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VOORWOORD

Het was tijdens een zomerse juninacht dat ik om een uur of 
één halfwakker werd en half bleef slapen. In die halfslaap-
helderheid borrelde als vanzelf het idee in me op om minia-
turen te gaan schrijven: kleine – uitgelichte – momenten uit 
gesprekken met mensen die ik begeleid. Betekenismomenten.
 
In de drukte van de dag die volgde, vergat ik deze impuls van-
uit mijn slaap bijna. Ik had er niet om gevraagd om nog een 
coachboek te schrijven, het was niet mijn bedoeling. En toch, 
dit boek – dat zich aankondigde in mij slaap – is er gekomen. 

Al schrijvende realiseerde ik me dat het er in alle trajecten in 
essentie om gaat dat iemand leert om bij zichzelf te blijven, 
contact in zichzelf herstelt en daar de levensenergie hervindt, 
zoals zelfvertrouwen, passie, liefde en een scherpe geest. 
Hiervoor is nodig dat iemand leert de focus gericht bij zich-
zelf te brengen.

Dit boek bestaat grotendeels uit beschrijvingen van omslag-
momenten in coaching, waarbij de focus wordt verlegd. Deze 
momenten staan niet op zichzelf. De beschrijving van deze 
situaties zijn in een kader ingebed. De basis van dit kader 
zijn vele bronnen en leraren waaruit ik in mijn ontwikke-
ling en in mijn beroepsuitoefening heb kunnen putten. De 
belangrijkste bron zijn mijn ouders en mijn zusjes. Er is de 
leraar Nederlands die er voor me was toen ik vijftien was. 
Er zijn bronnen en leraren van de sociale academie en aan de 
universiteit van Amsterdam waar ik studeerde. Collega’s en 
studenten aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De 
Perspectiefgroep. Alle mensen die ik opleidde. De mensen die 
ik heb begeleid, waaronder degenen van wie een omslagmo-

Brouwer boek 5.indd   7 17-03-11   10:50



8

Waar wil ik vandaag mijn bed voor uitkomen?

ment in de vorm van een miniatuur in dit boek is beschreven. 
Opleidingen, waaronder nlp, systeemopleidingen en mba, 
zijn van invloed.
 De bron waar ik leerde om alles te integreren en mezelf in 
mijn werk een betrouwbaar fundament te geven, is de oplei-
ding Unity in Duality1, met als grondlegger Tarab Tulku en 
als huidige leraar Lene Handberg. 
Diepe dank aan alles en allen.

Bij dit boek wil ik speciaal danken: Jan de Ruijter, voor je 
constructief-kritische begeleiding door de jaren heen. Mieke 
de Leeuw, voor je oprechte feedback na het lezen van dit boek. 
En Mary Bruggeman, voor je meedenken.

Voor Mary. 

Cobi Brouwer
Arnhem, najaar 2010
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INLE IDING

In dit boek treft u beschrijvingen van een vijftiental coach-
situaties. De mensen van wie het verhaal hier wordt verteld, 
hebben de moed gehad om met zichzelf in de slag te gaan. 
Daarvoor hebben ze hun angst overwonnen en zijn ze – met 
mijn steun – zichzelf onder ogen gaan zien. Wie dit doet, 
krijgt meer greep op zichzelf en zo de kans om gelukkiger en 
succesvoller te leven. 
 Bij het terugblikken op vele coachtrajecten signaleer ik dat 
in een succesvol proces zich een of enkele omslagmomen-
ten in iemand aandienen: een wezenlijke verandering. Dit is 
een niet te vermijden moment, waarbij iemand contact met 
zichzelf herstelt en er ruimte komt voor nieuwe en ook onge-
dachte mogelijkheden.
 Voor duurzame verandering is het nodig dat iemand licha-
melijk en geestelijk zodanig in beweging komt, dat deze in 
staat is om de eigen balans te herstellen. 
 Hoe komt deze beweging tot stand? Essentieel hierbij is, 
dat iemand leert om de focus te verleggen. Bij succesvol coa-
chen gaat het om focus, om het verleggen van de richting van 
iemands aandacht. 

Interessant is: wat gebeurt er precies in zo’n omslagmoment 
waarbij de focus wordt verlegd, en hoe kan een coach dit mo-
ment bewust aangrijpen? Dat is het thema van dit boek.

In deze omslagmomenten signaleer ik ten minste vier onder-
ling samenhangende dynamische relaties. 

De relatie tussen denken en voelen 
Denken dat flexibeler wordt of wordt losgelaten, geeft ruimte 
aan innerlijk bewustzijn: aan voelen.
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De relatie tussen subject en object
Nodig is dat ieder leert om verbonden te blijven met de eigen 
werkelijkheid en dit tot vertrekpunt maakt van ervaren en 
waarnemen. 

De relatie tussen ik en de ander
Wie zijn denkmodel in de constructie ‘ik en de ander’ 
flexibiliseert, creëert onkenbaar vele nieuwe mogelijkheden.
   
De relatie tussen lichaam en geest
Er is een wederzijdse en diepgaande en beïnvloeding van 
lichaam en geest. 
De kunst is dat iemand deze relatie zelf leert besturen.

Als er balans binnen deze dynamieken ontstaat, dan leidt dit 
tot een omslag, een wezenlijke verandering. Dit is het thema 
van deel i. 

Wij kunnen in ons leven ervaringen krijgen die ons kopschuw 
maken, onzeker of wantrouwig. Dan ontwikkelen we zelfbe-
schermende gedragspatronen. Hierin spelen de dynamische 
relaties een wezenlijke rol. Vormen van zelfbescherming is 
het thema van deel ii.

Steun en steunbronnen zijn nodig voor herstel van iemands 
persoonlijke balans en voor de ontwikkeling van een duur-
zaam, gezond en gebalanceerd leven. Werken met steunbron-
nen is een helende manier van werken voor elke coach en be-
geleider. Steunbronnen is het thema van deel iii in dit boek. 

Namen van personen in de beschreven situaties in dit boek 
zijn fictief, evenals namen of herkenbare informatie uit hun 
context. 
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DEEL I 

SUCCESVOLLE VERANDERING : 

DE FOCUS VERLEGGEN 

Zoals hiervoor al is verwoord, signaleer ik 
dat tijdens een succesvol coachproces zich in iemand 

een of meer omslagmomenten aandienen: momenten van 
essentiële verandering. Dit is een niet te vermijden moment, 

waarin iemand contact met zichzelf ervaart en er ruimte komt 
voor nieuwe en ook ongedachte mogelijkheden. Zo’n omslag

moment is niet af te dwingen. Je kunt ernaartoe werken: er 
de focus op richten. En deze kan ontstaan als een coach of 

begeleider met zichzelf verbonden is en met de ander.
Aan deze omslagmomenten ligt een aantal dynamieken 

ten grondslag: dynamische relaties. Deze 
dynamische relaties zijn het 

onderwerp van dit 
eerste deel.

In hoofdstuk 1 worden deze vier dynamische re-
laties toegelicht. 
 In de hierna volgende hoofdstukken volgen de 
beschrijvingen van een aantal situaties, waarin 
deze dynamieken zichtbaar en ervaarbaar hun 
werking hebben in de verandering die iemand 
zoekt. 
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