
   
   

 

2.26 Provocatief coach advies schrijven 
 
 
In veel bladen zie je vaak een vraag van een lezer en deze wordt beantwoord door een 
‘expert’ een psycholoog of coach die je dan uitlegt hoe je van je probleem af kunt komen. Dat 
kan echter ook provocatief! 
In deze oefening dagen we je uit om het antwoord op de vraag provocatief te maken 
 
 
Doel 

 Verschil tussen regulier en provocatief coachen te maken 

 Gebruik maken van verschillende provocatieve technieken 

 Provocatief advies te leren schrijven 
 
Werkwijze 
 
Lees het artikel door.  
Herschrijf het stuk als provocatieve expert. Schrijf er onder welke technieken je gebruikt hebt 
en hoe deze verschillen met de regulieren adviezen die opgeschreven zijn. 
Schrijf ook onderaan wat je beoogd met de provocatieve adviezen, dus welke uitkomst 
beoog je bij deze ‘cliënt’.  

 

 
Leerhulp 

 Gebruik je eerste impuls  

 Gebruik de kaarten van het plaagspel om je te laten inspireren voor technieken die je 
niet zo vaak gebruikt 

 Denk aan het voordeel van het probleem dat deze ‘cliënt’ heeft en wat ze daar mee 
allemaal kan bereiken: gebruik de handout 2.10 ‘raster voordeel van het probleem’ 

 
 
 
 



   
   

 

Artikel uit ‘De Psycholoog maart 2016’ 
 
 

 
 
 

Reactie een van de deelnemers van de provocatieve opleiding  zie 
hieronder, hilarisch! 



   
   

 

Provocatieve reactie 
 
Wat fijn dat u jaloers bent! Dat wil eigenlijk zeggen dat u een heel groot hart heeft dat 
echt heel veel liefde voor uw man kan opbrengen. En wat goed ook dat u al die liefde 
uitstort op maar één en dezelfde man! U wil niet weten hoeveel vrouwen er 
tegenwoordig zijn die hun liefde rondsmijten: een beetje voor de collega’s, een beetje 
voor de vriendinnen, een beetje voor de familie, een beetje voor de kinderen en op 
de laatste plaats: een beetje voor de man. Dat egoïstische, zelfzuchtige gedrag van 
de vrouw komt steeds meer voor.  
 
Zelf maak ik me er ook wel eens schuldig aan en ik denk dat mijn man ronduit jaloers 
op uw man zou zijn als hij uw verhaal zou lezen. Zeer regelmatig ontvang ik brieven 
van ongelukkige mannen met daarin de meest weerzinwekkende verhalen over 
vrouwen die geen tijd en energie in hun man steken: dat hun vrouw alleen nog maar 
oog heeft voor de buitenwereld en de arme man kan schreeuwen, maar aandacht 
krijgt hij niet. 
 
Daarnaast denk ik ook dat uw man feitelijk expres met andere vrouwen praat of met 
ze bevriend raakt. Hij doet dit voor u! Hij vindt het zo erg voor u dat u altijd alleen 
maar heel lief voor hem bent, terwijl hij toch ook wel eens straf verdient. Hij wil u 
terug in balans brengen. Hij denkt dat het gezond voor u is, als u - naast lief en 
zorgzaam - ook eens boos kunt zijn. Hij gunt u als het ware even een andere emotie 
om wat stoom af te blazen. Misschien kunt u hem het beste maar gewoon zeggen 
dat u nog liever boos bent op uzelf, aangezien uw liefde voor hem zo immens groot 
is.  
 
Want, zegt u zelf, het offer dat uw man brengt, is enorm en bijna niet te overzien. 
Speciaal voor u raakt hij bevriend met andere vrouwen. Dat is wel erg onbaatzuchtig 
en veel gevraagd. Dacht u echt dat hij behoefte heeft aan meer vrouwelijke 
contacten? Dat doet hij voor u; om u terug in evenwicht te brengen. Als ik de situatie 
goed bekijk, is het best egoïstisch van u dat u hem dit allemaal laat doen. Het is ook 
eigenlijk uw schuld dat uw man contact met andere vrouwen zoekt.    
 
Maar goed, nu het toch zo ver is gekomen. Beter nog: nu ú het toch zover heeft laten 
komen, raad ik aan eens van de tijd te gaan genieten dat uw man met andere 
vrouwen staat te praten.  
U kunt ook zelf op zoek gaan naar een andere man. Misschien vindt u een man die 
minder rekening houdt met u en uw innerlijke strijd: een man die fijn naast u op een 
stoel blijft zitten en uw hand vasthoudt. Een fijne man op wie u uw volledige hart kunt 
richten en die lekker achterover leunt en zich uw maaltijden – uiteraard met veel 
liefde door u bereid - door u laat voeren.  
 
Misschien is er ook nog wel een rol als feeder voor u weggelegd. Dan kunt u de hele 
dag uw liefde uitstorten, zorgen en verwennen. Wedden dat die man dan na een tijd 
ook zeker niet meer uit zijn stoel komt om speciaal voor u met andere vrouwen te 
praten? Eventueel kunt u een zoekertje plaatsen in uw regionale krant, zodat 



   
   

 

mannen zich kunnen aanmelden om zich te laten onderdompelen in uw bad met 
liefde. Succes!  
 
 


