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Beslissende momenten
in gesprekken
In vakt ijds chr ift De Psycho loog las ik het verhaal van

Sandra. Zij w erkt als beginn end psychologe bij een Riagg

en geeft behandeli ngen t egen angst en depressie en

dergelijke . Eén van haar cliënte n - lat en we haar Gerda

noemen - was een oververantwoordelijke vrouw van

rond de vij ft ig, die aan het opb randen was.De behande

ling ging over assert iever worden, anders leren den ken

en minder piekeren, maar ver liep moeizaam.Wat Sandra

ook bedacht en deed, in plaats van beter leek het wel

slechter met Gerda te gaan .Totdat deze op een dag

kwi ek en stra lend binnenkwam.'Ik heb zoveel aan onze

vor ige sessie gehad!' Sandra was blij en trot s, maar wilde

graag wete n welke van haar t herapeutische int erventies

dit positieve effec t teweeg had gebracht. Dus vroeg

ze het aan Gerda.Wat bleek?Het ging niet om een

doordachte interventi e maar om een slip ofthe tongue.
Op gegeven mo ment had Sandra zich, gefrust reerd door

het gebrek aan voortgang, lat en gaan en na een verhaal

van Gerda geïrriteerd gevraagd : 'Nou en?' De cliën te had

vervolgens de week na de sessie bij alles waar ze zich

dru k over maakte t egen zichzelf gezegd:'Nou en?' En dat

had geholpen!

Sandra is geen uitzondering. Onder zoek op het gebied

van de psychoth erapie laat zien dat cliënte n en t hera

peuten vaak volstre kt andere verha len verte llen over

wat er in een sessie is gebeurd.Als hen gevraagd wordt

welke momenten spannend of belangrijk waren, komen

ze met heel andere momenten. Cliënt en vinden over het

algemee n vooral mom enten van gerust stellin g belang

rijk . Of momenten waa rdoor ze zich bete r gaan voelen of

die oplo ssingen voor hun probl emen brengen.Thera

peuten hecht en vooral belang aan momenten waarop

ze denken dat de cliënt inzicht krijgt in zijn voelen en

denken. Beiden zij n het er we l over eens dat mo ment en

van persoonl ij k contact belangr ij k zij n.

Bij het coachen van hogere leidinggevenden in bedrijven

(executivecoaching) ligt de zaak anders . De verhalen

van coaches en managers over wat er in een sessie is

gebeu rd,vertonen veel over lap. Zij her in neren zich on

geveer dezelfd e mom ent en en ook de interpretatie s van

die momenten blij ken aardig overeen t e komen.

Begeleidingsgesprekken van decanen en leerling

begeleiders zij n voor zover ik weet nooit op deze

manier geana lyseerd. Ik vermoed dat deze gesprekken

in dit opzicht meer lij ken op psychotherapie dan op

executive coaching.Op de discussiesite

www.onderwijsvanmorgen.nl heb ik aardige voor

beelden gelezen van de commun icatie problemen die

kunnen optre den tu ssen leerl ingen en docent en, omdat

beiden op een ander bewu stzijn sniveau functi oneren.

De docent richt zich op zaken als refl ecti e, inzicht en zelf

st uring. De leerling is vaak meer gericht op goedkeuring,

een voldoende cijfer krijgen of extra werk voorkom en.

Als ze verschill ende dingen belangrijk vinden, zullen ze

waarschijnlijk ook verschillende dingen onthouden.

Uit onde rzoek blij kt dat zowel in psychot herapie als bij

coaching het behalen van positi eve resultaten st erk af

hangt van de relatie, de kwaliteit van het conta ct. Zaken

als vertrouwen, aandacht, openheid en respect zij n veel

belangr ijker dan de vraag welke meth ode w ordt ge

hanteerd. Als er maar een meth ode wordt gehantee rd!

Ik vermoed dat dit ook bij begeleidingsgesprekken op

school zo zal zijn .Of het contact aan de genoemde ken

merken voldoet, is dan belangrijker dan de inhoud van

het gesprek. De st ilte s in reflecti egesprekken zij n mis

schien wel belangr ijker dan de uitges proken refl ect ies.

Zwakke fluisteringen in het dialogische zelf wo rden dan

hoorb aar.Vert rouwen, aandacht, openheid en respect

'Nou en?'

Dat had geholpen!

maken het mogelijk dat de leerling zich bewust wordt

van nog vage wensen, vrezen, beelden en kracht en. Door

samen aandacht t e bested en aan de toek omst, gaat die

to ekomst voor de leerlin g bestaan.

Of dit allemaal ind erdaad zo is?De decaan of leerlin gbe

geleider kan proberen dit zelf te onderzoeken door regel

matig te vragen wat de leerl ing opgesto ken, onthouden

of het belangrijkste gevonden heeft van het gesprek. En

niet alleen direct na afl oop maar ook na een t ijdje. Dat

zal vast verrassingen opleveren!
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