kunt het eigenlijk niet weten zolang je 
je er niet hebt ingesmeten. Da‟s een risico nemen en hopen dat het goed 
afloopt. En dat is toen goed afgelopen. 
 
Bart: Ook al omdat je helemáál in die situatie moet zitten. Er is geen onderwerp, 
er wordt niet gepraat over iets anders, anders zou je vijf dagen over van alles 
kunnen babbelen zeker? 
 
Ineke: Dat is ook heel belangrijk. Ik kan me wel niet meer herinneren wanneer 
dat gebeurd is, maar dat is belangrijk, als je hoort dat er iemand durft iemand 
tegenspreken, met goede bedoelingen, en je ziet dat dat ok is, ja dan, da‟s een 
last die van je afvalt, dan denk je „a, ik kan ik dat ook misschien, ik zal es 
proberen‟, en dan ervaar je dat dat ok is. Want, ik ben daar absoluut geen 
pionier in, ik zou dat nooit als eerste gedaan hebben, ik vraag me af wat als je 
een groep hebt waar geen pionier in zit. Er zal uiteindelijk wel iemand… maar 
wat maakt dat iemand daarmee begint? Dat vind ik ook een moeilijk vraag. 
 
Bart: Ja, het is meedoen of niets hé. Als je het niet doet, voel je je slecht, dan 
voel je je ellendig, ik toch. Dan blijf je er buiten, aan de kant. Het spannende, 
ellendige… ik werd daar ziek van, dus ik wou wel graag meedoen. Iedereen wil 
graag meedoen, anders komt hij niet. Iedereen wil toch het gevoel hebben dat 
hij mag zijn zoals hij is tussen andere mensen. In deze opleiding houdt dat in: 
niet aan de kant blijven staan, maar meedoen.  
 
Ineke: Dat is ook wel een belangrijk moment, als die ontlading er komt.  
Die carrousel heeft me daarbij veel geholpen. We moesten tegenover elkaar 
gaan zitten, „ik zie, ik denk, ik voel‟? 
 
Johan: De eerste dag, ja. 
 
I: Ja, dan word je ineens verplicht om iets te zeggen, mijn god, over iemand die 
je niet kent…  En dan… dat was zo grappig vond ik, als je dan hoort dat 
mensen dezelfde schrik hebben als waar jij mee zit, voor het onbekende. En dat 
is dan een opluchting. Dan is het ijs gebroken hé. Ik vond dan wel goed dat die 
oefening was gebeurd. Je komt in die week, een open week. Dat was een 
schok. Wist ik veel wat een open week was. Dus dat was effe zo van „Hoe, gaat 
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hier écht niks gebeuren??‟ En daar wordt je enorm, enorm onzeker van hé. En 
dat wordt dan nog niet uitgesproken op dat moment. En als je dan hoort van 
iemand anders van „ik zit hier ook maar onwennig en onzeker‟, ja, dat is de 
ontlading. Ik denk dat zodra je je kunt herkennen in iemand anders, dat de klik 
er al gemakkelijker komt. En de veiligheid groter is. En die was er wel, die vond 
ik wel zeer aanwezig. Dat je je kon herkennen in, daarom niet in iedereen, maar 
in een aantal mensen;.oef, ik ben niet alleen met dat soort gedachten of 
angsten of onzekerheid. Maar wat stond daar weer op die flap, want ik vond die 
flap wel belangrijk ook hoor?  
 
Bert: Verantwoordelijkheid, risico, respect  
 
Ineke: Stond „verantwoordelijkheid‟ er ook op: „gedeelde verantwoordelijkheid‟?  
 
Bert: Open en directe communicatie.  
 
Johan: Ja, en dan de doelstellingen: leren uit leegte, vacuüm, cirkel, …  
 
Bert: Bouwen aan een leergroep. 
 
Johan: Ja, bouwen aan een leergroep en de condities waarop gewerkt werd. 
 
Ineke: Ik was ook blij dat ik dat daar zag staan.  
 
Bert: Er stond ook „ervaringsgericht – hier-en-nu‟ 
 
Johan: Ja ja. 
 
Ineke: Dat is belangrijk, dat hier-en-nu. Dankzij Matrix, ben ik daar bewuster 
mee bezig geweest. Ik vond dat op zich fantastisch, dat hier-en-nu. Lijkt zo 
vanzelfsprekend, maar zo moeilijk hé. Dat zijn dingen waar ik op voorhand nooit 
heb bij stilgestaan.  
 
Bert: Het is niet omdat die condities op flap staan, dat die leergroep er komt hé. 
 
Ineke: Neen, maar dat dát de condities zijn, dat ervaar ik wel. Het gaat om wat 
er nodig is om van mekaar te kunnen leren, dan ben ik het eens met die dingen 
die daar op staan. En voor mij zijn die allemaal vervuld geweest die week, want 
ik denk ook, mocht daar één element niet aanwezig zijn, het niet had gekund.  
Het is ook nodig dat al die condities tezamen vervuld zijn. En dat kan ik ook 
alleen maar zeggen, nu achteraf hé:„Het is verdorie een heel goede flap 
geweest.‟ Wat daar staat is echt wel voor mij waar. En is ook zo gebleken. Dat 
kan ik niet beter zeggen. Ik vind dat echt kernachtig. En ik kan ook niet denken 
dat daar iets aan ontbrak, ook niet dat er iets teveel op stond, neen, dat was er 
pál op.  
 
Bart: Ik denk wel dat de begeleiding die concepten dan moet loslaten. Als zij 
telkens gaan zeggen „ja maar, je communicatie is niet direct‟, dan krijg je het 
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gevoel dat je het niet uit jezelf doet, terwijl ik, op het einde van die week, het 
gevoel had hier iets uit mezelf gerealiseerd te hebben. 
  
Ineke: Dat speelt bij mij bijvoorbeeld niet. 
 
Bart: Ah neen? Terwijl, het feit dat de begeleiding op de achtergrond blijft, al 
duidelijk was in hun principes. Als je dan leert van iemand, en die blijkt „een 
goeroe‟ als je zelfs maar met twee bent, als die zegt: „Bart, je gebruikt wat veel 
woorden, doe es met wat minder‟. En ik doe dat, bij hem lukt dat. Ga ik dat ook 
wel kunnen bij iemand anders?Terwijl het nu in een complexe, - want 12 is toch 
complex - en vreemde en willekeurige combinatie lukte. 
 
Johan: Er wordt niet direct op die waarden gestuurd, alé, doorgaans niet 
waarschijnlijk. 
 
Bart: Door de begeleiding?  
 
Johan: Ja. 
 
Bart: Ik denk dat, wat er heel belangrijk was, Felix heeft toen wel als eerste het 
woord genomen, hij heeft wel de toon gezet. Ik denk dat dat cruciaal is.  
 
Johan: Wat bedoel je met „de toon‟? 
 
Bart: Wel, door de manier waarop hij doet, de directheid, de eenvoud… Ik had 
direct al het gevoel, „hier moet je niet komen zwanzen over koetjes en kalfjes. 
Het is hier wel serieus.‟ 
 
Johan: Dat zet het kader dan toch. 
 
Bart: Dat wel. En een zekere ernst. Zonder angst. Je kunt hetzelfde zeggen op 
een beklemmende…Je zet een soort (knipt met de vingers)… een stempel. Ik 
denk dat dat wel cruciaal is geweest.  
 
Ineke: Dat gaf meteen dat veilig gevoel. Dat schema hangt daar op en Felix 
begon. De toon werd gezet, en dat maakt het mee ook al ok, vind ik. Je hebt 
sowieso het besef van „er gaat hier over gewaakt worden, het gaat daar nog 
over gaan, dat is hier allemaal bespreekbaar‟. Dus ook al gaat dat met de 
voeten getreden worden, het kan niet genegeerd worden. Kijk, ze beginnen er 
mee, het is belangrijk. 
 
Johan: Ja, als kader. 
 
Ineke: Ja. 
 
Bart: Da‟s waar. 
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Ineke: Ik vind dat ook de kracht van het programma hoor, die open week. Ik 
vraag me af wat het zou geven als je die zou weglaten en maar met halve 
dagen of hele dagen zou werken. Ik denk dat je die tijd nodig hebt om tot een 
dieper niveau te geraken. Het is ook dat ervaren hé? 
 
Bert: Het heeft te maken met ruimte en tijd. Dat zijn ook 2 belangrijke condities. 
En daarom is het goed je af te vragen binnen welk kader dat wel zou kunnen op 
3 dagen… ? 
Maar het belang om ruimte en tijd te hebben en te mogen zoeken zonder dat 
daar meteen iemand boven op zit en de antwoorden formuleert…  
 
Johan: Dat maakt dat proces mogelijk in feite hé. Ik denk ook dat dat belangrijk 
is.  
 
Bart: De dingen die je dan aanraakt – je kunt dat persoonlijk knopen noemen- 
als je die ontwart, hebben die ook effect op je deskundigheid. Jij zit in een 
relationele job, ik ook. Op je denken, op je spreken, … is er nog iets anders? 
 
Johan: Handelen. 
 
Bart: Handelen, ja. Het handelen, in de zin van … daden kunnen stellen waar je 
niet anders kunt dan jezelf te zijn. Ik zie dat ook bij leerlingen, als je teksten 
bespreekt – dat gaat niet zo diep hé- als je de knoop kunt vinden waar ze 
vastlopen, kun je een  grote sprong maken. Als je begint met „doe eerst dit, doe 
nu dat…‟, dan heb je het niet echt …Zo is die professionele groei en die 
persoonlijke ontwikkeling aan elkaar gekoppeld eigenlijk. Dat is het. 
 
Ineke: Je gaat veel in vraag stellen. Dat is ook heel nieuw hé zeg. Alé, als je dat 
voor een eerste keer meemaakt, denk ik toch. Zeer ingrijpend. Je bent niet 
gewoon om vijf dagen aan een stuk op zo‟n niveau met mensen te babbelen 
over alles wat je bezig houdt. Op den duur denk je „die mensen weten in vijf 
dagen meer over mij dan mijn ouders over mij weten in een gans leven‟. Da‟s 
ingrijpend hé.  
 
Bart: Het is ook nog, de intensiteit waarmee je mensen benadert, de mildheid 
ook in de eerste dagen na de vijfdaagse,bv. in het verkeer, joeg ik me niet meer 
op in een onnozelaar die me de weg afsneed… en dat zijn mensen niet meer 
gewoon, dat je met zo‟n oprechte „goedheid‟ … - niet dat ik mezelf goed vind 
hé, maar euh…- bekommert voelt om de anderen… dat je echt met de ander 
inzit. Dat je wilt weten: „hoe is t met je?‟ en niet „a goed, salut, ca va‟. Ik weet 
toen ik met Lena, een studente van me, lang zat te praten en die vond dat gek 
waarschijnlijk, denk ik. Zo van „wat ga je studeren?‟ zo oprecht… 
 
J: Ja, ja, geïnteresseerd. 
 
B: Meestal gaan we niet zo intens met elkaar om.  

________________ 
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Groepsgesprek 6, Matrix VII (leergang 2007) 
 

 

Datum september 2008 

Aantal deelnemers: 8 

Plaats: Hoepertingen 

 

Inhoud: 

 

1. Situering en vraagstelling 

2. Bespreking vanuit duo‟s 

3. Terugkoppeling 

 

 

1. Situering en beschouwende terugblik 

 

Matrix 7 organiseren autonoom een tweede jaar als voortzetting op het afgelopen 

programmajaar. Ik ben uitgenodigd op één van hun bijeenkomsten. De groep start 

naar goede gewoonte met een contactronde. Iedereen komt aan bod en brengt zijn 

verhaal. Waar nodig wordt uitgebreid ingegaan op actuele persoonlijke en/of 

professionele vraagstukken. De contactronde duurt tot de middag. Tijdens de 

voormiddag duiken een aantal vragen op die aansluiten bij mijn onderzoeksproject: 

„Ik merk dat de impact van deze groep op mij groot is en de leereffecten erg 

beklijvend, wat hebt ge nodig om tot hier te geraken? Hoe intensief? Hoe lang? Is 

dat vooral die open week? Hoe kan ik dit ook meer bereiken in mijn werk bij 

organisaties?‘ 

 

Namiddag formuleer ik hierop aansluitend twee vragen:  

 

1. Wat maakt dat je deze groep blijft opzoeken? Waarom hebben jullie deze groep 

tot zover in stand gehouden?  

 

2. De impact en de waarde die jullie toeschrijven aan deze groep, is natuurlijk niet 

uit de lucht komen vallen; Wat heeft hiertoe geleid? Wat hebben we gedaan om 

hier te geraken? 
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Ik geef hierbij volgende instructie mee: 

Tracht zo concreet mogelijk hierop in te gaan. Wellicht helpt het de antwoorden 

scherper te krijgen door jullie ervaringen in deze groep te leggen naast ervaringen 

uit andere leergroepen of contexten.  

 

We besluiten eerst om in duo op de vragen in te gaan zodat deelnemers mekaar 

hierbij kunnen bevragen en helpen verwoorden. Nadien leggen we de bevindingen 

samen in de gehele groep  om verder te bespreken en uit te diepen.  

 

Duur werksessie: 14:00-16-30 

 

De deelnemers zijn bereid om hun bevindingen uit te typen en aan elkaar door te 

sturen. 

 

Ik ervaar de sessie als bijzonder krachtig. De gezamenlijke reflecties leiden bij een 

aantal deelnemers tot verschillende inzichtelijke doorbraken. Zo beschrijven duo 

Pascal en Dries erg goed het transpersoonlijke karakter van hun relatie-ervaringen 

binnen Matrix. Zij trekken hierbij interessante parallellen naar de U-theorie van Otto 

Scharmer (Scharmer, 2007). Deze sacrale, spirituele dimensie die ik zelf als 

begeleider al zo vaak heb kunnen ervaren in het werken met groepen en die in 

belangrijke mate aan de basis ligt van mijn blijvende verwondering van wat tussen 

mensen mogelijk is, verwoorden zij op een sublieme wijze. Ik ben erg blij met dit 

laatste gesprek. Ik kon mezelf geen mooiere afsluiting wensen. Merci hé, mensen 

van Matrix 7, jullie brachten alles samen! 

 

 

2. Bespreking van de bevindingen 

 

Ik neem volgende notities: 

 

Duo Dries- Pascal: Het gebeuren en de intensiteit van de open week zindert nog 

na. Wat ik zoek is dat opnieuw te herbeleven. Het opnieuw willen meemaken zoals 

oud-strijders blijven samen komen. Wat bindt ons nog? Ik denk op de eerste plaats 

een gedeelde leerambitie. We hebben samen de impact ervaren van relationeel 

leren. In onze waarden en houding t.a.v. leren heeft een „mindshift‟ plaats 

gevonden. Die gezamenlijke ambitie drijft ons opnieuw samen, niet alleen uit een 

gevoel van nostalgie maar ook vanuit een verlangen naar de toekomst door te 

gaan. Waarom komen we samen? In normale relaties is doorgaans een 

transactionele logica dominant. Wat kan ik uit deze relatie winnen? Wat kan jij voor 
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mij betekenen? Tijdens de open week is er een shift gebeurd van niet enkel 

materiële transacties maar ook emotionele transacties. De eerste dagen stonden 

de „ikken‟ centraal, de gebeurtenissen in de groep waren ego-gedreven, ik in mijn 

consumentenrol. Je ervaart dat het ego een gestolde schijnconstructie is die je 

door feedback laat los weken, zodat je ego weer kan vloeien. Stolling wordt door 

warmte en feedback weer vloeibaar. Waardoor een volgende shift mogelijk wordt. 

Je leert jouw referentie niet alleen kennen vanuit het ego maar ook vanuit het ego 

van anderen, vanuit meerdere perspectieven. Er volgt dan nog een shift. We 

moesten hierbij denken aan milde liefde. De zin „waar twee mensen bij elkaar zijn, 

daar ben ik in hun midden‟. Ieder woord is van belang; twee mensen, bij elkaar en 

ik in hun midden. Wat is „ik in hun midden‟ Het echte ik, het goddelijk ik is een 

openbaring tussen twee mensen. Deze ervaring is een fysieke ervaring, het geeft 

een zindering die nu nog uitdeint. Het is een gewaarwording van een bijzondere 

kwaliteit van het sociale veld, een ervaring die van transcendente aard is. Het 

standpunt van je waarneming wijzigt zich voortdurend; 1: vanuit u zelf 2. Je neemt 

ook waar vanuit de groep 3. Je ervaart, je wordt je bewust van het sociaal veld. Dat 

is fysiek voelbaar. Dat zindert nu nog na.  

 

‘Het ego moet vloeibaar blijven. Het is de onvoorwaardelijke liefde die het 

ego ontstolt en weer vloeibaar maakt’. 

 

Dries en Pascal zetten in de dagen volgend op het groepsgesprek hun 

bevindingen op papier:  

 

Duo Dries-Pascal ( eerste reflecties) 

 

Wat maakt dat jullie blijven samenkomen als leergroep? 

 

De meeste leeromgevingen zijn gericht op het downloaden van pure informatie, 

iets wat zelden of nooit leidt tot een diepgaande verandering bij de „cursisten‟ wat 

maakt dat traditionele cursisten zelden de behoefte zullen voelen om contact met 

elkaar te houden.  

 

Daartegenover staat de aanpak van de ganse Matrix opleiding die zich niet richt op 

het downloaden van informatie maar op het ervaringsgericht, relatiegericht leren in 

een groep. De hieraan verbonden intensiteit van de open week heeft bij quasi alle 

deelnemers een collectieve paradigmashift teweeggebracht. De aanvankelijk 

uiteenlopende denkbeelden over leren bij de deelnemers zijn vervangen door één 
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gedeeld paradigma „procesmatig leren is de weg‟. Dit gedeelde paradigma, de 

basisovertuiging van de deelnemers, vormt de kern van de groepscultuur.  

 

De combinatie van het gedeelde, sterke geloof (soms op het dogmatische af) in het 

nieuwe leerparadigma en de gedeelde ervaringen tijdens de afgelegde weg van de 

groep is de Source (de bron van waaruit alles vertrekt) die de deelnemers verenigt 

en inspireert. Wat de deelnemers echter drijft om te blijven samenkomen is niet de 

gemeenschappelijkheid van het leerparadigma of de gedeelde ervaringen, maar is 

de gedeelde ambitie om samen verder een weg af te leggen. Het blijvende succes 

van de leergroep wordt dus bepaald door de combinatie van twee elementen: de 

Source (uit het verleden) en de leerambitie (naar de toekomst) die elkaar 

ontmoeten in het heden, het hier-en-nu. Deze twee gedeelde elementen maken 

dat de deelnemers echte zielsverwanten zijn geworden. 

 

Hierin ligt ook het onderscheid met Allegro: de leerambitie is bij Allegro dezelfde 

als bij de Matrix-groep, maar de Source is niet zo sterk omdat daar te weinig 

gemeenschappelijkheid zit in de ervaringen. 

 

De kracht van de Source 

 

Zoals elke paradigmashift berust ook de paradigmashift van de leergroep op een 

succeservaring. De succeservaring van de deelnemers tijdens de eerste week 

stoelt volledig op de kracht van de processen die zich in de eerste week hebben 

ontvouwen. Maar wat is er dan precies tijdens die eerste week gebeurd? 

 

In de eerste twee dagen van de open week zit de aandacht van de deelnemers 

volledig bij het eigen „ik‟: het ego. Iedereen vraagt zich af: wat haal ik hier uit?, wat 

heb ik hier aan?, wat zit ik hier te doen?… In deze fase worden de andere 

deelnemers in de eerste plaats nog gezien als contextelementen (en dus niet als 

„mensen‟) en bestaat er tussen de individuele deelnemer de de rest van de groep 

een koude, onpersoonlijke ik-het relatie. Deze relatievorm is gebaseerd op een 

zuivere transactionele logica gericht op het „materiële‟. De drijfveer voor deze 

transactionele logica is het eigenbelang: de deelnemers delen weliswaar 

ervaringen met elkaar in de hoop te kunnen leren van elkaar. 

 

Na een paar dagen wordt deze transactionele „materiële‟ logica waarin kennis en 

ervaringen worden uitgewisseld („downloaden‟) vervangen door een nieuwe logica: 

nl. een transactionele „emotionele‟ logica waarin wordt verkend wat er gebeurd als 

er gevoelens tussen mensen worden uitgewisseld. De Ik-Het relatie wordt zo 
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geleidelijk vervangen door een Ik-Jij relatie en het referentiestelsel verschuift van 

de waarneming vanuit het Ik, naar de waarneming van de relatie. Ook hier is de 

drijfveer van deze transactioneel emotionele logica het eigenbelang: men geeft aan 

elkaar feedback om zelf feedback te kunnen terugkrijgen, opnieuw in de hoop om 

te kunnen leren van elkaar. Beide logica‟s worden gedreven door het eigenbelang 

omdat in deze fases het eigen ego nog steeds de deelnemers domineert. 

 

De stap naar de transactionele emotionele logica gebaseerd op het geven van 

feedback is een cruciale stap, want dit opent de poort naar een volgende stap 

waarin het referentiestelsel verder verschuift of waarbij de waarneming voortaan 

gebeurt vanuit de groep. Deelnemers stellen zich niet langer vragen zoals „wat heb 

ik hier aan?‟ „maar hoe zitten we er nu hier als groep bij?‟. Deze shift richt de 

aandacht op het hier-en-nu en niet langer op het eigen ego. 

 

Door de aandacht op het hier-en-nu te houden, wordt het mogelijk om te leren 

vanuit het hier-en-nu: de werkelijkheid die zich ontvouwt in de schoot van de 

groep. Op die manier wordt het diepste punt van de U-beweging bereikt en vindt 

prescencing plaatst. We leren niet langer van elkaar, maar we beginnen te leren 

met elkaar. 

 

Ten gevolge van de presencing (het leren uit het hier-en-nu) en de shift van het 

referentiestelsel van het ego naar de groep wordt ook het sociale veld („the force‟) 

dat de mensen verbindt fysiek waarneembaar („zinderingen‟) bij de deelnemers. Dit 

sociale veld doordrong iedereen en vervaagde de grenzen van het ego wat door 

de groep als iets transcendents, zelfs goddelijk werd ervaren. Dit sociale veld 

straalde tevens een warme, milde en onvoorwaardelijke liefde uit.  

(Opmerkelijk is ook dat de basisingrediënten voor de afdaling in de U al in het 

begin van de open week werd gegeven door de oefening „ik zie, ik denk, ik voel‟, 

alleen de open wil „ik wil‟ ontbrak nog…) 

 

De essentiële elementen van het ganse proces zijn mooi samen te vatten in één 

zin:  

 

‗Daar waar 2 mensen zijn, ben Ik in hun midden aanwezig.‘ 

 

In deze zin zijn mooi de 2 elementen vervat: elkaar leren zien als mensen (en niet 

objecten zoals bij de aanvang) én aanwezig zijn in het hier-en-nu (prescencing). 

Het „Ik‟ staat hier voor het goddelijke, transcendente sociale veld. 

 



271 

 

Vanuit deze ervaringen zijn ook spirituele ervaringen gemakkelijker te kaderen. 

Gelet op de beschreven ervaringen hoeft het dan ook niet te verbazen dat in de 

spirituele wereld het goddelijke vaak vereenzelvigd wordt met de liefde. 

 

De rol van het ego 

 

Het centrale element in het begrijpen van dit proces zit hem in ons begrip van het 

ego. Aanvankelijk is de toenadering naar andere mensen bedreigend voor het ego. 

Het ego wordt immers gevormd door een set van gedachten die zich in de loop van 

de jaren als karresporen hebben ingesleten bij het individu. Deze gedachten 

houden ons vast en nemen ons bezit. Het zijn deze gedachten die zich als een 

inerte massa verzetten tegen elke verandering.  

 

Door de gedachten echter kritisch te bekijken en af te toetsen aan de werkelijkheid 

leren de deelnemers al snel hun eigen gedachten en dus de waarde van hun ego 

te relativeren. Dit wordt vergemakkelijkt door de eigen gedachten met de nodige 

mildheid en vergevingsgezindheid te bekijken, zoniet riskeert het proces een 

kwelling te worden die alleen nog meer weerstand bij het eigen ego zal oproepen. 

 

Het relativeren van de eigen gedachten ondergraaft stilaan het eigen ego en zet de 

eerste verschuiving van referentiestelsel in gang. (relativeren = verschuiven van 

referentiestelsel) Hierdoor verliest het ego geleidelijk aan zijn superioriteit over het 

individu en volstrekt zich de eerste verschuiving in ons waarnemingspunt (ons 

referentiestelsel) van het Ik naar het ik-jij. Het ego als stolling van een aantal 

gedachten wordt stilaan vloeibaar en mengt zich met de anderen.  

 

Na de tweede shift waarbij de groep het referentiestelsel van de waarneming 

wordt, vervluchtigt het ego helemaal en blijkt het ego uiteindelijk niks meer te zijn 

dan een schijnstolling van een aantal gedachten die quasi altijd hun oorsprong 

vinden in het sociale veld. Onze gedachten zijn meestal onze gedachten niet, maar 

de gedachten van anderen die we bewust of onbewust hebben overgenomen. 

  

Na de passage door het diepste punt van de U en in de dagen die volgen op de 

open week, begint vervolgens een nieuw ego uit te kristalliseren in een 

stollingsproces dat zich ook fysiek laat voelen in het afnemen van de zinderingen. 

Het resultaat van het nieuwe stollingsproces, een nieuwe kristalstructuur van 

gedachten, wordt stilaan duidelijk en maakt zich meester over de deelnemers. Een 

nieuw paradigma is geboren. 
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Duo Veerle – Bart: 

 

Wat ik genoteerd heb: 

 

Waarom kom je terug?  

 

Veerle: Ik kan hier feedback krijgen op een eerlijke en liefdevolle manier. Het is niet 

hetzelfde als warm nest. Het vertrekt hier toch niet van. We zijn vertrokken met 

vreemde mensen waar geen band mee was. Je weet dat deze groep ook al zie ik 

jullie niet als vrienden die ik individueel zou opzoeken, jullie hoeven geen vrienden 

te zijn, weet ik dat deze relaties betekenisvol zijn en dat deze groep liefde en 

warmte biedt. Ik ervaar de relaties als eerlijk en authentiek. (Duo Dominique en 

Peter: „We zien dit ook zo, we hebben dat basisrespect genoemd.‟) 

 

Pascal: We hebben dat respect gerealiseerd. We hebben daar de grenzen van 

verkend. We zijn begonnen in harmonie, we hebben meer conflictachtige 

momenten gehad. We zijn gegroeid naar „mild confronteren‟. We hebben die 

grenzen van respect altijd verkend vanuit een positieve betrachting.  

 

Veerle: Ik kan mij hier kwetsbaarder opstellen door die warme confrontatie. Ik voel 

ook steeds meer mijn eigen verantwoordelijkheid in het geheel. Dat is nog meer 

gegroeid in het tweede jaar waar we zonder jullie begeleiding zijn doorgegaan. 

Daarvoor kon ik nog mijn wagonnetje aan jullie trein hangen indien ik dat wou. Ik zit 

hier bewuster in de zin van „als ik hier iets wil uithalen, moet ik er iets insteken‟ (dit 

wordt tevens erkend door de groep). Ik heb ook het gevoel dat de Matrixervaring 

mij positieve kracht heeft gegeven. Dat ik mijn scheiding in mijn privéleven op een 

positieve manier heb kunnen verwerken. Heel het Matrixproces heeft mij zo diep 

wezenlijk geraakt dat ik daar niet zo maar bewust afstand van ga nemen. Mijn 

associatie met Matrix is positieve kracht. Matrix heeft de kwaliteit van mijn dialogen 

met anderen en met mezelf heel sterk verbeterd.  

 

Ook duo Veerle en Bart zetten nadien hun reflecties op papier: 
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Waarom kom je terug? Welke waarde heeft de groep, is er een verschil in waarden 

vroeger (tijdens begeleid proces) en nu? 

 

1) In de kern van het leerproces zit de oefening zien, denken en voelen. Je 

leert het verschil tussen waarnemingen/observaties; gevoelens en 

gedachten kennen. Dan leer je ze formuleren en over te brengen aan 

anderen. Als je feedback krijgt vanuit een groep (wat in het echte leven 

zelden voorkomt dat „je‟ in groep besproken wordt waar je bij bent) dan 

krijg je niet gewoon de kans om in de spiegel te kijken, je bevindt je in een 

spiegelpaleis met 11 spiegels die je een totaal beeld kunnen geven over 

hoe je bent hoe je beweegt en spreekt, welke indruk, ruimte je geeft aan je 

omgeving, … Deze feedback is dus essentieel voor je leer en groeiproces 

en je weet dat je in je groep altijd (als je dat zelf wilt) feedback kan 

krijgen op een eerlijke, goede en liefdevolle manier.  

 

a. Eerlijk: er spelen geen andere belangen. De enige drijfveer van de 

groep is samen groeien. Dit kan ook omdat je in een volledig 

afgesloten „irreële‟ werkelijkheid zit. 

b. Goede manier: Je groeit (net als de andere leden van de groep) 

gaandeweg in het leren feedback geven omdat je zelf ondervind 

hoe dat goede feedback jezelf verder helpt en dus vind je gaande 

weg ook de moed om andere eerlijke feedback te geven.  

c. Liefdevol: er ontstaat een groepsgevoel dat je als individu draagt 

en ondersteunt en warm is. De kracht van die liefde komt niet voort 

uit de optelsom van de liefde voor de verschillende leden van de 

groep. Het gaat niet over een vriendenclubje noch over 

gelijkgezinden maar over „lotgenoten‟. Enkel het leertraject en het 

samen iets beleefd hebben bindt hen. Je leert dat je met iedereen 

een relatie kan opbouwen, je leert eenieder respecteren 

(verschillend van beleefdheid) en dat respect dat is wat je voelt. 

Iedereen wil iedereen helpen in zijn traject. Uiteindelijk weet je 

(voel je) ook dat je maar wint als individu als de groep wint.  

 

2) Terug komen naar de groep geeft het leertraject dat je uiteindelijk zelf in 

het dagdagelijks leven tracht om te zetten een extra impuls, het houdt je 

scherp het motiveert om met je „lotgenoten‟ je ervaringen te delen en het 

geeft je de kans om dingen te oefenen en af te toetsen in een veilig kader. 

Als je de veiligheid van de groep niet meer nodig hebt als oefenterrein, dan 

zit het leertraject erop en valt de reden van samenkomen weg of indien de 
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verschillende leden zo‟n verschillend parcours afleggen dat ze op 

verschillende niveaus zitten dan lijkt het me ook moeilijk om de groep als 

groep samen te houden.  

 

3) Alles speelt zich af in het „Hier-en-nu‟ en in een realiteit los van eigen 

leven. Dit geeft rust en ruimte voor reflectie. Twee dingen die we in ons 

dagdagelijks leven nog zelden nemen of in ieder geval niet op voldoende 

structurele wijze. Het is niet voor niets dat 4 van de 11 leden 

(her)begonnen zijn met zenmeditatie. De rust die ze bij Matrix hebben 

ervaren willen ze vasthouden en (terug) inbouwen in hun leven.  

 

4) Het verschil in waarde (begeleid proces versus zelfstandige leergroep) zit 

hem voor mij in de verantwoordelijkheid die je hebt en moet nemen. De 

rest blijft. De waarden worden vastgelegd in het begin en krijgen naar mijn 

gevoel enkel maar meer body tijdens het proces. De waarden zijn oa: 

verbondenheid, authenticiteit, respect, vertrouwen, eerlijkheid. 

 

Een observator komt binnen in de groep. Wat ziet hij? Wat hoort hij? In wat 

verschilt zijn beleving met die van een deelnemer?  

 

Een observator ziet mensen met elkaar in dialoog gaan, gevoelens en emoties 

delen, vragen en inzichten oproepen en samen zoeken naar mogelijke 

antwoorden. Vanuit deelnemersperspectief wordt er een verbinding gemaakt 

tussen wat daar tussen de hoofden van de deelnemers gebeurt en zijn lichaam. De 

deelnemer doorleeft het, wordt uitgedaagd, voelt het omdat hij geest en lichaam 

verbindt. Eenmaal in het lichaam opgenomen maakt het een blijvende indruk, je 

kunt erop terug vallen. Daardoor krijgt een reëel veranderingsproces kans. Maar 

zoals met elke indruk moet die stevig genoeg zijn, er moeten voldoende intense 

momenten zijn die blijven nazinderen. Voor de meeste mensen was dit inderdaad 

het geval tijdens de 5-daagse. Ik kan gerust zeggen dat door mijn privéleven ik 

heel veel meer en erg intense momenten heb beleefd na die 5 daagse. Ik heb ook 

direct getracht om mijn relaties met de mensen die het dichtst bij me staan open te 

trekken door eerlijke feedback te vragen en te geven. Daarom volg ik de 

redenering van we komen terug uit nostalgie naar die momenten niet. Ze liggen in 

het dagdagelijks leven voor het oprapen, elke dag zonder dat ik daar moeite voor 

moet doen. (ik zeg niet dat ik ze altijd oppak hoor vind ik veel te vermoeiend, maar 

ik kreeg ze willens nietes telkens op mijn bord). Maar in het dagdagelijkse leven 

hebben die momenten de neiging je uit je evenwicht te halen, je wordt onzeker. 
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Terwijl dat in de groep veel minder is juist omdat je daar in je spiegelpaleis zit en 

niet eenzaam in je eigen spiegel zit te kijken.  

 

 

Duo Peter en Dominique: 

 

Wat ik noteerde: 

Peter:  

Ik had nood aan zingeving. Dat is ook weer gekomen. Ik voel mij weer in contact 

met mijn basale levensenergie. Ik neem nu weer terug nieuwe dingen op: ik speel 

weer klavecimbel, ik heb goede gesprekken met mijn leidinggevende, ik probeer 

nieuwe dingen uit op mijn werk. Ik blijf hier getriggerd worden om blijvend dingen te 

benoemen. Ik heb schrik dat dit gaat verwateren. 

 

Bart: Ik zie deze groep nu als moederschip voor ruimte wandelingen.  

 

Dries: Ja, van een duikboot naar een moederschip. 

 

Johan: Jullie wijzen op een beweging van binnen naar buiten toe. Het drukt een 

herwonnen vertrouwen uit om de wereld te ontdekken.  

 

Domique: Je wordt weer verplicht geconfronteerd te worden met jezelf. Het is wat 

herbronnen. Zoals ik vroeger met mijn ouders naar de mis ging, kom ik nu naar 

Matrix om tijd voor mezelf te nemen. 

 

Duo Peter- Dominique 

 

Vraag 1: Waarom blijf je komen? 

 

Dominique: 

 

Ik blijf komen omdat ik wat we geleerd hebben in Matrix, verder en meer wil blijven 

toepassen. Ik voel dat het nodig is dit af en toe op te frissen, zodat deze voor mij 

zeer waardevolle ervaring niet langzaam maar zeker in de vergetelheid geraakt. 

 

Ik heb een tijdje geen zin gehad. Ik ben een tijd met mezelf bezig geweest. Het is 

ook erg woelig geweest. Matrix is voor mij een „rustpunt‟, een moment van reflectie.  
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Voor mij is dit te vergelijken met de „mis‟. Ik ging daar vroeger naartoe, ik was 

verplicht, ook al luisterde ik niet. Ik ging gewoon en blijkbaar deed het me deugd. 

Het was een moment van „verplicht nietsdoen‟, even „stilstaan‟. 

 

Er zit natuurlijk ook een dosis nieuwsgierigheid in: hoe gaat het met de mensen? 

Je kan ook spreken van een stukje verbondenheid met „lotgenoten‟ die hetzelfde 

traject doorlopen hebben, dezelfde evolutie meegemaakt hebben en met wie we 

wel en wee gedeeld hebben. 

 

Matrix heeft me ook wel wat inzichten meegegeven: 

Wat is het effect van uw gedrag op mensen? 

Het heeft me ook inzicht gegeven in een aantal stoottandje „blinde vlekken‟. Dit 

heeft me zeker verder vooruit geholpen. 

 

 

Peter: 

 

Ik ben aan Matrix begonnen toen ik wat „uitgeblust‟ was. Ik had nood aan 

herbronning, aan zingeving. 

 

Matrix (de mensen in onze groep) „triggert‟ me, daagt me uit mijn grenzen te 

verleggen (weet je nog, ik was toch begonnen met nogal wat schrik, niet?) 

Dit wil ik vasthouden en daarom kom ik terug. 

Matrix heeft me terug in contact gebracht met mezelf, met mijn basisenergie. Mede 

door Matrix heb ik mijn motivatie en mijn plaats binnen ons team 

teruggevonden/terug genomen. 

 

Bij mij zit ook duidelijk een fascinatie naar elkaars evolutie, in een sfeer waar een 

grote opening is naar verandering toe. 

 

 

Vraag 2: Wat precies onderscheidt Matrix van andere evenementen? 

 

Cruciaal leek ons de 5-daagse: het ritme om elkaar te leren kennen. 

 

Bij de verschillende bijeenkomsten na de vijfdaagse voelden we een significant 

verschil tussen de bijeenkomsten, wanneer we vanaf ‟s avonds begonnen of 

wanneer we er pas vanaf ‟s morgens waren. Zelf moet ik dan denken aan een term 
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die wij bij NLP vaak gebruikten: de mate van rapport (die we konden opbouwen) 

was belangrijk. 

 

Dominique benoemt de omgeving als belangrijk element: de zusters, een plaats 

met een ziel, die rust uitstraalt. Hoepertingen roept een thuisgevoel op, een 

informele sfeer… 

 

Peter: Op sommige momenten miste ik wel het lichaamswerk. Op sommige 

momenten kwamen de woorden tekort en zag ik al hoe er anders kon gewerkt 

worden zonder natuurlijk voldoende bagage te hebben om het proces zelf in 

handen te nemen. 

 

Voor mij mocht het soms gestructureerder: de spanning tussen open, 

ongestructureerd en gestructureerd (de boeken wat dwingender maken, het 

eindwerk wat dwingender maken, zoals ook de uitnodiging om na het Matrix-jaar 

verder te werken héél expliciet was, met alle gevolgen vandien (dit heeft de groep 

ervaren als een uitnodiging om het leertraject duidelijk verder te zetten). 

 

Cruciale en sterke momenten vonden we in de rollenspelen/casussen: hoe 

confronterender deze waren, hoe dichter ze aan ons vel zaten, hoe duidelijker de 

verankering en de intensiteit van de sessie, hoe sterker „het proces‟ was. 

 

Ook het verplichte werkje na de 5-daagse is door ons beiden als erg verrijkend 

ervaren: echt eens stilstaan bij wat zich daar afspeelde.  

 

Het leren omgaan met de spanning „zoveel mogelijk noteren‟ of „loslaten en de les 

zoveel mogelijk integreren‟ vind ik nog steeds moeilijk en tevens leerrijk. 

 

Tenslotte vonden we de veiligheid en comfort die opgebouwd was cruciaal. 

Zo bouwden we een respect op die evolueerde naar een „mild confronteren‟. 

 

Grenzen werden afgetast / Jezelf laten zien. 

Durven op je bek gaan en toch lieten de anderen ons niet als een baksteen vallen. 

  

Er is een bezorgdheid / verbondenheid gegroeid tussen ons. Een blijvende 

uitnodiging om te blijven benoemen van wat ik zie, voel en denk en van „het 

proces‟.En dat is nodig om dichter bij elkaar te geraken. 

De vraag duikt op: „Springt er iets uit of zijn er meerdere factoren te benoemen?‟ 
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Bart en Nicole verwijzen naar ervaringen binnen Allegro (zie www.allegrosite.be):  

 

 

Bart:  

1. De impactmeting op jezelf is aanwezig zowel in Allegro als in deze groep 

2. Het inter-relationele is op de twee plekken aanwezig 

3. de ruimtewandelingen ook  

4. Maar de kern hier is bezieling = warmte, Ik moet hierbij zijn. Mijn wil om 

hier naar toe te komen is daardoor sterker. Het is niet vriendschap die ons 

bindt, wel bezieling. Dat geeft net dat ietsje meer.  

 

Nicole: We hebben identiek hetzelfde meegemaakt. We zijn door eenzelfde 

proces gegaan. Binnen Allegro heb je niet die band opgebouwd. In Allegro 

deel je met elkaar de procesgerichte aanpak, hier het proces zelf. De 

bezieling ontstaat door dat je eenzelfde proces hebt doorleefd. Het 

vertrouwen is iets dat je opbouwt. We hebben eenzelfde verleden. Je kan dit 

niet zonder meer „copy based‟ doen. Is dit trouwens wel herhaalbaar?  

 

Pascal: De open week gaf voor mij echt een kick en ik probeer die nu terug 

op te zoeken.  

 

De anderen wijzen op het gevaar om die kick te zoeken, als je die kick als doel 

neemt dan stol je weer een realiteit. Die kwaliteit is net ontstaan uit een relationeel 

proces dat zijn condities en tijd vraagt. Als je die zomaar verwacht op een ander, 

dan ga je teleurgesteld geraken. Dan wordt je „process hooked‟.  

 

 

Pascal: Wat ik uniek vind is de ervaring van de kracht van een groep. 

 

Veerle: Ja, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Ik heb veel ervaringen in 

groepen gehad vroeger die het omgekeerde waren: mensen worden 

opgezadeld met schuld, worden uitgestoten of afgedaan. De begeleiding 

speelt hier een belangrijke rol in. Ik heb hier mijn angst voor groepen weer 

overwonnen. Die ervaring verlegt de kwaliteit van mijn leven en dialogen, mijn 

authenticiteit in relaties is verhoogd. Je kan hier niets fout doen.  

 

Ik weet ook niet of die condities een dergelijk rol spelen. Ik vind vooral het 

gegeven dat er niets is om achter te verschuilen. Je hebt niets anders om je 

mee bezig te houden.  
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Dries: Een belangrijke kracht is ook dat je het proces niet in de 

wandelgangen steekt, of reserveert voor de koffiepauzes zoals op de meeste 

werkplekken. Het proces wordt in de groep aangesneden. En bij proces hoort 

ook moeilijke dingen bespreekbaar maken.  

 

Peter: Ik mis wel de dimensie lichaamswerk. We zijn erg verbaal bezig en 

soms denk ik dat woorden niet genoeg zijn om voortgang te maken en helpt 

het om fysiek lichaamswerk te doen. Het lichaam als leerhefboom komt wat 

te weinig of niet aan bod in Matrix. Daar zit nog een ruimte.  

 

 

Duo Anke en Nicole 

(samenvattend) 

 

1.Meerwaarde van deze groep:  

 

Gefaseerd opgebouwde veiligheid door:  

- intensief open week  

- korte opeenvolging van samenkomsten 

- infomeel kader door residentiële formule.  

 

Relatievormen die in die veiligheid passen zijn niet hetzelfde tussen 

individuen en zijn ook verschillend tussen dagen/dagdelen 

 

De gemeenschappelijke vraag naar zelfreflectie 

 

De gemeenschappelijke motivatie om te „bewegen‟ 

 

De zelf georganiseerde samenkomsten laten toe om de samen afgelegde 

weg op te pikken en verder te zetten, dit kan enkel gezien aanwezigheid van 

voorafgaande punten. 

 

Leren door stilstaan 

 

Externe locatie 
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2. Krachten om te continueren. 

 

- de opgebouwde relaties met erkenning van en respect voor de beperkingen 

en de kwaliteiten van iedereen; 

 

- de opgebouwde veiligheid is duurzaam; 

 

- de evolutie bij jezelf en/of anderen kunnen durven vaststellen; 

 

- je evidente patronen/visies worden in vraag gesteld; 

 

- de vertrouwdheid  met het zoeken naar processen die zich afspelen – 

groepsalertheid. 
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EINDE GROEPSGESPREKKEN 

 

 

Een uur geleden rolde het laatste blad uit mijn printer.  

 

In een uur las ik nogmaals alles.  

 

Alle verhalen hebben voor mij een gezicht. Elfrie, Sandra, Paul, Dominique, Johan, 

Dirk V., Erik, Nadine, Cyriel, Karin, Dirk, Jen, Tine, Pascal, Kathy, Ingrid, Ineke, 

Bart, Bert, Sven, Sarah, Filip, Tom D., Tom K., Nele, Veerle, Roger, Frank, Bart, 

Ben, Marc, Sigrid, Lisa, Anke, Pascal, Dries, Nicole, Dominique, Peter, Jean-Paul, 

Maud, Karen,…  

 

Ik blijf onder de indruk. 

 

Hier passen geen grote conclusies, geen dure woorden. 

 

Alleen een stil moment.  

 

En dankbaarheid 

 

Johan  

 

Zondag, 6 september 2009 

 

23:11 
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FINALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thirty spokes meet in the hub,  

but the empty space between them 

is the essence of the wheel. 

 

Pots are formed from clay,  

but the empty space between it 

is the essence of the pot. 

 

Walls with windows and doors form the house,  

but the empty space within it 

is the essence of the house 

 

This empty space within is where my curatorial practice begins. 

 

Martin Buber on education 
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Inleiding 
 

De tijd is gekomen om de delen terug in hun geheel te zetten, eindbeschouwingen 

te formuleren en dit doctoraal onderzoeksproject af te ronden. Ik moet u zeggen: ik 

doe dit met enige weerstand. Doorheen heel de onderzoeksbeweging heb ik 

getracht congruent te blijven met de wijze waarop we het leren en de ontwikkeling 

van mensen benaderen en met de waarden die wij hierbij hanteren binnen de 

langlopende procesgerichte leerprogramma‟s in Vlaanderen, zoals Matrix. Ook het 

neerschrijven zelf was een voortdurende evenwichtsoefening om in lijn te blijven 

met dit „geloof‟. Ik vond dat vaak aartsmoeilijk. Als je onze aanpak consequent zou 

doortrekken, met name dat menselijke ontwikkeling en menselijk weten in zijn 

essentie relationeel, dialogisch van aard is of met andere woorden dat kennis of 

een weten geboren wordt door participatie in een gemeenschap, in een levende 

samenspraak van aangezicht tot aangezicht, dan zou je een dergelijk weten niet in 

een uitgave steken maar direct in een lerend gesprek of relatieproces zodat het 

vloeiend blijft, hier-en-nu toetsbaar en maakbaar. Laat staan dat je de hoed zou 

opzetten van een positieve wetenschapper, die op basis van een objectieve 

afstandelijke analyse van zijn onderzoeksobjecten zich bij wijze van spreken op 

zijn troon terug trekt en vanuit zijn deskundigheid en belezenheid in een mooi 

geordend onderzoeksrapport zijn wetenschappelijke bevindingen formuleert. Ik 

probeer niet in die valkuil te trappen, ook niet in dit eindstuk, maar het blijft dansen 

op een slappe koord.  

 

Voordat ik alles op een rijtje zet wil ik toelichten waar dat verzet, die weerstand die 

ik voel, vandaan komt. Het heeft met de grond van de zaak te maken. Het raakt 

tegelijk de kern van alles wat ik hoopte uit te drukken, te realiseren en over te 

brengen met dit werk. En waar ik van wilde aantonen - en laat me duidelijk zijn, niet 

in de vorm van „als-dan‟ wetmatigheden want zo interpreteert u best mijn bijdrage 

niet - dat het niettemin mogelijk is de onderliggende zienswijze en het bijhorende 

streven om te zetten in een effectieve groepsleerpraktijk. 

 

Het schrijven was voornamelijk een zoektocht om het leven, het transformatieve, 

scheppende vermogen niet uit de dialoog te trekken. Mijn betrachting was, hoewel 

niet altijd bewust, in relatie te blijven op een manier dat je je eigen innerlijke blijft 

betrekken en blijvend laat beroeren. Je stapt als het ware nooit uit de dialogische 

ruimte, het levende midden, daar waar de betekenissen worden gegenereerd. Een 

dialoog is niet als een kaartspel, waar je woorden als speelkaarten op elkaar gooit 

en waar je op die manier iets opbouwt dat niet verder gaat dat een opstapeling van 

de samengestelde delen. Een dialoog is ook geen spel waar je de ene stem tracht 
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de andere te overtroeven of onder uit te halen. Een dialoog opent een 3D-ruimte 

tussen mensen die zingeving en verbinding in de diepte mogelijk maakt. Dit is een 

levend emergent gebeuren dat zich in een ecologisch geheel voltrekt (zie ook 

Reason, 2005). Iedereen zit in die dialoog. Onmiddellijk, hier-en-nu  

 

‗This genuine form of dialogue is much more than simply exchanging ideas and 

forms. Rather it is the understanding and acknowledgement of the relationship in 

itself as a whole. It is a specific care towards the other, which is neither 

withdrawing from ones‘ own self nor is it an objectification of the other. It is an act 

of taking into account the nature between you and the other. In a person-to-person 

exchange, dialogue in its most essential form, is an organic reciprocal participation 

in the In-Between nature of things‘, schrijft Martin Buber. 

 

Die dialogische generatieve ruimte is niet enkel werkzaam tussen het ik en de 

ander(en) of het andere, maar ook in het „ik‟. Het andere of de ander(en) zit(ten) 

ook steeds in het ik. Onze ik bestaat uit meerdere „ikken‟, is op zich een 

samengaan van stemmen. Als mensen hebben we echter het vermogen tot 

metacognitie. We kunnen naar onszelf kijken; wat denk ik, wat voel ik, wat doe ik, 

… en welke betekenissen roept dit voor mij op… en is het dat wat ik wil? Ondanks 

ons meervoudige zelf is er toch ergens een „ik‟ dat reflexief is, zelfbewust en het 

geheel „orchestreert‟. Het vermogen tot meta-cognitie maakt dat we in dialoog 

kunnen treden met onszelf, met ons innerlijk intuïtief weten, onze bodyfelt sense, 

onze herinneringen, onze aspiratie en dromen enz. en dat we ook een innerlijke 

relationele ruimte kunnen openen waar we de werelden om ons heen kunnen laten 

resoneren met onze innerlijke werelden. Dit laat toe een weten op te bouwen, niet 

vanuit een relationeel ontkoppelde positie, maar vanuit de levende relatie zelf. 

 

Een levende dialoog is van nature generatief en kenmerkt zich door: „beginnings, 

beginnings, beginnings and beginnings‟, zoals Shotter dit zo mooi in een artikel 

schrijft. Ook Max Pagès sprak lang voor de grote constructionistische 

„taalomwenteling‟ - van taal als representatief naar taal als performatief - over het 

transformatieve karakter van een authentieke en spontane dialoog. (zie verder p. 

300) 

 

In de dialoog gaan staan is in het generatieve midden gaan staan. De 

kernboodschap van Martin Buber is dan ook zo krachtig. Hij heeft met zijn werken 

de richtingwijzer gezet: „Wendt u naar het werkende midden. In de beziehung zit 

het echte leven… De huidige crisis is een crisis van het tussen.‟ (vrij geciteerd) 

Martin Buber had geen leer te verkondigen, geen dogma‟s. Hij preekt niet. Hij 
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moraliseert niet. Hij wijst enkel op een realiteit die er is, die continu werkzaam is, 

pulserend als in beweging van eb en vloed, maar die we niet opmerken. De 

parallel met John Shotter is groot. Shotter zegt: zoals een vis niet beseft dat hij in 

het water zit, zien we als mensen niet dat ons leven fundamenteel ingebed is a 

ceaseless flow of relationally-responsive activity occuring between us and the 

others and otherness around us. Willen we die realiteitsdimensie leren kennen, dan 

hebben we nood aan een drastisch ander wetenschapsmodel of paradigma. We 

richten ons dan best niet meer op de studie van afzonderlijke elementen, de mens, 

de groep, de organisatie maar op het actieve levende tussengebeuren. Wat waar 

is, goed en schoon ontdekken we niet vanuit een afstandelijke positie, maar vanuit 

een weten dat ontstaat door je in die stroom te gooien, als volledig mens, in je 

volmaaktheid en in je onvolkomenheid. Zodat je mee kan resoneren in die 

dynamiek, je kan laten raken, je kan laten aanspreken, beroeren en ontroeren, en 

mee een bijdrage kan leveren. Het weten dat zich dan ontwikkelt is een actief 

stromend weten, altijd in beweging, altijd in de maak en blijvend ingebed in 

voortdurend opeenvolgende hier-en-nu wederkerige momenten. Dat weten dat zich 

dan dialogisch ontvouwt, is geen afstandelijk weten, of alleen maar een 

intellectueel weten, maar een doorleefd weten van binnenuit. Of zoals John Shotter 

dit noemt: a withness knowing.  

 

Martin Buber schreef: „We kunnen het vermogen om in ik-jij grondhouding te staan 

ontwikkelen. De dialoog, de stromende en wederkerige ik-jij relatie ontstaat uit 

tegelijk wil en genade.‟ Hoewel we het levende tussengebeuren, de dialoog, niet 

kunnen beheersen of instrumenteel installeren, ligt een wezenlijke dialoog evenwel 

binnen ons bereik en onze mogelijkheden. Alleen dienen we dat vermogen te 

ontwikkelen. John Shotter geeft ons aan een „derde vorm‟ van kennis te 

ontwikkelen. We maken elkaars realiteit in de voortdurende flow van het 

dialogische leven. Laat ons het vermogen ontwikkelen, zegt John Shotter, om 

aandacht te hebben, sensitiever te zijn voor dat proces. Meer nog, laat ons de 

aandacht richten op die eenmalige maar zich voortdurend herhalende momenten 

van gegrepen worden: striking, moving, arresting moments. Momenten waar je de 

ander - het andere toelaat en daardoor anders wordt. John Shotter wijst naar 

dialogische vruchtbare, potentievolle momenten, uitwisselingen, uitdrukkingen, 

woorden, gebaren die nieuw beloftevol leven in zich dragen, die nieuwe vensters 

openen naar nieuwe werkelijkheden, nieuwe forms of life mogelijk maken en ons 

verder helpen in „going on‟. Hij verwijst naar de kunst van het responderen. Onze 

respons kan de dialoog verder dragen, maar kan ze ook breken. Ook Max Pagès 

spreekt in die zin van „l‘art de response‘.  
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John Shotter noemt die „methode‟: social poëtics (Gr. Poiesis = creatie). In feite 

plaatst John Shotter (en ook mensen als Gergen, Hosking, ..) eenzelfde 

richtingswijzer als Buber. Die onderliggende kijk op de werkelijkheid is ook wat mij 

aantrekt in de sociaal constructionistische denkstroming  

 

Vanuit dit inzicht formuleert John Shotter (samen met Arlene Katz) vervolgens een 

erg interessant praktijkvraagstuk: „ Hoe kunnen we gemeenschappen creëren die 

drijven op social poëtics. Hoe kunnen we mensen die in het gewone leven niets 

met elkaar te maken hebben, samen brengen in een „resourceful community?‟. Een 

gemeenschap waarbinnen mensen elkaar niet alleen intellectueel bewegen, maar 

ook in hun hart, in hun wijze van in-relatie-treden en staan, in hun connectie met 

zichzelf, de andere en hun bredere omgeving. 

  

Of zoals John Shotter dit zelf schrijft: „Our overall interest here, is in those kinds of 

things that people can only do together that they cannot possibly do apart, in 

isolation from each other. In particular, we are especially interested in how a group 

of people, with very different interests, who usually live in very different worlds, can 

nonetheless come together to create between them, a community with its own 

shared world, not of material resources, but of social resources. And in how such a 

set of very different participants can all draw on these resources to interweave their 

different activities and interests together to the mutual benefit of each. In short, we 

are interested in the relational practices involved in the construction of „resourceful 

communities‟. We have called the relational practices involved in the creation of 

such communities, a „social poetics‟, (Katz and Shotter, 1999; Shotter, 1996; 

Shotter and Katz, 1999).  

 

Hun invulling die ze aan „social poëtics‟ geven: relationele praktijken waar mensen 

elkaar raken en bewegen, niet alleen in hun denken, hun ideeën of opvattingen 

maar ook in hun wijze van in relatie staan, drukt voor mij heel goed de essentie uit 

van de praktijken en de ervaringen die we willen mogelijk maken en zoals blijkt, in 

grote mate ook realiseren binnen onze leergroepen. „Leergroepen als resourcefull 

communities‟, had ook een mooie hoofdtitel kunnen zijn van dit werk. Of „the art 

and practice of social poëtics‟. Die titels dekken voor mij eenzelfde lading. 

 

Wellicht hebt u ondertussen begrepen waar mijn worsteling of weerstand zit. 

Gedurende het gehele doctoraal traject heb ik getracht te werken vanuit een 

dialogisch en poëtisch verstaan eerder dan vanuit een intellectueel-analytisch 

verstaan. Ik heb in mijn onderzoeksparcours getracht om als het ware de stekker in 

het stopcontact te laten, de kern van het gebeuren niet te ontzielen door een al te 
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afstandelijke rationele-ontledende houding, of vanuit een al te instrumenteel-

pragmatische kijk. Dit zowel in de feitelijke gesprekken als nadien in de verwerking 

en rapportage van de uitgeschreven dialogen. Ik heb getracht het sociale poëzie-

gehalte, de beleving van goedheid, schoonheid en heelheid die toch meerdere 

mensen ervaren in de leergroep mee over te dragen. Gegeven de grenzen van 

mijn literair vermogen, was dit een erg moeizaam en frustrerend proces. 

Noodgedwongen moest ik regelmatig grijpen naar fragmenten van auteurs die op 

dat vlak meer getalenteerd zijn. Ook door de getuigenissen en de verhalen van de 

deelnemers voldoende in hun geheel samen te houden, hoop ik dat de rijke 

innerlijke belevingskant mee door heeft kunnen sijpelen. 

 

Het doel was ook niet zozeer gericht op het formuleren van de zoveelste 

verklarende of conceptuele leertheorie. Er zijn veel theorieën mogelijk, ook over 

het leren in een leergroep. Denk alleen al maar aan de uitgebreide 

groepsdynamische literatuur op dit vlak. Ik ben er niet vies van, integendeel, ik vind 

ze doorgaans erg boeiend. Theorieën, conceptuele kaders helpen eigen 

ervaringen op te tillen naar een bewuster cognitief niveau. En dat is bijzonder 

krachtig. René Bouwen zegt: je kan theorie zien als verpakkingspapier, dat 

onderliggende praktijkervaringen inpakt, en dat papier kan je vervolgens weer op 

een andere plek uitpakken. Inpakken van ervaringsweten en uitpakken van 

ervaringsweten... het spreekt me wel aan. Of zoals John Shotter het bekijkt: theorie 

als „conceptual prosthetics‟, die je kan aantrekken en die je verder helpen 

bewegen, voortgang te maken in de praktijk. 

 

Ik was meer geïnteresseerd in wat je kan noemen een meta-theorie. Of anders 

gesteld, welke relationele condities zijn nodig opdat mensen diepgaand leren, hun 

eigen weten, hun eigen theorieën en concepten kunnen formuleren. Het is een 

weten met een meer praktisch gehalte. Ik hoop met de eindbevindingen die ik u 

voorleg, u enkele „prothesen‟ te kunnen aanbieden, die u verder helpen om uw 

eigen praktijktheorie te formuleren en die u ook een stapje verder kunnen helpen in 

de realisatie van uw leven als professional en als mens tout court.  
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Bovendrijvende bevindingen 
 

Laat me even terug gaan naar het opzet van dit doctoraal proefschrift. Mijn drijfveer 

om te werken met leergroepen en mijn fascinatie voor groepsleerprocessen komt 

voort uit de positieve impact die een groep kan genereren op de persoonlijke en 

professionele ontwikkeling van haar leden, begeleiders inclusief. Ook gedurende 

de groepsgesprekken met deelnemers in het kader van dit proefschrift hebben we 

het vaak gehad over de effecten van de Matrix-leergang op ons persoonlijk en 

professioneel leven. Diverse getuigenissen illustreren hoe deelnemers op basis 

van hun Matrixervaringen in hun verschillende werk- en leefcontexten 

relatiepraktijken trachten te realiseren van gelijkaardige kwaliteit. Steunende op 

mijn ervaringen als deelnemer, de praktijkervaringen als observator, co-begeleider 

en begeleider, en na intense studie onder de noemer van een proefschrift stel ik 

vast dat de leerpraktijken die voortbouwen op een lange traditie van ervaringsleren 

in Vlaanderen „werken‟ en de beoogde effecten realiseren.  

 

De klemtoon van dit onderzoek lag echter niet zozeer op de effecten maar vooral 

op de onderliggende mogelijkheidsvoorwaarden: wat maakt dat dergelijke effecten 

gegenereerd worden? In het bijzonder wilden wij van de deelnemers zelf horen wat 

zij, steunende op hun ervaringen, als vitale condities en processen beschouwen in 

groepsleren en in de vorming van een leergroep.  

 

In het vorige deel van het proefschrift heb ik een uitgebreide rapportering en 

grondige bespreking van de groepsgesprekken gedaan. Ieder groepsgesprek werd 

in zijn uniciteit benaderd en besproken. Wat volgt, zijn eindbeschouwingen over de 

groepsgesprekken heen. Ter ondersteuning aan het schrijven van dit stuk heb ik 

een overzicht gemaakt van de belangrijkste „werkzame ingrediënten‟ van de 

leerformule zoals naar voor geschoven door de deelnemers. Het overzicht kan 

mogelijk dienen als een toetssteen bij het begeleiden van leergroepen. (zie bijlage) 

Ik heb hierbij getracht om de waarderingen van de deelnemers zo getrouw mogelijk 

weer te geven. Hier en daar werden louter omwille van de leesbaarheid uitspraken 

aangepast. De waarderingen werden zoveel als kan geclusterd onder een aantal 

kernvariabelen zoals die zijn komen bovendrijven tijdens de gesprekken zelf. 

Andere clusteringen zijn mogelijk. Naarmate beschreven condities vervuld zijn, zal 

de mogelijkheid toenemen om een leergroep te realiseren van een hoge kwaliteit.  
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Een liefdevol leerklimaat 
 

De deelnemers valideren post-ervaring vooral het emotionele-affectieve 

klimaat binnen de leergroep en de kwaliteit waarop de groepsleden 

(deelnemers én begeleiders) met elkaar omgaan en met, door en van elkaar 

leren.  

 

Doorheen de verhalen van de deelnemers komen over de leergroepen heen met 

regelmaat dezelfde kwalificaties bovendrijven: met woorden als rust, authentiek, 

ruimte, verbinding, respect, vertrouwen, zorg, liefde drukken de deelnemers uit hoe 

zij „de wereld binnen Matrix‟ in het algemeen beleven. Die ervaren kwaliteit komt tot 

uitdrukking in interacties waarbij confrontatie, elkaar niet los laten, openheid en 

directheid samen gaan met zorg en steun, respect, warmte, nabijheid, tolerantie en 

geduld of zoals sommige deelnemers dit zo mooi stellen: in „carefrontation‟, in 

‗tough love‘. Een leergroep op haar best is niet enkel een hechte en 

samenhangende groep waar mensen zichzelf kunnen zijn, zich geliefd, aanvaard 

en geconfronteerd weten. Het is tevens een plek waar er tijd en ruimte is voor rust 

en reflectie, waar mensen energie opdoen, samen creatief zijn en nieuwe 

relationele realiteiten en mogelijkheden construeren. Een krachtige leergroep is 

een groep waar mensen hun eigen optreden, binnen de groep en/of buiten de 

groep (privé of werkcontext), in het hier-en-nu kunnen demonstreren, exploreren 

en toetsen, hun groeigrenzen kunnen verkennen en hiermee kunnen 

experimenteren en op deze manier in de door hen gewenste richting voortgang 

kunnen maken binnen de (werk)relaties waarin zij actief betrokken zijn. De 

getuigenissen blijven krachtiger dan iedere samenvatting en spreken in grote mate 

voor zich: 

 

‗Ik kan mij hier tonen zoals ik ben‘  

___ 

‗We krijgen echt de verantwoordelijk, de begeleiders gaan het niet zomaar recht 

trekken wanneer het fout loopt‘ 

___ 

‗Ik kan hier feedback krijgen op een eerlijke en liefdevolle manier‘ 

 ___ 

‗Je kan hier fouten maken en toch laat niemand je als een baksteen vallen‘ 

__ 

‗Ik heb me nog nooit zo kort bij mijn eigen Ik gevoeld en toch zo verbonden met de 

Anderen‘ 

 ___ 
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‗De kern hier is bezieling, warmte. Ik moet hierbij zijn… Het is niet vriendschap die 

ons bindt, wel bezieling. Dat geeft net dat ietsje meer. …Er is een bezorgdheid/ 

verbondenheid gegroeid tussen ons. Een blijvende uitnodiging om te blijven 

benoemen wat ik zie, voel en denk en van ‗het proces‘. En dat is nodig om dichter 

bij elkaar te geraken.‘ 

 ___ 

‗Het schept een setting waar je samen dingen écht kunt ervaren. Hoeveel andere 

van die settings heb je? Je moet in de gewone wereld al een echt intieme band 

hebben en wij doen dit met vreemden.‘ 

 ___ 

 

 

Van ‘los zand’ naar diep-menselijke verbondenheid 

 

Het is duidelijk dat een dergelijke authentieke, liefdevolle leerruimte niet 

zomaar uit de lucht komt vallen. Alle groepen bevestigen de waarde van de 

startweek van het leerprogramma en het onderliggende leermodel. Hier wordt 

de fond gelegd. De startweek vormt voor vele deelnemers de hoeksteen van 

het programma.  

 

Het aan den lijve ervaren hoe een verzameling van vreemde mensen vanuit 

gereserveerdheid, wantrouwen en afstand uitgroeit tot een hechte, intieme en 

zorgzame gemeenschap steunende op diep wederzijds vertrouwen en acceptatie 

waarderen de meeste deelnemers als een erg bijzondere, intense en beklijvende 

leerervaring. Deelnemers leren parallel aan de gezamenlijke constructie van een 

leergroep iets over hun eigen optreden in relatie tot anderen. Zij zijn tegelijk actor, 

observant en actief onderzoeker. Hierbij ontwikkelen zij een verhoogde sensitiviteit 

voor innerlijke, belichaamde processen, interpersoonlijke en groepsvormende 

dynamieken. Door de koppeling van relationeel handelen aan gezamenlijke 

reflectie worden ervaringen opgetild tot inzichtelijk cognitief niveau en wordt 

voortgang mogelijk. 

 

Bij aanvang van de week is het als in de wachtkamer van de dokter. Iedereen blijft 

angstvallig op zijn eieren zitten. Iedereen tast af: welk vlees heb ik hier in de kuip? 

Iedereen is met zichzelf bezig. De vertrouwde structuur wordt eenzijdig door de 

staf weggenomen en vervangen door een programma-eigen normatief leerkader. 

Van hieruit ontstaat een stretch, nieuwe interacties komen op gang. Uit deze vaak 

moeizame interacties en door vele feedbacklussen krijgen de waarden zoals door 

de staf geïnitieerd steeds meer vlees en bloed. Naarmate het vertrouwen en de 
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veiligheid groeit, gaan mensen steeds dieper en directer met elkaar in contact. En 

omgekeerd, naarmate mensen dieper en directer in contact met elkaar gaan neemt 

het vertrouwen en de veiligheid toe. Deelnemers construeren doorheen hun 

handelen en reflectie nieuwe relationele werkelijkheden die zij op hun beurt weer 

exploreren. Geleidelijk aan en doorheen de interacties breekt een nieuwe sociale 

orde door van een kwaliteit die voor het merendeel van de deelnemers met 

verwondering en ontroering wordt onthaald. Na slechts vijf dagen groeit tussen 

mensen die voorheen elkaar niet kende een diepe verbondenheid.  

 

 

De generatieve kracht van een wezenlijke ontmoeting 

 

De collectieve ervaring van existentiële verbondenheid heeft een sterke 

intrinsieke generatieve kracht en vormt voor vele groepen de brandstof voor 

verdere individuele en groepsontwikkeling. Een groep wordt dan in grote 

mate een zelf ontbrandend systeem. Zij genereert een intrinsieke zuigkracht 

en de nodige energie in de richting van meer volledige ontplooiing van de 

groep als geheel en van haar leden afzonderlijk in één geïntegreerde 

beweging.  

 

De kracht van die existentiële ontmoeting komt sterk tot uiting in verhalen kort 

geschreven op de ervaring zelf: 

 

‗Ik ben bewuster geworden van een relationele realiteit – waarover ik veel heb 

gelezen en zelfs een en ander geschreven. De mensen die ik de laatste dagen 

ontmoette leken wel te stralen precies: ik zie mensen beter, anders. Ik ervaar meer 

verbinding. Dankzij de week ben ik tot het ervaringsbesef gekomen dat 

‗connecteren‘ met Anderen samen gaat met ‗connecteren‘ met je Zelf – zoals 

thuiskomen in de groep samenvalt met thuiskomen bij je Zelf… Geen relationele 

realiteit zonder sensitiviteit. Ik ben in een kloosterbed met tranen in de ogen & 

midden in de nacht wakker geworden met dit besef. Sensitiviteit uitte zich in 

ontroering voor wat ik bij anderen en mezelf zag gebeuren. Ook in de 

alomtegenwoordigheid van herkenning. Daar had ik zondag en maandag veel last 

van: ik herkende alles. Sensitiviteit betekende voor me ook dat ik in verbinding 

kwam te staan met het lijden (in de breedste zin van het woord: dukkha ) van 

anderen en mezelf. Van daaruit ontwikkelt zich bij mij mededogen… en een 

doorleefde liefde voor het leven‘  

____ 
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‗In het geheel bleef jullie stemmen allemaal nazinderen, één woord van Roger 

bleef maar hangen: ‗interdependentie‘. Ondanks het verschillende keren trainen 

van Covey had het woord nog nooit zo een duidelijke betekenis. Ik herinner mij dat 

we niet echt op het woord doorgeboomd hebben, maar dat was nu echt het woord 

dat blijkbaar voor een goede reden mij geraakt heeft. Vooral het feit dat ik zo lijfelijk 

heb kunnen voelen welke impact al deze energieën op mijn gezondheid hebben 

vond ik ongelooflijk. Een paar maanden terug had ik een discussie met Michael 

Johnston over ‗ being connected‘. Dat was wat ik voelde: ‗connected‘ met 

energieën, het heelal, de mensen van de groep. Een gevoel dat ik nooit onder 

woorden zou kunnen brengen.‘ 

____ 

 

‗Ik heb nog nooit zo bewust gedacht, gevoeld, geformuleerd vanuit mijn IK en me 

tegelijk zo betrokken gevoeld bij de anderen als tijdens deze vijfdaagse! De dagen 

erna kon ik thuis en op het werk niet zwijgen over mijn ervaringen. Ik stelde ‗over 

en bij‘ alles vragen, vroeg om feedback, leefde in een ‗hier-en-nu toestand‘! Ik 

besef dat ik me tijdens de vijfdaagse in een luxe - situatie bevond en die rijke 

ervaring heb ik meegenomen in mijn ganse wezen en wil  delen met iedereen. Dat 

willen delen is mijn dankbaarheid voor wat ik tot nu toe heb geleerd en ik ben 

gretig en verlang naar meer.‘ 

____ 

 

‗De groep is in staat om met verschillen om te gaan, die te benoemen, maar ook de 

zorg op te nemen om de ganse groep mee te nemen in het leerproces. En dat 

geeft me een heel goed gevoel en daarnaast een gevoel van gedeelde kracht. Ik 

had het gevoel van een band die maakt dat het resultaat meer is dan de som van 

de delen. (parenthese: ondertussen – ‘s middags - lees ik in mijn boek een citaat 

van Theresa van Avila: ‗De hele weg naar de hemel is hemel.‘ Ik schrijf: ‗Het is hier 

tegelijkertijd strijd én troost, vastpakken én loslaten, worstelen én genieten, met 

wat is, met wat naar boven wil komen en binnen wil blijven‘.) Ik denk ook dat mijn 

sterke ervaringen van ‗éénheid‘, van ‗verbondenheid‘ van alles is één en volmaakt, 

maken dat ik een sterke behoefte heb aan harmonie in een wereld die ik zo vaak 

ervaar als ‗gescheiden‘. De uitgelatenheid en goedlachsheid van de laatste avond 

hebben me erg deugd gedaan. Verschillende keren, niet alleen de laatste avond, 

heb ik erg genoten van het ‗erbij mogen horen‘. Erbij mogen horen is voor mij niet 

zo evident, misschien vanuit mijn ‗homo-zijn‘, maar ik denk dat het meer is dan dat. 

Ik heb me altijd erg verschillend gevoeld van anderen. En nu kan ik blijkbaar erg 

genieten van het erbij mogen zijn. Tussen mannen, jongens, kameraderie (zoals 

Ben het noemde), en met de vrouwen. En toch is er nog veel gezegd, en verdiept, 
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maar vanuit een afronding. Ik heb dan ook gezegd dat ik veel geleerd, bijgeleerd 

en verdiept heb. Ik mag me hier profileren en toch veilig voelen en daarmee wil ik 

verder oefenen. Wat er gezegd is kwam precies vanuit een gerijpte, gelouterde kijk 

op de gebeurtenissen: we keken met een zekere mildheid naar de anderen, in het 

besef van wat we over anderen zeiden, evenveel over onszelf zei. Dit wordt een 

context waarin we aan de slag kunnen gaan met wat we te leren hebben.‘ 

____ 

 

‗Dit verslagje is op verschillende momenten, vaak in de trein, geschreven. Het 

eerste stukje was ‗the morning after‘, dag 6 dus. Ik voelde me heel vredig, zacht, 

helder, fris maar ook krachtig. Dat het zo overweldigend duidelijk is dat ik dit van 

jullie, onze leergroep, cadeau gekregen heb, raakt me al op zich. Ik ben in de 

nadagen nog meerdere keren in de interactie met diverse mensen; mijn vrouw, 

mijn kinderen, collega‘s, cabinettards van mezelf geschrokken. Net een slang die 

haar oud vel heeft afgegooid. Een groepsenergie, met de juiste frequentie, fijn en 

krachtig is in staat om me, samen met anderen, dichter bij onze kern te brengen, 

waardoor weer energie aan de groep wordt toegevoegd en er een energiecirkel 

ontstaat. Een schitterende ervaring! Waar mijn mond nog steeds van open valt, is 

hoe op dag 5 in die korte tijd plots heel wat puzzelstukjes een plaats kregen. Ik trok 

huiswaarts met het gevoel dat het eerste hoofdstuk van het boek dat we samen 

gaan schrijven, op papier staat en dat het af is. Dit heeft werkelijk iets heiligs, 

Roger G. zou het ‗mystiek‘ noemen. Het is er na de gave en overgave van ons als 

individuen en tevens is het iets dat ons als groep gratuit overkomt, want niet 

(re)produceerbaar. Het is mooi, warm, waar en krachtig; wat moet een mens nog 

meer hebben?‘  

____ 

 

In essentie zijn we „relational beings‟ (mede verwijzende naar de mooie titel van 

het recente boek van Kenneth Gergen). Dit is alleszins het basale mensbeeld dat 

we hanteren. Om tot een diep doordrongen besef te komen van dit „weten‟, om het 

relationeel bewustzijn te doen ontwaken en te laten groeien, hebben we nood aan 

doorbraak-ervaringen. Hiermee bedoel ik ervaringen die de instrumentele Ik-Het of 

de Subject-Object relatie-inbedding doorbreken waar we gewoonlijk in vertoeven. 

Een authentieke ontmoeting kan je niet afdwingen, we kunnen wel contexten 

scheppen die de mogelijkheid van authentieke verbindingen kan bevorderen (zie 

ook Fairfield, 2004). Andere relationele realiteiten zijn maakbaar. Iedere nieuw 

verworven relationele sensitiviteit opent deuren naar nieuwe realiteiten en nieuwe 

vormen van weten. Het verhaal van Dries en Pascal eerder in dit werk (zie 

groepsgesprek 6 Matrix VII, p. 269-273), beschrijft zeer goed de diverse relationele 
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verschuivingen, de veranderingen in kwaliteit van de onderlinge aandacht, 

tegenwoordig-zijn en verbinding, die hoewel niet altijd gerealiseerd, niettemin de 

mogelijkheid aantoont dat relatiewerelden van hogere kwaliteit haalbaar zijn.  

 

De directe fysieke ervaring van onze relationele existentie doorbreekt op 

onuitwisbare manier de gangbare ik-het wereld waarin onze menselijke 

praktijken doorgaans in ingebed zijn (zie ook Hawkins, A Centennial tribute to 

Gregory Bateson, 2004). Zoals Mia Leyssens schrijft in haar boek „Tijd voor de ziel‟ 

kunnen die ervaringen in intensiteit verschillen; van kleine ontmoetingen tot 

diepere sacrale of spirituele ervaringen van verbondenheid: (zie ook Reason, 

2005). „Zij zijn waarlijk voedsel voor de ziel: aandacht voor wat in het huidige 

moment aanwezig is, verhoogt de gevoeligheid voor sacrale ervaringen en 

bevordert zodoende spiritualiteit.‟ (Tijd voor de ziel, pag 21). Martin Buber schrijft 

hierover: „De mens ontvangt, en hij ontvangt niet een „inhoud‟ maar een 

tegenwoordigheid, een tegenwoordigheid als kracht.‟ Deze tegenwoordigheid en 

kracht sluiten volgens Buber drie dimensies in, weliswaar nauw in elkaar verweven, 

maar toch afzonderlijk te benaderen (Buber, 1998, pp. 127-129). 

 

Een eerste dimensie is de beleving van de gehele volheid van de werkelijke 

wederkerigheid; van het opgenomen zijn; van verbondenheid. De aard van die 

verbondenheid is niet kenbaar, laat zich niet grijpen in algemeen-geldige en 

algemeen-aanvaardbare kennis. Deze ervaring maakt het leven ook niet 

gemakkelijker. Eerder in tegendeel stelt Buber, het leven wordt zwaarder, maar 

dan vooral zwaarder in zin. 

 

De ontegensprekelijke bevestiging van zin, vormt een tweede dimensie van de 

ervaring. De zin is gewaarborgd. Je kan de zin weliswaar niet aantonen, niet 

bepalen. Er bestaat geen formule voor, geen beeld voor en toch wordt de zin als 

zekerder ervaren dan de gewaarwordingen van de zintuigen. De vraag naar de zin 

van het leven bestaat niet meer. Niet uitgelegd of bevraagd wil de zin worden. De 

zin wil enkel gerealiseerd worden, niet later of „daarginds‟ maar hier-en-nu. 

 

Dit is het derde aspect: het is niet de zin van een „ander leven‟, maar van ons leven 

hier, niet de zin van een „daarginds‟, maar van onze wereld hier. De zin kan men 

ontvangen maar niet ervaren (rationeel-empirische ervaring). De zin wil zich enkel 

realiseren. Het is niet zozeer een wijze van kennen maar van zijn en werken in de 

wereld. Net zo min als de zin zelf, kan dit zijn en waarmaken niet uitgedrukt worden 

in pasklare stappen en overgedragen worden. Het is niet voorgeschreven. 

Waarmaken kan ieder slechts met zijn uniciteit van zijn wezen binnen de uniciteit 
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van zijn leven. Het zijnde is er en wil meer worden, verder niets. Het valt wel 

binnen ons menselijk vermogen om het te leren „kennen‟ maar we hebben er nooit 

kennis over. Met wat wij ontvangen kan je niet naar een ander stappen en zeggen; 

dit moet jij weten, dit moet jij doen. Wij kunnen slechts gaan en het waarmaken. Dit 

is geen moeten, wij kunnen niet anders. 

 

Enerzijds: als volwassen deelnemers aangeven: „Ik mag hier mezelf zijn‘; ‘Ik kan 

hier feedback krijgen op eerlijke en liefdevolle manier‘; ‘Ik  kan hier fouten maken 

en toch laat niemand je als een baksteen vallen‘; ‘Ik heb mij nog nooit zo kort met 

mijn Ik gevoeld en tegelijk verbonden met de Ander‘ en anderzijds: als we 

vaststellen welke invloed een dergelijke authentieke leerruimte heeft op het leven 

en de ontwikkeling van de deelnemers, dan biedt dit hoop en vertrouwen in wat 

tussen mensen mogelijk is in het algemeen, maar ook in het bijzonder dat een 

dergelijke relationele context - minstens voor een gedeelte - kan gerealiseerd 

worden in het bedrijfsleven. Tegelijk legt het een pijnlijke leemte bloot in de wijze 

waarop we doorgaans met elkaar omgaan en de kwaliteiten van de sociale 

werelden waar we ons gewoonlijk in bewegen en die we met elkaar in onze 

interacties dagelijks in stand houden. Vertrekkende vanuit de waarderingen van de 

deelnemers over de geconstrueerde wereld binnen Matrix, moet je toch vaststellen 

dat we ons meestal slechts in een bovenste laagje bewegen van een werkelijkheid 

die in potentie veel rijker is, een werkelijkheid die zich wil ontvouwen en 

actualiseren maar door onze wijze van relateren als het ware bevroren zit.  

 

 

Het vuur brandend houden 

 

Een dergelijke authentieke en vertrouwensvolle leeromgeving is nooit 

verworven maar vraagt blijvend onderhoud.  

 

Als leergroep bouw je doorheen de tijd „verworvenheden‟ op. Er groeit stilaan een 

„fond‟ tussen de deelnemers, een „affectief reservoir‟ of een band, die stoten en 

deuken die er onvermijdelijk komen tussen deelnemers, kan opvangen. In de 

groep zijn manieren van werken en omgaan met elkaar tot een eigen leercultuur 

verworden. Een aantal steeds terug kerende elementen zoals het starten met een 

open contactrondje, het werken met het hier-en-nu, het geven van feedback, etc., 

zijn structurele uitingen van die opgebouwde leercultuur. Wat geleidelijk 

opgebouwd is, kan ook weer een neergang kennen. Als de processen en condities 

die de kracht van een leergroep uitmaken verwaarloosd worden, neemt de kracht 

van de leergroep overeenkomstig af. Een groep kan „regresseren‟, zoals dat 
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bijvoorbeeld in groep 4 van Matrix het geval was. Zo‟n groep heeft dan wel een 

besef van wat geweest is en wat ze verloren heeft, en ze kan er terug voor kiezen 

en ernaar werken om de leercultuur te herstellen. Mogelijk is niet elke groep bij 

machte om dat op eigen kracht te doen. De leden van de groep kunnen evengoed 

besluiten om, ondanks wat er geweest is en het besef dat dat terug kan zijn, niet 

langer energie in de relatie te steken en er een punt achter te zetten. „De 

leergroep‟ of beter groepsleren is dus nooit een verworvenheid, maar vergt een 

permanente aandacht en inspanning, zoals je een houtvuur enkel brandend houdt 

door het met het goede hout te blijven voeden. De verhalen van iedere groep zijn 

hiervan getuige. Elke groep kent zo haar eigen uniek verloop en bestaan, met ups 

en downs en een eindpunt. 

 

Een vuur heeft ook zuurstof nodig. Zo heeft een leergroep een uitwisseling met de 

omgeving nodig om het leerproces blijvend te kunnen voeden én om het geleerde 

te integreren. Een leergroep blijft best een open systeem. Als de groep enkel hier-

en-nu-processen blijft benutten, melkt ze zich op termijn leeg. De krachten die naar 

cohesie toe trekken, werken op termijn verstikkend als die niet gepaard gaan met 

een opening en wisselwerking met de buitenwereld. Wat in de groep geleerd wordt, 

kan worden toegepast in de praktijk, ervaringen uit de praktijk kan als voorwerp 

van leren in de groep worden ingebracht. Die wisselwerking komt in de meeste 

gesprekken terug als belangrijke conditie om het leren gaande te houden. Een 

leergroep blijft een functioneel gegeven, hoe graag de deelnemers elkaar ook zien. 

Wanneer de leerspanning en het leerrendement dat ieder in de groep nastreeft te 

laag blijkt geworden, kan dat tot de ontbinding van de groep als leergroep leiden. 

Daarom is het van belang dat er steeds kritisch naar de eigen werking gekeken 

wordt. Geruisloos kunnen ineffectieve patronen binnen sluipen. Wanneer er niet 

genoeg alertheid en kritische reflectie aanwezig is om opgebouwde groepsnormen  

aan de kaak te stellen, kunnen die leiden tot leerstoornissen en deconstructie van 

de leergroep. (gesprek Matrix 3 p 242) 

 

Persoonlijke ontwikkeling vergt een volgehouden persoonlijke inspanning, maar 

tevens een blijvende inbedding in kwaliteitsvolle relaties, niet alleen binnen het 

formele leertraject, maar ook daarna. Dit kwam sterk naar voor in het gesprek met 

de eerste Matrixgroep (zie groepsgesprek Matrix I). Een leertocht hoeft echter 

geen kruistocht te worden. Het gevaar bestaat dat het verlangen naar ontwikkeling 

en groei stolt in een geïdealiseerd zelf-, relatie of groepsbeeld met het risico op 

een omkering, waarbij je vooral focust op een wensbeeld (al dan niet aangepraat, 

op basis van fantasie of reële ervaringen) i.p.v. wat er is. De inspanning wordt dan 

gericht op het wegwerken van die kloof. Het gevaar dreigt dan dat het leren 
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krampachtig wordt, geforceerd en energie vretend i.p.v. energie gevend. Dit is een 

reëel risico, zeker in groepen en relaties waar je buitengewone ervaringen 

meegemaakt hebt. Groepen neigen dan te vergeten welke weg ze afgelegd 

hebben om tot zo‟n momenten te komen, de context en condities die hiertoe 

gecreëerd zijn. Het zou tevens kunnen leiden tot vervreemding van de 

buitenwereld, ondoordachte keuzes op privé of professioneel vlak en niet tot een 

gezonde integratie van een wijze van handelen en leren in de groep en buiten de 

groep.  

 

Een gezonde creatieve/productieve spanning is nodig tussen wat er is en wat je 

belangrijk vindt om na te streven. Het betekent tegelijk dat je kritisch naar jezelf 

blijft kijken, maar evenzeer dat je eigen ontwikkeling ingebed is in een innerlijke 

matrix van acceptatie, tolerantie en geduld. De waarderende liefdevolle 

grondhouding - elkaars kwaliteiten (h)erkennen, maar ook elkaars beperkingen 

kunnen accepteren - die de cement en ziel van de groep vormt, mag je ook niet 

voor jezelf verliezen. Groeien in mildheid en liefde t.a.v. van anderen geldt 

evenzeer t.a.v. van jezelf.(zie eveneens groepsgesprek Matrix I).  

 

Ook bij de begeleiding is dit een belangrijk aandachtspunt. De begeleiding heeft op 

het vlak van wat in potentie mogelijk is, referente ervaringen. Die fungeren als een 

innerlijk kompas. Zij kan hierdoor wat er zich in een groep afspeelt, in een breder 

tijdsperspectief zetten dan de meeste deelnemers. Dat is een belangrijke 

ondersteuning in werken met groepen. Aan de andere kant zou zij die referente 

ervaringen ook kunnen gebruiken als een na te streven geïdealiseerde 

eindtoestand en haar handelen volledig richten op het werken naar één voor haar 

normen ideale deelnemer/relatie/leergroep. De groep wordt gekneed naar het 

eigen beeld en gelijkenis van de begeleiding. Dit zou een verkrachting inhouden 

van de eigenheid van de groep. Constante alertheid en kritische zelfbeschouwing 

zijn nodig, ook voor de begeleiders.  

 

 

‘Trust the process’ 

 

Alles in beschouwing nemende kom ik tot dezelfde essentie zoals Max Pagès 

reeds in 1985 schreef op basis van zijn 15 jaren ervaring in het werken met T-

groepen: relatie is er onmiddellijk en als relaties ont-middel-d worden, 

groeien groepen naar een directe ervaring van de relatie, een onderstroom 

die hij omschrijft als ‘l’amour authentique’. Waar hij de authentieke liefde niet 

ziet als een eindstaat, een eindproduct van groepsontwikkeling, maar als een 
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continu actief werkende kracht, soms manifest op de voorgrond, soms latent 

werkzaam op de achtergrond.  

 

Alle leden delen in die affectieve onderstroom. Zij is niet het resultaat van 

instincten, instituties, of materiële uitwisselingen tussen de groepsleden. ‘C’est 

une réalité présente, en acte’ (p 131). Hoewel doorgaans onbewust, reguleert zij 

het collectieve affectieve leven in groepen en geeft er richting aan. De 

uitwisselingen tussen leden, de gevoelens waar ze bewust blijk van geven, de 

manier van communiceren die ze gebruiken, de organisatie van de groep, de taak 

waaraan ze zich weidt, haar samenstelling en haar precieze grenzen verwijzen 

naar de gemeenschappelijke/collectieve ervaring die ze proberen uit te drukken. 

„La vie du groupe n‟est autre chose qu‟un dialogue permanent pour éclaircir cette 

expérience que les membres du groupe font ensemble. (p 103). Dit betekent dat 

het menselijke gedrag fundamenteel expressief en transformatief is en nooit van 

betekenis ontdaan. Menselijk of sociaal gedrag is door haar aard en onder alle 

(verschijnings)vormen, ondanks de schijn, communicatie en dialoog.(p 104). Er is 

in wezen geen onderscheid tussen deelnemers, onderzoeksparticipanten, sociale 

actie-onderzoekers en O.O.- practitioners. Zij zijn allen deel van het natuurlijke, 

spontane, expressieve en transformationeel dialogische leven dat zich tussen hen 

ontvouwt. Iedere scheiding is geforceerd, kunstmatig, virtueel.  

 

De aantrekking die het gedachtegoed van John Shotter (het interverweven, 

„chiasmicaly-structured‟ karakter van menselijke spontane interactie), Martin Buber 

(de spanning tussen een Ich-Es objectiverende en Ich- Du dialogische verhouding) 

op mij uitoefent heeft met datzelfde aanvoelen te maken. Ondanks hun 

verschillende invalshoeken en eigen accenten, John Shotter vanuit een eerder 

filosofische/theoretische benadering, Max Pagès vanuit zijn jaren praktijkervaring 

als sociaal psycholoog en begeleider van vormingsgroepen en de meer spirituele, 

transcendente invalshoek van Martin Buber, ervaar ik doorheen het lezen van hun 

werk heel wat parallellen. Hun ideeën vullen elkaar aan. Graag had ik deze later 

verder uitgediept. 

 

Liefde is (er) en zij stroomt behalve daar waar zij niet kan stromen. Liefde is 

leven en leven is liefde. Het mee helpen mogelijk maken dat het leven (weer) kan 

stromen doorheen en tussen mensen ben ik steeds meer gaan zien als de 

essentie van het vak. Existentieel praten – filosoferen- over het leven volstaat niet, 

het vereist de moed om in de levensstroom te springen, je te betrekken en te 

participeren in een werkelijkheid-in-wording. „Trust the process‟, is een zin die 

nogal eens valt binnen het parcours van een leergroep, vaak op wat 
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humoristische-geruststellende toon ingebracht in „bange‟ momenten. En dit niet 

alleen door de begeleiders! Moed en vertrouwen is iets dat tussen mensen 

geboren wordt. Basaal heeft het te maken denk ik, met het spanningsveld tussen 

geloof ( in de zin van „vertrouwen hebben in‟) en wetenschap (Kennen in klassieke 

zin). Het is een bijzondere ingrijpende ervaring om te merken dat het verlaten van 

de vaste grond, het schijnbaar voelen wegzakken van de bodem waarop je loopt, 

het loslaten van bekende structuren en kaders, de vrees om jezelf te verliezen, en 

je geleidelijk, schoorvoetend, op de tast over te geven aan een wezenlijke 

ontmoeting met de ander of het andere, niet met een verlies van jezelf gepaard 

gaat, maar in tegendeel met de ontdekking van de kern van je unieke mens-zijn en 

tegelijk de erkenning van de uniciteit van die ander. En dat is in het bijzonder 

krachtig als dit je „overkomt‟ met iemand die vijf dagen ervoor nog een vreemde 

voor je was en waar je mogelijk zelfs in het gewone leven op basis van eerste 

indrukken en bevooroordeeldheid in een bocht omheen zou lopen. Het vreemde, 

het „niet-ik‟ lief hebben om je Zelf te ontdekken…Het blijft een moeilijke opgave (zie 

ook Van den Nieuwenhof & De Weerdt, 2006). 
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Inherente spanningsvelden in de constructie van een 
leergroep 

 

 

Alvorens af te ronden wil ik een laatste stap zetten. In het eerste deel van dit 

integratiestuk schoof ik de kritische condities of elementen naar voor die volgens 

de deelnemers de lerende kracht of het generatieve vermogen van een groep 

bepalen en formuleerde ik hierbij ook enkele persoonlijke reflecties. Kunnen we op 

basis van de groepsgesprekken de inzichten over de onderliggende 

realiteitsconstruerende processen verder verdiepen? Welke vragen blijven open? 

Welke nieuwe vragen dienen zich aan? Waar zit de achterkant van het gelijk? In 

het bijzonder wil ik doorgaan op een aantal inherente spanningsvelden die - zeker 

in de pre- en startfase van de leergroepsvorming maar ook nadien - herhaaldelijk 

dienen doorwerkt te worden om voortgang mogelijk te maken met een maximaal 

respect voor de integriteit van de deelnemer. Ik bespreek hierbij telkens de rol van 

de begeleider.  

 

De spanningsvelden vloeien voort uit de hoofdbetrachting van de leerpraktijk die 

wij opzetten: hoe bouw je een authentieke, liefdevolle leerruimte op waar het 

proces (wat er zich in en tussen mensen afspeelt en in relatie met een steeds 

veranderlijke interne en externe context) de voornaamste grondstof van leren 

vormt? 

 

De matrixopleiding kiest voor een radicale ervaringsgerichte aanpak: ze biedt geen 

vooraf vastgelegd leerstofpakket aan, ze doorloopt geen vooraf bepaald inhoudelijk 

traject, maar vertrekt van de ongedifferentieerde ervaringen van de deelnemers 

tijdens de opleiding zelf, van de met die ervaringen verbonden gevoelens, de 

ermee geassocieerde beelden en de erop geënte gedachten. Wat er precies aan 

bod zal komen, is niet vooraf geweten. Die ervaringsgerichte leerinhouden worden 

als onderzoeksmateriaal gebruikt in een middelgrote groep die daar zeer 

autonoom mee aan het werk gaat, zodat ook daardoor de uitkomsten van wat 

ermee gebeurt onvoorspelbaar zijn. Kortom, zowel de ervaringsgerichtheid als de 

groepscontext bevordert de onvoorspelbaarheid binnen de opleiding. Die 

onvoorspelbaarheid resulteert in spanningen waarmee zowel de deelnemers als de 

begeleiders elk op hun manier mee te maken krijgen. Deze inherente spanningen 

zijn werkzaam in 4 velden: (1) bij het telkens hernieuwde engagement; (2) bij de 

invulling van de aangeboden leegte; (3) bij de interactie tussen de deelnemers en 

(4) in de (asymmetrische) verhouding tussen de deelnemers en de begeleiders. 

Hoewel die vier velden gelijktijdig en door elkaar heen werkzaam zijn, werk ik ze 
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hieronder apart uit. Ik formuleer hierbij open, nieuwe vragen en kritische 

bedenkingen die mogelijke opstappen kunnen vormen voor verder onderzoek en/of 

gesprek. 

 

 

De keuze om in een emergent leerproces te stappen 

 

Het spanningsveld dat ik hier wil beschrijven heeft te maken met de keuze om 

jezelf actief te betrekken bij een emergent relationeel leerproces. Zoals al gezegd, 

ontstaat de inhoud pas gaandeweg tijdens de opleiding zelf, zodat elke cyclus een 

eigen invulling kent. Gezien het ervaringsgerichte en het organische karakter 

kunnen we mogelijke deelnemers vooraf niet precies vertellen wat ze zullen leren 

in een matrix-opleiding zelf, laat staan wat de impact ervan zal zijn daarbuiten. 

Slechts over de filosofie - de waarden en attitudes van waaruit we werken – en de 

methodiek – de rol van de begeleiding, de groepsgrootte, de spreiding in de tijd, de 

ruimtelijke setting en de opstelling – kunnen we duidelijkheid scheppen. Dat 

betekent dat een kandidaat-deelnemer op basis van erg beperkte informatie moet 

beslissen of h/zij zich voor de opleiding inschrijft. Hoewel wij verwachten dat hij een 

keuze maakt vanuit een hoge intrinsieke motivatie, weet hij niet precies waarvoor 

hij kiest, waarvoor hij gemotiveerd dient te zijn. (zie ook M. Lakin, 1972, p.145) 

 

Om deze patstelling te 'ontladen', proberen we onze filosofie en methodiek op een 

aantal manieren zo duidelijk mogelijk te maken. We publiceren ze in onze 

programmabrochures, op onze website en in publicaties. We moedigen 

geïnteresseerden aan om contact op te nemen met oud-deelnemers om via hun 

getuigenissen een meer gestoffeerde kijk te krijgen op de opleiding, en - wellicht 

de meest directe en duidelijke weg - we nodigen hen uit voor een intakegesprek.  

 

In het intakegesprek verduidelijken we niet alleen onze principes en werkwijze, we 

demonstreren die ook in het gesprek zelf, zodat de sollicitant daadwerkelijk kan 

ondervinden wat we ermee bedoelen, al is het dan in beperkte mate: een 

intakegesprek van een uur van een enkeling met twee of drie nog vreemde 

begeleiders is niet te vergelijken met een week onderdompeling in een groep van 

12. 

 

Na het intakegesprek wordt de knoop langs beide zijden doorgehakt. De 

deelnemer schrijft zich al dan niet in voor de open inleiding, of wordt al dan niet 

geaccepteerd. In het eerste geval kiezen we om samen in de onbepaalde ruimte te 

duiken, in het andere geval zoeken we samen naar een leeraanbod dat beter 
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inspeelt op de noden van de kandidaat. Op het einde van de startweek wordt 

opnieuw expliciet aan de groepsleden de vraag voorgelegd of zij de wijze van 

werken binnen Matrix – ditmaal steunende op hun feitelijke ervaringen – kunnen 

onderschrijven. In principe kan een deelnemer op elk moment uit het traject 

stappen, of kan de begeleiding iemand uit de groep verwijderen, al gebeurt dat 

laatste hoogst zelden. 

 

Op de vraag wat de kracht van een leergroep bepaalt, wezen diverse deelnemers 

tijdens de groepsgesprekken trouwens op de waarde van de condities die de 

begeleiders stellen, de selectie en de zelfselectie van de deelnemers en de 

gesprekken vooraf. Het intakegesprek laat toe om de verwachtingen af te toetsen 

en af te stemmen. (Matrix II) De kracht van een leergroep staat of valt met de 

bereidheid tot leren (Matrix V). Er wordt een expliciet leercontract aangegaan 

individueel via intake en collectief met elkaar (MatrixVI). 

 

Uit diverse verhalen blijkt ook dat in de loop van de opleiding het initiële 

engagement regelmatig onder druk komt te staan, voor de ene deelnemer al wat 

vaker dan voor de andere. Op die momenten treedt opnieuw de spanning op de 

voorgrond al dan niet te kiezen voor een open leerruimte. Relationeel leren vereist 

wederkerende „contacting‟ en „contracting‟, een terugkerend zoeken naar 

gemeenschappelijkheid en productieve leerspanning (zie ondermeer verhaal Matrix 

VI). Soms wordt die niet meer gevonden en brokkelt een groep af, (zie 

groepsgesprek Matrix IV) of wordt samen beslist om de leergroep te ontbinden (zie 

bv groepsgesprek Matrix V). Het belang van de wijze waarop een groep afrondt, 

kwam uitgebreid aan bod in het verhaal van Matrix IV.  

 

vragen/bedenkingen: 

 

De groepsgesprekken roepen leerorganisatorische vragen op. Zij hebben te maken 

met de zelfstandige voortzetting van de groepen na de formele leercyclus. Blijkbaar 

zijn niet alle groepen zo autonoom als we dachten? Hoe autonoom kan een groep 

überhaupt werken zonder „een derde‟ als begeleider? Hoe verloopt het leiderschap 

binnen een leergroep na de formele leergang? Hoe wordt dit leiderschap 

georganiseerd? Wat werkt? Wat werkt niet? In welke mate is de huidige 

tijdsperiode waarbinnen Matrix loopt voldoende? Moeten we niet evolueren naar 

een tweejarig programma, conform het CIGO en HRM programma? Of flankerende 

begeleiding voorzien of voorstellen als de groep kiest om een tweede jaar in te 

zetten?  
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Omgaan met de onbepaalde ruimte 

 

Relationeel leren vereist de collectieve moed om in de open, en nog onbestemde 

ruimte te stappen; durven vertrekken vanuit een ongeschreven blad. Het 

discomfort  – de onrust, de twijfel, de angst – dat hiermee gepaard gaat, niet 

vermijden of omzeilen maar het toelaten, er doorheen gaan en de bijhorende 

emoties niet wegwerken maar doorwerken.  

 

De Matrix-opleiding start van bijna niets: een cirkel van stoelen in een leeg lokaal, 

met daarop een twaalftal deelnemers en twee begeleiders, vijf dagen afgezonderd 

van het leven van alledag, zo goed als geen contact met anderen. Een korte 

inleiding en daarna niets, niets dan stilte. Opnieuw onzekerheid op twee fronten: 

onzekerheid over wat er gebeurt (onduidelijke, ongemakkelijke gevoelens bij de 

deelnemers: weerstand, angst, ongemak, schroom; geen vertrouwde sociale 

coördinatiepatronen om op terug te vallen) én over wat er gaat gebeuren (door wie 

zal de stilte doorbroken worden – niet door de begeleiders –, wanneer en hoe? wat 

zal, kan, moet, wil ik doen?). En tegelijk de onmogelijkheid er buiten te blijven, het 

onontkoombare besef deel uit maken van deze vreemde situatie, en mee 

verantwoordelijkheid te dragen voor wat er gebeurt. Iemand spreekt, en stelt 

daarmee een handeling waarvan de betekenis nog onduidelijk is en de uitkomst 

onbepaald. De eerste inhoudelijke daad is gesteld, reacties volgen onvermijdelijk. 

Geleidelijk krijgt het traject input van de deelnemers zelf. Om de vooropgestelde 

diepgang te bereiken is het nu zaak ervoor te zorgen dat het proces dicht bij de 

ervaring blijft, en niet wegzweeft in gepraat over wat verder af ligt en op dat 

moment niet relevant, niet aan de orde is. 

 

Ondanks de inherente spanningen die gepaard gaan met deze start in de leegte 

(zie de getuigenissen hierover in deel II, pag 117) wordt achteraf de stimulerende 

kracht die het sociale vacuüm op het leerproces heeft door alle groepen 

gevalideerd. De „kracht van het niets‟, de traagheid stimuleert sterk het 

zelfbewustzijn van de deelnemers en nieuwe vormen van leren. Door de traagheid 

leer je intenser; door gebrek aan structuur ga je sneller de diepte in. Bestaande 

patronen, denkkaders worden doorbroken. De niet-structuur laat toe om sneller op 

het gevoel in te gaan Je kan je niet verstoppen (Matrix II); het geeft het gevoel dat 

alles open is. In vergelijking met andere trainingen, waar de inhoud meer 

opgedrongen word, moet de invulling nu meer van jezelf komen, dit verhoogt de 

betrokkenheid doorheen de duur van het programma.  
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Deze start vanuit „de leegte‟ is zeer typerend voor de programma‟s binnen de T-

training traditie. Ondermeer Schein & Bennis bespraken al in 1965 uitvoerig de 

impact van het sociale vacuüm op de leerattitude van de deelnemers. Zij zagen 

deze niet-conventionele opstart als een belangrijke „unfreezing force‟, een 

„losweken‟ van aangeleerde en ingesleten routines en gedragscoördinaties die 

gangbaar zijn in de meeste organisaties, maar doorgaans diepgaand relationeel 

leren belemmeren. (zie Schein & Bennis, 1967, hoofdstuk 15) De beschreven 

bevindingen van de deelnemers bevestigen de waarde van de gehanteerde 

methode.  

 

De deelnemers wijzen op de cruciale rol van de begeleiders in de prille fase van 

leergroepsvorming. Ten eerste stellen zij de bedoeling nogmaals duidelijk door in 

de korte inleiding aan het begin van de eerste sessie expliciet de leerprincipes, de 

spelregels en doelstellingen opnieuw te formuleren. De begeleiders zetten het 

kader en bewaken de grenzen (Matrix III, IV, VI). Het kader werkt als een 

container. Ten tweede bieden zij ruimte aan input van de deelnemers door zich 

daarna onmiddellijk zoveel mogelijk op de achtergrond te houden door een 

minimum aan actieve deelname in de eerste uren. Ten derde proberen ze de focus 

op het hier-en-nu te houden door de interventies te richten op de realiteit van het 

moment zodat lagen worden aangeboord die in 'normale' sociale contexten 

genegeerd worden, en dus de oncomfortabele instabiliteit te laten bestaan die 

gewoonlijk zo snel mogelijk wordt ontmijnd, maar die net cruciaal is voor verdieping 

van het leerproces, waarin beoogd wordt de oude, 'vaste' constellaties te 

vervangen door nieuwe, open, „leerzinwekkende‟ constellaties. (zie ook Schein & 

Bennis, 1967; Lakin; 1976) 

 

De houding van de begeleiders vereist daarbij een uitgebalanceerde 

dubbelzinnigheid. Enerzijds moeten ze om het leerproces op gang te brengen een 

zone van discomfort installeren waarin de hierboven beschreven spanning 

ontstaat; anderzijds dienen ze door hun aanwezigheid, door (het geloof van de 

deelnemers in) hun deskundigheid en door hun gedrag zelf de nodige veiligheid te 

scheppen, waardoor deelnemers het afgewogen risico durven te nemen om de 

gewoonlijk genegeerde affectieve realiteit bloot te leggen door een handeling in die 

richting te stellen, d.w.z. een proces op gang te brengen of te beïnvloeden 

waarvan de uitkomst onzeker is en mogelijk ongewenst. Precies dát is het 

spanningsveld van de invulling van de leegte: medeverantwoordelijk te zijn voor 

het bepalen van de toekomst, mede aanspreekbaar te zijn voor wat er gebeurt. 
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De verhalen van de deelnemers tonen dat die spanning niet eenmalig is: op elk 

scharniermoment (individueel, relationeel of voor de groep) blijft het voor de 

deelnemers een subtiele afweging of, in welke mate en in welke richting ze een 

stap zullen zetten. Zie bv. het verhaal Matrix V waar de groep beschrijft hoe zij 

terug in de (frustrerende) leegte kwamen en hoe zij van hieruit weer een nieuwe 

leerdynamiek vonden. Elk nieuwe invulling van elke nieuw ontdekte leegte blijft een 

spannende onderneming omdat de gevolgen van onze handelingen, hoe ze ook 

bedoeld zijn, niet te overzien zijn. En dus niet te controleren. Vandaar – als 

tegenwicht – de absolute noodzaak aan voldoende veiligheid, d.w.z. aan het 

vertrouwen dat je op je eigen manier initiatief mag nemen. Omdat de leerruimte 

zich (ook) op een affectief/existentieel niveau bevindt, dient het vertrouwen dan 

ook een existentieel/relationeel vertrouwen te zijn. 

 

Belangrijk is dat niet alleen het proces op tafel komt, maar vooral dat hier ook 

uitgeleerd wordt en dat dit leren niet aan de oppervlakte blijft hangen. In een eerste 

fase van de groepsvorming in de eerste week zullen de interventies van de 

begeleiding zich vooral richten op de ontwikkeling van een reflexieve groep, met 

dan ook voornamelijk vragen aan de hele groep ( 'Welk effect heeft deze 

bemerking op de jullie?', 'Wenst iemand te reageren op deze tussen komst?' Helpt 

dit ons verder? Zijn hier al conclusies uit te trekken?...). Gezamenlijk handelen 

wordt daarmee gekoppeld aan gezamenlijke reflectie. Door de onverwoorde 

gedachten te uiten, is er de kans op herkenning en erkenning, en ontstaat er a.h.w. 

een forum waarop de deelnemers elkaar voor het eerst ontmoeten. De eerste 

steen is gelegd. 

 

Van zodra de groepsstructuur voldoende stabiel is, krijgt een groep met haar eigen 

identiteit ook een eigen kracht: deelnemers beginnen zich meer op elkaar te 

richten, en het geheel krijgt een autopoëtisch karakter. De begeleiders zullen hun 

interventies in deze fase veeleer richten op de individuele deelnemers en op het 

verdiepen van de onderlinge relaties en interacties. De feitelijke ervaringen van wat 

er in de groep gebeurt, worden nog meer blootgelegd dan voordien, en wel om het 

leerproces op een dieper, persoonlijker niveau te brengen. Dit type interventies zet 

bij wijze van voorbeeldgedrag ook de deelnemers zelf ertoe aan hun gevoelens en 

hun onderlinge verhoudingen en interacties aan een verdiepend onderzoek te 

onderwerpen. De dimensie van intimiteit in de groepscultuur wordt in deze fase 

uitgewerkt. 

 

Behalve reflectievragen stellen zal de begeleider de deelnemer ook helpen zijn 

fysiek-emotionele ervaring onder woorden te brengen en cognitief te grijpen. Vaak 
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is een ervaring immers zo complex en ongedifferentieerd dat de deelnemer er niet 

op eigen kracht in slaagt haar te duiden, en ten volle te beseffen wat er gaande is. 

 

Het hoeft vanzelfsprekend geen betoog dat de toon van de interventies nooit 

bedoeld kwetsend kan zijn. 

 

Niet alleen door zijn ervaring, die hem wapent tegen de onvoorspelbaarheid van de 

processen, maar ook door zijn begeleidersrol, waardoor hij emotioneel-inhoudelijk 

minder verweven zit de groep, kan de begeleider zorgen voor de nodige rust en 

veiligheid. Ook daarom laat hij niet toe dat zijn eigen emoties en ideeën in die mate 

op de voorgrond treden dat ze het belang van de groep zouden kunnen 

overstijgen. De aanwezigheid van een co-begeleider zorgt desnoods voor 

compensatie als een van de begeleiders toch dreigt meegesleurd te worden in de 

stroom van de lopende processen. 

 

Vragen/kritische bedenkingen 

 

De ervaringsgerichte leerprogramma‟s starten heel typerend met een residentiële 

week gericht op leergroepsvorming en het leren uit bijhorende processen. In de T-

training literatuur spreekt men van een geïntensifieerde groepservaring. Zoals al 

bekend is hierbij het vertrekken vanuit het vacuüm/de leegte een welbewust 

gekozen onderdeel van de leermethodiek. De leerlogica is sterk organisch, 

ervaringsgewijs. Kritische vragen zijn mogelijk:  

 

- Een: de startweek is een vrij bruuske ingreep, waarvan je zou kunnen 

stellen dat ze allesbehalve natuurlijk is. De gekozen aanpak op zich levert 

heel wat emotioneel discomfort op. Het is geen natuurlijke setting, toch niet 

vergeleken met wat het merendeel van de deelnemers op dit vlak gewoon 

is. De vraag stelt zich hoeveel discomfort nodig is om tot effectieve 

leerprocessen en relatievorming te komen en wat het nut ervan is dit te 

condenseren op een vijftal dagen. Je zou als alternatief kunnen bedenken 

dat de relatievorming parallel loopt, geleidelijker en natuurlijker 

uitgesmeerd wordt doorheen de duur van het leerprogramma. Je zou 

klassieker kunnen opstarten, meer in de lijn met de verwachtingen en 

doorsnee ervaringen van de deelnemers, hun op die manier misschien 

discomfort en frustratie besparen en meer gaandeweg de relaties die 

nagestreefd worden tussen de deelnemers onderling en met de trainers 

modelleren. 
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- Twee: aan de ene kant streven programma‟s als Matrix integratie na van 

het geleerde, niet alleen een innerlijke verankering maar tevens een 

integratie in de werk- en levenscontext. Aan de andere kant wordt er 

gewerkt met een gesloten groep. Vanzelfsprekend is er een doorsijpelen 

van de binnen- en de buitenwereld, gezien het persoonlijke en het 

relationele karakter van het leren, het werken met casuïstiek, de 

mogelijkheid tot collegiale advisering en steun, enz. Dat gebeurt wel enkel 

via de persoon van de deelnemer. De deelnemer zelf is het medium. De 

vraag stelt zich hier of geen meer geïntegreerde leerorganisatorische 

vormen mogelijk zijn. Het buitensysteem of het sociale weefsel waarbinnen 

de deelnemer werkt en leeft zou meer fysiek naar binnen getrokken 

kunnen worden, mengvormen structureler ingebouwd. Naaste collega‟s, 

medewerkers, sleutelfiguren, klanten, zouden op verstandig gekozen 

momenten, mee betrokken kunnen worden in de leerprocessen die zich 

ontvouwen of gepland zijn in de leergroep. Verstandig in de zin dat het 

relationele klimaat dat nodig om tot diepgaand interpersoonlijk leren te 

komen niet gefnuikt wordt. Vele deelnemers geven aan hoe moeilijk hun 

ervaringen woordelijk door te geven zijn aan hun naaste (werk)omgeving. 

Wellicht kunnen er leerdagen ingebouwd rond thema‟s die open gesteld 

kunnen worden voor een naaste relevante kring. Rond een thema als bv. 

leiderschap zou dit zeker kunnen. Het zou extra kansen kunnen bieden om 

processen te leren begeleiden, „large group‟ ervaringen op te doen, 

faciliteren van multipartijenprocessen, om kiemen te leggen in de eigen 

organisatie, in-organisatieprocessen te initiëren of lopende kritisch te 

toetsen of te ondersteunen. 

  

 

Relationele openheid en directe communicatie 

 

Wat de deelnemers kunnen leren over hun eigen optreden in relatie tot anderen en 

in het wordingsproces van een groep hangt in grote mate af van de bereidheid tot 

en het vermogen om onderling open, eerlijk en direct te communiceren. In een op 

verdiepend leren gerichte groep kunnen de deelnemers de effecten van hun 

gedrag onderzoeken door de feedback van anderen. Voorwaarde voor effectieve 

feedback is dat er voldoende onderling vertrouwen heerst. De vrees om anderen te 

kwetsen of zelf gekwetst te worden, of door anderen afgerekend te worden, op 

sociaal ongepast gedrag, belemmert aanzienlijk de constructie van een 

authentieke leerruimte. Auteurs als Chris Argyris en Edgar Schein wijzen op 

sociale krachten die een dergelijke authentieke ruimte belemmeren. (zie Beweging 
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I). De groei naar authentieke interactie vereist een collectief leerproces waarbij 

aangeleerde sociale gedragsregels doorbroken dienen te worden. Nieuwe 

gedragscoördinaties zullen bestaande moeten vervangen, of minstens aanvullen. 

Ook Lakin wees op de verschuiving van een gerichtheid op de inhoud naar een 

gerichtheid op het proces: er treedt een drastische ommekeer op ten aanzien van 

de gangbare waardering; preoccupaties met betrekking tot de relatie, percepties en 

gevoelens ten aanzien van anderen krijgen meer betekenis dan de occupaties: 

werken aan een externe taak, kunnen organiseren, plannen, delegeren enz.. Door 

de trainer op deze weg te volgen begeeft de deelnemer zich op glad ijs: „van de 

deelnemer wordt gevraagd te praten over wat er in de groep gebeurt, commentaar 

te geven op het gedrag van de ander, tot commentaar op zijn bijdrage uit te 

nodigen en deze te aanhoren. Deze gedragingen zijn hem doorgaans vreemd‟ 

(Lakin, 1976). 

 

Wat kunnen we leren uit de verhalen van de deelnemers over de constructie van 

een open gespreksruimte? Tijdens de gesprekken met de Matrix-groepen kwam 

duidelijk naar voor welke soorten interacties en houdingen bevorderlijk zijn voor de 

opbouw van een open en authentieke gespreksruimte en welke belangrijke rol de 

begeleiders hierbij hebben (zie ondermeer Matrix IV, en Matrix V). De veiligheid 

waarvan hierboven sprake wordt aanvankelijk vooral door het vertrouwen in de 

begeleiders gegarandeerd, maar geleidelijk aan dient ze ook van binnenuit te 

worden gedragen door een groeiend onderling vertrouwen tussen de deelnemers. 

Daarvoor is vreemd genoeg niet zozeer wat de deelnemers over elkaar zeggen 

belangrijk – we pleiten er immers voor wat normaal ongezegd blijft, op tafel te 

leggen– maar de manier waarop ze dat doen. De bereidheid tot oprechte, open en 

directe communicatie is dan ook zowel een symptoom als een construerend 

element van een veilige groepscultuur. Het vertrouwen ontstaat door de risicovolle 

tegemoetkomende stap te zetten. 

 

Zowel (non-)verbaal vlucht- als vechtgedrag is het tegendeel van open en directe 

communicatie. De begeleiding dient ervoor te zorgen dat de interactie noch in het 

gevecht, noch in de verbloeming, in de ontkenning of, erger, in de leugen 

blokkeert. Beide vormen van 'gesloten' gedrag zijn eigenlijk veilige vormen van 

interactie, waarin diepere interactie wordt vermeden. Bij vluchtgedrag wordt de 

confrontatie met de realiteit gemeden, bij vechtgedrag wordt de realiteit in een mal 

van tegenstelling tussen goed en slecht gedwongen. Alleen in een zuivere dialoog, 

in een samenspraak ontdaan van alle schijn en franjes, direct van mens tot mens, 

face à face, ontdekken mensen zichzelf, elkaar en wat zij samen willen bereiken. 
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Open vragen/bedenkingen: 

 

De stilte als medium . Stille momenten zijn soms lege momenten, soms zeer 

heilzame momenten, de stilte heeft zijn plaats in het leerproces. In het begin wordt 

de stilte ervaren als leeg, bedreigend en wordt die snel vol gepraat. Naarmate de 

groep evolueert wordt zij rijker, betekenisvoller. Groepen kunnen lang in een stilte 

zwanger van betekenis vertoeven. De kracht van de stilte is slechts sporadisch 

naar voor gekomen in de gesprekken met de deelnemers. Niettemin heeft zij een 

belangrijk plaats in het leergroepsgebeuren. „Het stilleven van de groep,‟ of „de 

groep als stiltegebied‟ zou een interessante titel kunnen zijn voor een 

vervolgstudie.  

 

Werken met het lichaam: de belichaamde dimensie van het leren die zich 

voordoet binnen een ervaringsgerichte leergroep kwam regelmatig ter sprake. Het 

is niet enkel leren met je hoofd (cognitief), maar ook vanuit lijfelijke gewaarwording. 

Fysieke groepsopbouwende activiteiten, visualisatieoefeningen, zijn beperkt 

ingebouwd. Deelnemers introduceren dit soms zelf vanuit hun eigen expertise, of 

drukken zichzelf of hun leerervaringen uit in een door hen gekozen expressievorm 

– een dans, een tekening of een andere creatieve act. De dominante wijze van 

werken en leren blijft echter sterk verbaal. We doen het met woorden of gewoon 

zonder. (Zoals net aangehaald: stilte kan heel heilzaam en verbindend werken) 

Zoals een deelnemer zei: „ Ik mis het meer lichamelijke werk‟. Kunnen we het 

leerproces op dit vlak bevorderen en verrijken ? Biedt het extra mogelijkheden om 

op dit terrein samen te werken met externe deskundigen? Ik voel veel aarzeling 

maar mogelijk moeten we deze piste verder verkennen en hiermee 

experimenteren. 

 

 

De (asymmetrische) verhouding tussen de deelnemers en de 
begeleiders 

 

De voornaamste taak van de begeleiding bestaat erin te zorgen dat de groep zich 

gestadig ontwikkelt tot een leergroep en hierbij een zo hoog mogelijke autonomie 

bereikt. Het scheppen van een dergelijke context vraagt méér dan 

technische/methodische vaardigheden en een theoretische bagage. Het vraagt 

een leiderschap gebaseerd op een fundamenteel geloof in de mens. Vertrekkend 

vanuit een terughoudende, responsieve en niet-invasieve opstelling (zie ook: 

Harrison, 1995), vanuit een waarderende grondhouding met focus op sterkten en 

talenten en vanuit een sterke professionele wil tot excelleren. De begeleiders 
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bouwen op vertrouwen en kwaliteitsvolle relaties, in voortdurende dialoog. Zij zijn 

zoals de deelnemers integraal deel van het dialogische leerproces, maar stellen 

hun optreden, ervaringen, expertise, inzichten etc. exclusief in dienst van het 

leerproces van de individuele deelnemers en de groep als geheel. Zij trachten 

hierbij zo puur, waarachtig en spontaan mogelijk deel te nemen, maar verliezen 

hun professionele rol niet uit het oog. Een (professioneel) zelfbewuste en gerichte 

spontaniteit zou je het kunnen noemen. Ondanks hun ervaringsvoorsprong 

trachten zij zich gelijkwaardig op te stellen Sterker nog, zoals Max Pagès (2002, p. 

247) schrijft: „Sous-jacente à ce dialoque spontané, à cette coöpération entière 

avec le groupe, est un acceptation aussi peu défensive que possible de sa 

solidarité et de son amour pour les menbres du groupes avec lesquels il travaille. 

En quelque sorte le chercheur-praticien idéal serait donc le plus naïf du groupe.‟ 

(zie ook het concept „not-knowing‟ van H. Anderson). Zij moedigen actief 

tegenspreekbaarheid aan t.a.v. hun optreden, individueel en als duo. Zij blijven 

zelf-kritische, reflective practitioners, benutten hierbij elkaar als duo maar ook hun 

vakgenoten. Initieel helpt de begeleiding de groep  „how to cope with the loss of a 

teacher‘ (Pedler, 1992). Een beginnende groep – hoe ervaren de deelnemers ook 

zijn in procesmatig werken – is nog ongevormd: de onderlinge relaties, de 

groepsstructuur en de groepsnormen dienen zich nog te ontwikkelen. De 

begeleiding houdt in haar interventies als voornaamste doel voor ogen dat 

verdieping en voortgang gradueel gebeuren in overeenstemming met de 

vooropgestelde basiswaarden. Ze hoopt zo dat de 'liefdevolle grond' ontstaat 

waarin iedere deelnemer zich persoonlijk – maar niet op zichzelf, wel integendeel – 

kan ontwikkelen. 

 

Door zijn aparte positie in de groep kan een begeleider gewoonlijk meer 

beschouwend afstand houden van de intra- , interpersoonlijke en 

groepsdynamische processen dan de deelnemers, die er midden in zitten.(zie ook 

Lakin , 1976) Door zijn specifieke rol heeft hij ook de legitimatie van de groep om 

die noodzakelijke afstand te nemen. Een groep tolereert het doorgaans niet dat 

een deelnemer zich te snel of te eenzijdig in de positie van groepsbegeleider 

plaatst. Pas in een meer volwassen groep kunnen deelnemers – vaak wisselend – 

ook die rol op zich nemen, en de taak die aanvankelijk louter bij de 'officiële' 

begeleiding ligt mee opnemen. Dat betekent dat de afstand tussen begeleiding en 

groep is afgenomen, of – anders gezegd – dat de groep volwassener is geworden. 

 

Die ontwikkeling loopt zoals gezegd gestaag. Elke interventie van de begeleiding is 

er dan ook op gericht de groep de volgende vaak kleine, maar relevante stap te 

helpen zetten, ook al kan een ervaren begeleider het traject dat een groep 
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doormaakt vaak verder inschatten dan die ene volgende stap. Te snel (willen) 

gaan verhindert echter de verankering van de opeenvolgende leermomenten, en 

verhindert zo wat beoogd wordt, nl. verhoging van de maturiteit. Wat autonoom 

verworven is, is immers echt verankerd. 

 

Wat breng je van moment tot moment in en wat breng je niet in, en in welke mate 

toon je hierbij je innerlijke gevoelsleven, daarin ligt voor de begeleider een 

voortdurend spanningsveld, omdat beslissingen daaromtrent een proces in gang 

zetten of bijsturen op een wijze die onomkeerbaar is (elk moment is immers 

onherhaalbaar in de tijd), én omdat de uitkomst ervan onvoorspelbaar is. Dat is 

voor deelnemers niet anders bij hun interventies. De verantwoordelijkheid van een 

begeleider is echter groter, omdat – zeker bij beginnende groepen – de impact van 

zijn interventies groter is, precies door de rol die hij opneemt en de perceptie 

daarvan door de deelnemers. Binnen de T-training literatuur wordt dit 

spanningsveld sterk uitgewerkt door Lakin. Hij wijst op de verschillende posities die 

de begeleiding kan innemen. Belangrijk is dat de begeleiding zich bewust blijft van 

mogelijke effecten.  

 

Vragen/bedenkingen : 

 

Ik wil hier  twee fundamentele kritieken aanhalen die in de literatuur naar voor 

komen op de gehanteerde leermethodiek. Zij wijzen terecht op mogelijke gevaren 

in het begeleiden van leergroepen vanuit een sterk waarden-gedreven oriëntatie. 

Bij de eerste kritiek laat ik Max Pagès (261-263) aan het woord; bij de tweede 

Lakin.  

 

1. Treedt er van bij de aanvang geen belangrijke incongruentie op? Aan de 

ene kant schuiven de begeleiders waarden naar voor als 

gelijkwaardigheid, gedeelde verantwoordelijk en leiderschap, 

relationele/participatieve vormen van leren en organiseren. Aan de andere 

kant leggen zij éénzijdig hun leermodel op:  

 

„ La pratique de la fixation unilateral des structures révèle une contradiction 

dans l‟attidude de psycho- sociologue et un réfus partiel de la relation‟ …‟ 

Seulement ainsi, pense-t-on, pourra-t-on favoriser la reduction de certaines 

des résistance les plus profondes du client‟(261-262) 

 

„ En effet un autre risque qu‟ont encouru, nous avons vu, Lewin et certains 

de ses successeurs  Betheliens, est d‟imposer la démocratie au groupe. 
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En créant des institutions autogérées, en insistant pour qu‟à  chaque 

instant et notamment dès le debut, toutes les decisions concernant le 

groupe soient prises collectivement, les psycho-sociologues tombent dans 

le piège qu‟ils voulaient éviter. Dans le domaine qui est peut-être le plus 

important de la vie du groupe, ils imposent leurs valuers, leurs procedures. 

Désireux d‟éliminer des structures aliénantes de pouvoir et d‟autorité, ils 

les réintroduisent en fait en imposant le changement désireé. Ce faisant ils 

tendent à remplacer les relations de pouvoir  qui s‟établissent 

spontanément aux sein du groupe-client par des relations de pouvoir 

introduites par eux.‟ 

 

2. De vraag stelt zich of de deelnemers echt iets leren, of zich gewoon 

hebben leren aanpassen aan de waarden die de begeleiders naar voor 

schuiven? Hoe open is de open leerruimte? 

 

„the leader‟s frustration of initial dependency wishes is not an arbitrary, but 

an integral component in building the group‟s confidence in its potential to 

be self-regulating. We believe it is important, for instance, to establish that 

members have the capability of moving on their own. This statement, 

however raises certain questions: doesn‟t the leader structure participant 

expectancies in the final analysis? Further, doesn‟t the group actually 

unfold in accord of the leader‟s view of group processes, so that one may 

wonder is there really freedom of choice about direction in experiential 

groups?‟ (Lakin, Constanzo, pag 216)) 
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Epiloog 
 

Zoals gebruikelijk wil de lezer zich ook op het einde, steunende op wat h/zij heeft 

doorworsteld, een eigen beeld kunnen vormen van de mate waarin de bedoelingen 

van de auteur verwerkelijkt zijn, en vervolgens ook nagaan of de hoop en de 

verwachting de facto of genuanceerd in de gestelde richting onderbouwd werd.  

 

Laten we daarom nog eens op terugblikken op wat die bedoelingen waren en 

kijken of we op grond van het beschrevene het idee hebben dat inderdaad op 

afdoende wijze de mogelijkheid is geboden om te kijken wat er in het 

onderzoekswerk is gebeurd en vervolgens in welke mate de bedoelingen hun 

beslag hebben gekregen. 

 

Zoals het technologisch onderzoek van de gebroeders Wright de bedoeling had 

om te laten zien dat het mogelijk is een toestel te maken waarmee mensen een 

tijdlang in de lucht kunnen blijven, wilde ik met dit sociaal onderzoek de 

mogelijkheidsvoorwaarde aantonen dat een liefdevolle leercontext kan 

geconstrueerd worden. Hierbij gaat het er natuurlijk niet om dat het belang van een 

dergelijke leercontext voor de deelnemers wordt aangetoond door de inrichters, 

maar wél of de deelnemers zelf ondervonden hebben dat de context inderdaad als 

zodanig ervaren wordt en of zij daar ook in hun persoonlijke en professionele 

ontwikkeling vruchten van hebben kunnen plukken. 

 

Wanneer u met aandacht de zelfreflecterende groepsgesprekken gelezen hebt, zal 

u met mij kunnen vaststellen dat de deelnemers in overgrote meerderheid, quasi 

uniform, een beeld hebben gerapporteerd waarbij inderdaad de relationele context 

door hen als liefdevol wordt omschreven en waarvan ze tevens zeggen dat hen dit 

in meerdere opzichten basaal heeft getransformeerd, waarbij zij ook aangeven dat 

ze hier iets aan hadden in hun leven daarna. Ik denk op grond hiervan samen met 

u te mogen besluiten dat de beoogde leercontext de facto is neergezet. 

 

De vraag zou zich nu kunnen stellen in hoeverre de deelnemers in dergelijke 

leercontext een zelfselectie van mensen was die zich openstellen om in zo‟n 

avontuur te stappen om dan uiteindelijk de sprong te wagen. Dat zal natuurlijk wel 

tot op zekere hoogte zo zijn. Het is immers niet te verwachten dat criminelen zich 

spontaan bij de politie gaan aanmelden. Maar het zal u opgevallen zijn dat de 

bedoeling van deze dissertatie niet was het karakter te schetsen van die 

zelfgeselecteerde deelnemers, maar of degenen die deelnemen de leercontext 

zodanig ervaren als ze is bedoeld en daar ook de vruchten van hebben geplukt, 
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zoals gehoopt en verwacht. Dat laatste staat buiten kijf, althans, in de nederige 

ogen van de auteur.  

 

Dit onderzoek is tegelijkertijd een bevestiging van een narratieve benadering van 

de menselijke ziel, zoals voorgestaan door belangrijke vertegenwoordigers als 

ondermeer Kenneth Gergen en Jerome Bruner, mensen die toch een ontzettende 

status in de traditionele wetenschap hadden, voorafgaand aan hun overstap naar 

het constructionisme. Het zou toch van een enge visie getuigen, wat betreft het 

cruciale object van de psychologie, namelijk het bewustzijnsleven van mensen, dat 

we om recht van spreken te krijgen, alles wat narratief verloopt, alles wat 

scriptorisch verloopt, talig van aard is, in zijn natuurlijke vorm geen object mag zijn 

van studie, omdat er geen meten-is-weten logica zou op toegepast kunnen 

worden. Een dergelijke redenering, houdt een verkrachting in van het object waar 

het eigenlijk over gaat, nl. het meer subject worden van mensen.  

 

Sociale wetenschap en zeker sociale psychologie heeft altijd geworsteld met haar 

positie in de academiën. Ze hoort voor een deel thuis in de natuurwetenschappen 

die het heeft over de „Dinglichkeit‟. Een groot deel van de cognitieve psychologie is 

daar tegenwoordig op gericht: „hoe werkt het brein?‟, het brein als 

mogelijkheidsvoorwaarde van ons bewustzijn. Dat we om Shakespeare te schrijven 

en Shakespeare te lezen een brein nodig hebben, is nogal evident. Het moet goed 

werken ook; je moet kunnen lezen, de taal schrijven, om te schrijven heb je je 

handen en spieren nodig, … Dit is een noodzakelijke voorwaarde, maar tegelijk 

onvoldoende. 

 

Voor zover we ons richten in de studie van het bewustzijn op de „hardware‟-

condities, en de functionele geaardheid van die hardware, hoort de sociale 

psychologie bij de klassieke wetenschap. Maar daar waar het gaat om het 

innerlijke leven van de mens is een klassieke object-wetenschap ontoereikend. 

Zoals reeds gezegd, het miskent de ware aard van de mens, met name een 

zingevend wezen dat steeds in wording is en zichzelf voortdurend realiseert. Een 

weten is in de menselijke wereld van zingeving en betekenisverlening steeds meer 

dan een meten. We kunnen de ware aard van onszelf, noch van een ander nooit 

als ding grijpen en kennen. We kunnen wel het vermogen ontwikkelen de ander en 

onszelf lief te hebben en echter te worden. 

  

Humanisering van de samenleving en de ontwikkeling van de mens in zijn relaties 

blijft wellicht het belangrijkste streven van de sociale wetenschapper of 

praktijkbeoefenaar. De uitdaging zal er steeds in blijven bestaan, sociale structuren 
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of relationele matrices te ontwerpen met een generatief vermogen in de richting 

van de meer zelf-wording van de mens. Ik hoop met dit werk hiertoe een bijdrage 

te hebben geleverd. 

 

Ik heb gezegd. 

Johan Poisquet 

28 juni 2010 
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1. DE EIGENHEID VAN HET LEREN 

 

 de meeste leeromgevingen zijn gericht op het downloaden van 

pure informatie, iets wat zelden of nooit leidt tot een diepgaande 

verandering bij de „cursisten‟ wat maakt dat traditionele cursisten 

zelden de behoefte zullen voelen om contact met elkaar te houden. 

Daartegenover staat de aanpak van de ganse Matrix opleiding die 

zich niet richt op het downloaden van informatie maar op het 

ervaringsgerichte, relatiegerichte leren in een groep; 

 de integratie van professioneel en persoonlijk leren; 

 de dubbele transfer: leergroep – eigen praktijk en omgekeerd; 

 collectief en wederkerig leren; je zit niet alleen, je bent omringd 

leren doe je niet single; 

 het organische verloop, het proces is belangrijker dan het 

resultaat. Je kan zoveel dingen leren tijdens de weg naar iets. 

 

 

2. HET PROGRAMMAKADER   

 

2.1. DE FYSIEKE SETTING 

 

De grootte en de samenstelling van de groep  

 

 „Strangers‟-groep; 

 groepsgrootte 9-12; 

 mix man, vrouw  ± 50-50; 

 heterogene groep, verschillen in werkomgeving, karakters, geeft 

dynamiek, kansen; 

 diversiteit in de groep. Botsingen tussen verschillende kijken doet 

leren; 

 twee begeleiders in de groep; 

 diversiteit in de stijl bij de begeleiders, de meer zorgende en de 

meer confronterende… Ieder had zijn eigen aanpak, invalshoek 

om te reageren op bepaalde situaties.  
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Fysieke ruimte en omgeving 

 

 de opstelling in een cirkel…‟je hebt alleen elkaar, verder is er 

niets‟; 

 de omgeving op zich: een plaats met een ziel, die rust uitstraalt; 

 de plek roept een thuisgevoel op, een informele sfeer; 

 de locatie wordt een heimat. 

 

 

  Ritme en Tijd  

 

 het residentiële karakter, de aaneensluitende dagen bevordert de 

ontwikkeling van de relaties en het leren; 

 het betreft een langdurig leerprogramma; 

 de vrije blokken in meerdaagse - ruimte voor informele contacten 

buiten de activiteiten – rusttijd; 

 de continuïteit van de startweek: „je bent 5 dagen verplicht 

afgesloten‟; 

 waar na 2 dagen sommigen zegden het geen 5 dagen te zullen 

volhouden, bleek er op dag 5 unanimiteit over de noodzaak van 5 

dagen. Je kan er geen dag tussenuit halen, want elke dag wordt er 

op bijna miraculeuze wijze verder gebouwd op de processen van 

de dag voordien. 

 

 

2.2. DE LEERNORMEN EN BIJHORENDE OMGANGSREGELS 

 

 de begeleiders zetten het werkkader en bijhorende spelregels;  

 de waarden worden door de begeleiders vastgelegd in het begin 

en krijgen enkel maar meer body tijdens het proces. De waarden 

zijn o.a: verbondenheid, authenticiteit, respect, vertrouwen, 

eerlijkheid;  

 het kader werkt als een container, binnen het kader is er veel 

ruimte voor zelforganisatie;  

 er is veel ruimte maar er zijn ook grenzen aan die ruimte; de 

begeleiders bewaken de grenzen;  

 de werkafspraken en de staf die hierop toeziet.  
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3. DE LEERGROEP ALS EEN CO-PRODUCTIE 

 

 

EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ENGAGEMENT 

 

 verwachtingen worden afgestemd en er wordt een expliciet 

leercontract aangegaan tussen de deelnemers onderling en met de 

begeleiders; 

 de deelnemers hebben een gemeenschappelijke vraag naar 

zelfreflectie en een gemeenschappelijke motivatie om te 

„bewegen‟; 

 de selectie en zelfselectie van de deelnemers: de voorwaarden 

van begeleiders voor het traject als start, de voorafgesprekken, 

waar de verwachtingen en ingesteldheid van de deelnemer worden 

afgetoetst; 

 de bereidheid tot openheid, kwetsbaarheid: in een groepsgesprek 

zitten vereist een zekere maturiteit om jezelf in vraag te durven 

stellen en door anderen in vraag te laten stellen; 

 een basisinteresse in „de menselijke soort‟: geïnteresseerd zijn in 

aangaan van authentieke relaties; 

 de deelnemers maken een expliciet leercontract, individueel via 

intake en collectief met elkaar‟; 

 We zijn begonnen met mensen die daar wilden in stappen en die 

wilden leren. Daar was een bereidheid om een aantal regels te 

aanvaarden en voor mij heeft dat heel veel veiligheid gecreëerd. 

„Iedereen die daar zit heeft zin om te zoeken.‟; 

 Het commitment van iedereen is cruciaal. Het proces loopt immers 

door; 

 continuïteit binnen de groep is erg belangrijk. 

 

 

 

DE VERANTWOORDELIJKHEID VERDELEN 

 

 De verantwoordelijkheid is verdeeld; 

 De deelnemers worden verantwoordelijk gesteld voor hun eigen 

leren; 

 geen resultaat verplichtingen, geen concurrentie maar wel 

engagement naar zelf en naar groep; 
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 Er wordt gewerkt met de eigen leeragenda van de deelnemers; 

 Leervragen worden expliciet gedeeld; 

 Het kan alleen overleven als je daar niet voor jezelf zit :‟Waar je in 

een normale wereld, mensen ontmoet en als het klikt en, dan 

begin je, he, en die klik is omdat er al iets is dat je bindt. En die klik 

is er natuurlijk niet met die twaalf mensen. En toch ga je proberen 

hetzelfde te doen voor iedereen. 

 

 

SAMEN DE OPEN RUIMTE IN 

 

 de begeleiders zetten het kader en trekken zich vervolgens terug; 

 het vacuüm; 

 het „ongestructureerde‟ karakter; 

 je hebt alleen elkaar, verder is er niets. 

 

 

DE ROL EN DE INTERVENTIES VAN DE BEGELEIDERS 

 

 de begeleiders bewaken het kader en de procesregels;  

 de begeleiders richten op het zelf en triggeren authentieke 

interacties; 

 de begeleiders geven de deelnemers écht de verantwoordelijkheid; 

 houding en voorbeeldgedrag van de begeleiders;  

bewaken van het Hier-en-nu; 

ik zie, ik denk, ik voel: oefenen op feedback geven  

bewaken van feiten/interpretaties 

bewaken van „spreek voor jezelf‟ 

bewaken van communicatieaspecten 

bewaken van gedeelde verantwoordelijkheid 

van setting veranderen is nodig: dat creëert andere 

dynamieken „Niet alles in een kringetje doen‟.  

juiste taalnuances aanbrengen; juist benoemen, 

nuanceren, dat doet je op een andere manier kijken. 

  feedback: het constructieve voorbeeld van de begeleiding 

 

 de begeleiders zijn: niet dominant aanwezig 

neutraal 
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in begin -> zwijgen, spanning, 

confronteren op subtiele manier 

dienen attent te zijn op alle deelnemers, 

mogen niemand uit oog verliezen 

maken alles bespreekbaar 

nazorg  afhandeling van onderwerpen 

iets los maken, niet laten escaleren 

sturen zonder te sturen en sturen naar 

zelfsturing; 

 

 stellen zich gelijkwaardig op – zien de deelnemers als co-experts; 

 zorgen voor individu én voor de leerrelaties; 

zelfverantwoordelijkheid mag niet verworden tot „ aan je lot 

overgelaten worden‟; begeleiders moeten oog hebben voor 

individuele blokkades :‟Wat blokkeert er u? Wat is eigenlijk uw 

ding?‟ 

 

 

4. GROEPSLEREN 

 

PERSOONLIJKE AUTHENTIEKE INTERACTIES EN GEZAMENLIJKE  

EXPLORATIE, HIER & NU  

 

 de focus op  hier-en-nu  processen die tussen mensen gebeuren; 

 de processen tussen de deelnemers worden uitgediept;  

 er wordt bewust stil gestaan met het effect van eigen gedrag op 

anderen; 

 er wordt aangemoedigd authentiek in het hier-en-nu te zijn; ( bij) 

jezelf  te blijven – zonder façade, speel geen rol; geef aan wat u 

hier-en-nu echt bezig houdt;  

 de begeleiders richten interacties op zelf en hier-en-nu, triggeren 

authentieke interactie; 

 deelnemers gaan met elkaar in dialoog, gevoelens en emoties 

worden gedeeld, vragen en inzichten worden opgeroepen en 

samen wordt gezocht naar mogelijke antwoorden vanuit een 

oprechte interesse in elkaar en betrokkenheid; 

 het lichamelijke aspect: „luisteren naar je lijf; 

 hier-en-nu blijven, niet direct in termen van bruikbaarheid denken, 

of instrumentele transfer of toepassing; 
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 iedereen is op elk moment aansprakelijk voor wat ie doet; je zult 

altijd de vraag krijgen of heel dikwijls, als ge iets doet, leg ons dat 

uit; 

 echt luisteren naar elkaar; 

 ruimte/tijd geven en nemen, tijd en kans nemen/krijgen om te 

bevragen en te toetsen; 

 je krijgt de kans om gevoelens te benoemen; 

 authenticiteit, echtheid, het naar voor kunnen brengen, het kunnen 

zeggen op een manier die je zelf wilt - De inhoud van wat je zegt, 

is belangrijker dan de verpakking; 

 een belangrijke kracht is ook dat je het proces niet in de 

wandelgangen steekt, of reserveert voor de koffiepauzes zoals op 

de meeste werkplekken. Het proces wordt in de groep 

aangesneden. En bij het proces hoort ook moeilijke dingen 

bespreekbaar maken. 

 

 

ONDERSTEUNING ÉN CONFRONTATIE – ‘CAREFRONTATION’ 

 

 tough love: mekaar ondersteunen maar ook stimuleren, 

confronteren en uitdagen; 

 ondanks het feit dat je de ander in zijn/haar waarde laat, laat je de 

ander ook niet los. En daar moet je heel omzichtig zijn. Hier ligt 

een belangrijke taak bij de begeleiding dat de deelnemers 

respectvol blijven; 

 zorgzaamheid eisen ivm met mekaar omgaan; 

 het verschillen van mening in een leergroep kan en toch is dat niet 

vrijblijvend naast elkaar, ieders mening naast elkaar. Het blijft niet 

bij het vaststellen van verschillen. Je neemt die wel au serieus, je 

laat die bestaan, maar je zorgt dat die toch iets opleveren. Door 

het verschil gebeurt er weer iets…; 

 begeleiders stellen voorbeeld gedrag.  Begeleiders staan garant 

om zich kwetsbaar te mogen opstellen; 

 kritische toetsing van opgebouwde referentiekaders en gedachten 

aan de realiteit- evidente patronen/visies worden in vraag gesteld; 

 cruciale en sterke momenten vonden we in de 

rollenspelen/casussen: hoe confronterender deze waren, hoe 

dichter ze aan ons vel zaten, hoe duidelijker de verankering en de 

intensiteit van de sessie, hoe sterker „het proces‟ was. 
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PERSOONLIJKE FEEDBACK  

 

 positieve feedback dat geeft je energie, negatieve feedback doet je 

weer verder nadenken. Dat zijn leermomenten; 

 de feedback is gedeelde feedback op basis van 

gemeenschappelijke ervaring; 

 in de kern van het leerproces zit de oefening zien, denken en 

voelen. Je leert het verschil tussen waarnemingen/observaties; 

gevoelens en gedachten kennen. Dan leer je ze te formuleren en 

over te brengen aan anderen. Deze feedback is essentieel voor je 

leer en groeiproces en je weet dat je in je groep altijd (als je dat 

zelf wilt) feedback kan krijgen op een eerlijke, goede en liefdevolle 

manier; 

 het constructieve voorbeeld van de begeleiding; 

 de begeleiders installeren feedback door gewenst gedrag te 

onderlijnen en maakt leren in de diepte mogelijk. Je „Zelf‟  wordt 

betrokken in het proces. De tijd die hiervoor nodig is, die is er.  

 

 

VEILIGHEID EN ONVEILIGHEID, RISICO NEMEN, EXPERIMENTEREN 

 

 veiligheid en oprechte eerlijkheid; 

  jezelf durven betrekken in het spel: „Wat doet dit bij mij?‟ Eerst 

onderzoeken „wat doet iets met mij‟ en dan pas „wat kan ik 

daarmee doen naar anderen toe?‟; 

 onveiligheid mag en wordt bespreekbaar gemaakt, door de 

onveiligheid  bespreekbaar te maken, wordt de onveiligheid 

veiliger; discomfort én bespreekbaarheid gaan samen; 

 de onveiligheid als middel gebruiken, onveiligheid opzoeken om 

een veilige leergroep te worden. Door te veel veiligheid stop je met 

leren; 

 spanningsvelden, risico opzoeken in een veilige leergroep; risico = 

je open stellen, feedback geven op anderen; 

 de moed om je kwetsbaar op te stellen; gevoelens bespreekbaar 

te stellen; 

 veiligheid is er pas echt als ik tegen u durf zeggen, „C, wat je nu 

juist zegt, dat vind ik niet ok‟, of „je kwetst mij‟; 
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 de bereidheid om je eigen waarheid terug in vraag te stellen; 

Durven loslaten van gekende technieken, structuur, kaders 

(ambiguïteit toelaten, de leegte in ); 

 je eigen kwetsbaarheid durven tonen en de kwetsbaarheid van 

anderen zien; 

 durven positieve veronderstellingen mbt anderen maken; 

 grenzen aftasten / Jezelf laten zien; 

 op je bek kunnen gaan zonder dat de anderen je als een baksteen 

laten vallen; 

 de rollenspelen: hoe korter bij ons vel hoe beklijvender; 

 de aanwezigheid van professionele begeleiders die de afspraken 

bewaken biedt veiligheid; je durft meer te experimenteren; 

 de groep biedt de kans om dingen te oefenen en af te toetsen in 

een veilig kader. De veiligheid en comfort die opgebouwd was 

cruciaal. Zo bouwden we een respect op die evolueerde naar een 

„mild confronteren‟. Die veiligheid werd gefaseerd opgebouwd 

door:  

intensief open week  

korte opeenvolging van samenkomsten 

infomeel kader door residentiële formule.  

 

 

DOEN MAAR OOK RUST EN RUIMTE VOOR REFLECTIE   

 

 de rust binnen Matrix en de tijd voor jezelf; 

 rust, tijd en inzicht horen samen; 

 rust en ruimte voor reflectie. Twee dingen die we in ons 

dagdagelijks leven nog zelden nemen of in ieder geval niet op 

voldoende structurele wijze; 

  „vinger aan de pols houden „van de groepsnormen: er oog voor 

blijven hebben van „zijn we er ons voldoende bewust van wat hier 

onuitgesproken afgesproken is?‟ en „belemmert dat niet in het doel 

dat we willen bereiken, dat groepsleren?‟; 

 aandacht besteden aan metacommunicatie; hoe zijn we met elkaar 

aan de slag? Het leren om zaken scherp te stellen. Je krijgt daar 

een stuk taal voor mee. 
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(IN)SPANNING EN ONTSPANNING 

 

 de verhouding spanning en ontspanning – humor, spelen als 

uitlaatklep; 

 tijd nemen om alles te laten bezinken; 

 de ritmische wisselwerking tussen: 

i. de „officiële leergroepwerking‟  

ii. de informele contacten in de wandelgangen en  

ontspanningsactiviteiten 

iii. de individuele verwerking, (vaak des nachts). 

 

 

WAARDERENDE FOCUS EN RESPECTVOLLE GRONDHOUDING 

 

 mensen worden niet in rijtjes gezet; de beste, de slechtste. We 

werden niet afgerekend op talenten; 

 leren benoemen van kwaliteiten; 

 je eigen krachten verkennen en aanwenden;  

 mogen falen zonder stempel te krijgen, gecatalogeerd te worden; 

 een „off-day‟ en „balen‟ is toegelaten en bespreekbaar, waardoor je 

toch weer energie krijgt. Elkaar respecteren als iemand eens even 

niet wil meedoen. Elkaar laten zijn, respecteren dat iemand eens 

niet wil „gestretcht‟ worden; 

 respect voor verschillen; 

 we hebben relaties opgebouwd met erkenning van en respect voor 

de beperkingen en de kwaliteiten van iedereen; 

 vrije keuzemogelijkheid. 
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„Nothing is lost, it‟s just frozen in frost‟ 

Damien Rice 


