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Je kunt veel van de SGP zeggen.

Zeggen dat de SGP conservatief is.

Zeggen dat de SGP verschil maakt.

Zeggen dat de SGP erg christelijk is.

Je kunt ook wat verder kijken.

Zien dat de SGP gaat voor inhoud.

Zien dat de SGP fatsoen belangrijk vindt.

Zien dat de SGP haar mannetje staat.

Kwestie van even nadenken…

Denk verder.

Denk SGP.

De SGP stáát ervoor!

Verder denken

Kees van der Staaij
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Het	 idee	 van	 provocatief	 coachen	
is	 tegenstrijdig	 met	 wat	 in	 de	 psy-
chologie	 al	 jaren	 gewoon	 is.	 Kom	
je	 bij	 een	 ‘normale’	 coach	 binnen,	
dan	 vertel	 je	 jouw	 probleem	 en	 er	
wordt	gezocht	naar	een	oplossing.	‘Er	
wordt	 eigenlijk	 geleerd	 om	 afhanke-
lijk	 te	 zijn’,	 je	 gooit	 je	 probleem	op	
tafel	 en	 verwacht	 een	 oplossing	 van	
de	 psycholoog.	 Bij	 het	 provocatieve	
coachen	word	je	juist	uitgedaagd	om	
zelf	 een	 oplossing	 te	 vinden	 voor	 je	
probleem’,	 aldus	 psycholoog	 Adél-
ka	 Vendl.	 ‘Humor	 is	 een	 belang-
rijk	 onderdeel	 van	 het	 provocatieve	
coachen’.	 Hiermee	 duidt	 zij	 op	 de	
manier	van	werken	van	deze	coaches.	
Problemen	 kunnen	 in	 het	 absurde	
getrokken	worden.	‘Maar	wel	op	een	
vriendelijke	en	prettige	manier.’	
Als	 voorbeeld	 hiervoor	 is	 er	 de	 cli-
ent	 die	 haar	 probleem	 maar	 blijft	
herhalen,	 waarop	 de	 coach	 reageert	
met:	‘Vertel	het	nog	tweemaal	op	een	
nieuwe	manier,	dan	lees	ik	even	m’n	
krant.’	Een	stukje	humor	waarbij	men	
wordt	 gevraagd	 om	 eens	 wakker	 te	
worden	 en	niet	 in	 het	 probleem	vast	
te	blijven	zitten.	Een	ander	belangrijk	
onderdeel	 is	dat	er	 een	vertrouwens-
band	 ontstaat,	 zodat	 de	 cliënt	 zich	
ook	 daadwerkelijk	 kan	 openstellen.	
Iets	wat	volgens	Vendl	gebeurt	als	er	
op	deze	‘liefdevolle’	manier	geplaagd	
wordt.	 Een	 vriendschap	 waarin	 de	
coach	 verder	 durft	 te	 gaan	 dan	 een	
‘gewone	 vriend’,	 omdat	 factoren	 als	
‘aardig	gevonden	willen	worden’	niet	
op	 de	 lange	 termijn	meespelen.	Vol-
gens	 Adélka	 is	 er	 geen	 sprake	 van	
een	‘Wijze’	en	een	‘Hulpeloze’,	maar	
zijn	 er	 twee	mensen	waarvan	 er	 een	
toevallig	therapeut	is.

Zelf weer vooruit komen
‘We	leren	mensen	om	zelf	weer	voor-
uit	 te	komen	en	dat	doen	we	op	een	
nieuwe	manier.	Waar	 in	 de	 reguliere	
psychologie	 een	 oplossing	 voor	 je	
probleem	 wordt	 aangedragen	 moti-
veert	 de	 provocatieve	 coach	mensen	
om	 zelf	 na	 te	 denken	 over	 de	 situ-
atie	 en	 stelt	 deze	 hem	 in	 staat	 om	

zelf	 oplossingen	 te	 bedenken.	 ‘Een	
mens	 is	 sterker	 dan	 we	 af	 en	 toe	
denken,	wij	helpen	om	de	juiste	route	
naar	 een	 oplossing	 te	 vinden’,	 aldus	
Vendl.	 Het	 leven	 is	 volgens	 Vendl	
niet	voorzichtig,	maar	juist	verander-
lijk,	 leuk	 en	 soms	 stom.	 ‘Dat	 is	 iets	
wat	 ik	 mensen	 probeer	 duidelijk	 te	
maken’.	Het	grootste	verschil	met	de	
reguliere	psychologie	vind	Adèlka	dat	
provocatieve	coachen	geen	zendings-
drang	 hebben.	 ‘We	 willen	 mensen	
het	 op	 eigen	 kracht	 leren	 oplossen.	
Dit	gebeurt	door	het	bewandelen	van	
zijpaden	 die	 in	 de	 reguliere	 psycho-
logie	 niet	 bewandeld	 worden.	 Door	
problemen	 uit	 te	 vergroten	 helpt	 de	
therapeut	 relativeren.	 Door	 gekke	
adviezen	moet	 de	 cliënt	 denken:	 ‘Ik	
ga	 zelf	maar	 aan	 de	 slag.	 Zodoende	
wordt	 het	 probleem	 op	 een	 andere	
manier	aangepakt’.

Oorsprong
Frank	 Farrelly	 is	 de	 Amerikaanse	
grondlegger	 van	 het	 provocatieve	
coachen.	 Met	 zijn	 boek	 Provocative	
Therapie,	legt	hij	de	bedoeling	uit	van	
het	anders	gaan	benaderen	en	behan-
delen	van	cliënten.	Ook	in	Nederland	
is	 hierover	 een	 boek	 op	 de	 markt	
gekomen,	geschreven	door	Jaap	Hol-

lander	en	Jeffrey	Wijnberg.	'Coaches,	
trainers	 en	 therapeuten	 zijn	 opge-
leid	 om	 hun	 cliënten	 naar	 de	 mond	
te	 praten.'	 Dat	 is	 wat	 te	 lezen	 staat	
in	 het	Nederlandse	 boek	Provocatief	
Coachen.	Met	die	woorden	maken	de	
schrijvers	 in	 één	 klap	 duidelijk	 wat	
volgens	 hen	 het	 probleem	 is	 en	 dat	
de	therapeuten	anders	te	werk	zouden	
moeten	gaan.

Adélka Vendl
Adélka	 is	 opgeleid	 als	 arbeids-	 en	
organisatiepsycholoog	 en	 verleende	
als	psycholoog	en	provocatieve	coach	
zijnde	 al	 eerder	 haar	 medewerking	
aan	de	 instructie	DVD	van	het	 boek	
Lachen	met	lef	-	hoe	leer	ik	provoca-
tief	coachen?	Nu	is	ze	druk	bezig	met	
het	 schrijven	 van	 een	 boek	 over	 het	
provocatieve	coachen.

Demonstratieavond
Voor	geïnteresseerden	is	er	op	maan-
dag	7	juni	een	demonstratieavond	aan	
de	 Soestdijkseweg	 329	 in	 Bilthoven	
en	 uiteraard	 biedt	 het	 internet	 ook	
mogelijkeden.	 Op	 www.deprovoca-
tievecoach.nl	wordt	 nog	meer	 uit	 de	
doeken	 gedaan	 van	 het	werk	 van	 de	
provocatieve	 coach,	 een	 coach	 die	
uitdaagt	met	een	stukje	humor.

Provocatief coachen 
is uitdagend en prikkelend

door Rob Kemperman

Op je vakantieadres ga je gemakkelijk voor de bijl; op de hoek van de straat laat je jezelf tekenen met een 
net wat grotere neus en alles wordt uitvergroot tot een karikatuur van jezelf. Het is bijna hetgeen wat het 

provocatieve coachen ook doet. Ook deze coaches maken een karikatuur van jouw probleem, met als doel om 
de absurditeit van het leven in te kunnen zien. Provocatief coachen is niet bedoeld om mensen te beledigen, 

maar om ze te helpen met een combinatie van contact, humor, provocatie en vrije associatie.

Adélka Vendl:’ Voor geïnteresseerden is er op maandag 7 juni een 
demonstratieavond aan de Soestdijkseweg 329 in Bilthoven’. 

Dit	weekeinde	was	 er	 bij	Galerie	Beetje	Kunst	 aan	de	Albert	Cuyplaan	58	
te	Bilthoven	 een	Kunstdag	 en	 preview	 van	 de	Zomerexpositie.	De	 huidige	
exposanten	zijn	Kees	de	Waal	(kleuretsen),	Deidre	de	Waal	met	aquarellen	en	
Mieke	de	Waal	(geen	familie)	met	ruimtelijk	werk.

Bij	deze	preview	hield	Mieke	de	Waal	een	lezing	over	de	kimono	als	inspira-
tiebron	in	haar	kunstwerken	en	speelde	Xavier	Boot	(leerling	van	broer	Rian	
de	Waal)	op	piano.	Zondag	6	juni	a.s.	is	de	officiële	opening	door	Frans	van	
Stijn	rond	16.30	uur,	waarbij	Kees	en	Deidre	de	Waal	vanuit	Amerika	speciaal	
aanwezig	zullen	zijn.	

De	Zomerexpositie	‘loopt’	tot	en	met	zondag	18	juli	2010.	De	openingstijden	
zijn	woensdag	van	14.00	tot	17.00	uur,	vrijdag	van	10.00	tot	13.00	uur,	elke	
eerste	en	derde	zondag	van	de	maand	van	13.00	tot	17.00	uur	en	op	afspraak.	
Tel.	inl.	030	2292993.

Preview van Zomerexpositie

Mieke de Waal hield een lezing over de kimono als inspiratiebron in haar 
kunstwerken. [foto Reyn Schuurman]

Meditatiewandeling 
Uitbundig	 laat	de	natuur	zichzelf	zien	 in	prachtige	kleuren	en	vormen	en	
heerlijke	geuren.	Tijdens	de	meditatiewandeling	laat	u	zich	inspireren	door	
deze	levendige	en	energieke	stroom	in	de	natuur.	Het	kan	u	weer	in	contact	
brengen	met	onze	eigen	natuurlijke,	levendige	aard.	Ook	daarom	is	er	een	
meditatiewandeling	op	zaterdag	5	juni	van	8.30	tot	9.30	uur.	Verzamelen:	
parkeerplaats	van	de	Kees	Boeke	Sporthal	aan	het	einde	van	de	Jan	Steen-
laan.	Kosten	 5	 euro	 (voor	 aanvang	 betalen).	Meer	 info	 of	 aanmelden	 op	
www.eenenal.nl.	Je	kunt	ook	bellen	met	Elsbeth	Kraan	06	22914285.	In	juli	
en	augustus	zijn	er	geen	wandelingen.	Vanaf	zaterdag	4	september	starten	
de	meditatiewandelingen	weer	iedere	1ste	zaterdag	van	de	maand.

Boeddhisme in Vrije School 
Gaat	 uw	 belangstelling	 uit	 naar	 het	 boeddhisme	 of	 wilt	 u	 kennismaken	
met	het	boeddhisme,	dan	ziet	de	Stichting	Bodhisattva	u	graag	als	gast	op	
woensdag	9	juni	a.s.	Op	die	dag	zal	Amnyi	Trulchung	Rinpoche	de	gastle-
raar	bij	Bodhisattva	zijn.	De	Rinpoche	zal	over	zijn	Vistaproject,	het	edu-
catieproject	van	Nomadenkinderen	in	Oost	Tibet	vertellen	en	een	teaching	
geven	met	als	thema:	‘Op	weg	naar	een	beter	leven’.	
De	gastlessen	zijn	op	woensdag	9	juni	2010	in	de	Vrije	School,	Weltevre-
den	8	in	De	Bilt	van	17.30	tot	20.30	uur.	De	kosten	bedragen	18	euro	over	
te	 maken	 op	ABN	AMRO	Rek.	 Nr.	 433854162	 ten	 name	 van	 Stichting	
Bodhisattva,	Rinpoche.	Aanmelden	in	verband	met	de	catering	vóór	2	juni	
2010.	Voor	vragen	kan	men	het	secretariaat	bellen	06	28373039.

Multicultureel voetbaltoernooi
De	moskee	van	De	Bilt	organiseert	zondag	6	juni	een	multicultureel	voet-
baltoernooi	op	Sportpark	Weltevreden,	Laan	van	Weltevreden	1	te	De	Bilt	
vanaf	9.00	uur.	Iedereen	is	van	harte	welkom	ongeacht	ras,	geloof	of	cul-
tuur.	Hiermee	willen	zij	graag	een	bijdrage	leveren	aan	de	Biltse	samenle-
ving.	Er	wordt	voor	Marokkaanse	thee	en	hapjes	gezorgd	en	het	vuur	van	
de	 barbecue	 gaat	 aan.	Voor	 nadere	 informatie	 en	 aanmelden	 kan	 gebeld	
worden	naar	Appie:	06	19797412.


