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BEWUSTZIJN

In wat voor samen-
leving leven wij? 

Hoe zou jij de ontwikkeling van onze 
samenleving beschrijven? 
In onze samenleving zie je twee modellen 
die elkaar tegenwerken. Enerzijds kennen 
we het individuele verdienmodel: iedereen 
zorgt voor zichzelf en regelt zijn eigen 
pensioen en ziektekostenverzekering – de 
assurantiemaatschappij. 
Anderzijds propageert de overheid dat we 
voor elkaar moeten zorgen. We worden echter 
omringd door mensen die het niet goed geregeld 
hebben. Zo zullen je baby en demente moeder 
het zelf echt niet redden. Terwijl de overheid 
haar handen van hen aftrekt, zul jij behalve je 
eigen assuranties ook die van sommige naasten 
moeten regelen: je kinderen opvangen, je ouders 
verzorgen, geld verdienen, gezond leven en dan 
wil je ook nog iets meemaken… 

Coöperatie
Als het individueel te zwaar wordt, biedt 
coöperatie uitkomst. In de huidige, harde 
overgangstijd worden de maatschappelijke 
gewoontes van de verzorgingsstaat zo snel 
afgebroken, dat individuen geen tijd hebben 
om nieuwe coöperatieve vormen te creëren. 
Mensen vallen buiten de boot, ervaren dat als een 
individueel probleem en komen bij de coach.
Het heeft dan weinig zin om de persoonlijke 

eigenschappen van je cliënt tegen het licht te 
houden: hij mag zich dan wel schuldig, slecht, 
dom, zwak, niet mannelijk of niet vrouwelijk 
genoeg voelen, maar dan is het belangrijk om 
te beseffen dat iedereen die tegen hetzelfde 
aanloopt zich zo voelt. Vanuit deze waarheid 
kan coaching mensen helpen. Het is namelijk 
menselijk om naar je eigen zwakheden en 
narigheden te zoeken, daar is niets op tegen, 
maar daar moet je niet in blijven steken.

Gezond probleem 
Het kan best zijn dat therapie het individu een 
antwoord biedt. Maar ik vind coaching een 
andere tak van sport, daarom moet coaching 
en therapie uit elkaar gehouden worden. 
Bijvoorbeeld als veel mensen burn-out zijn en 
je als coach iemand gaat helpen die daarmee 
worstelt, dan is diegene niet ziek, maar heeft hij 
of zij te maken met een samenlevingsprobleem, 
dat ook hem of haar is overkomen. Net zoals 
vele anderen. Dat is een gezonde tegenslag die 
overwonnen moet worden. Een coach kan met 
zijn cliënt de algemene context analyseren, 
waardoor iemand al meteen ontslagen wordt 
van het idee ‘ik klop niet’. Als iemand blijft 
tobben en depressiever raakt, dan dient de cliënt 
doorverwezen te worden naar een therapeut die 
daarvoor is opgeleid.
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Sjablonen
Ik ben geïnteresseerd in het verschil tussen 
het algemene en het particuliere. Er bestaan 
veel overeenkomsten in de manier waarop 
we onze kinderen opvoeden, in de manier 
waarop we samenwerken, hoe we onze klanten 
bejegenen, politieke beslissingen nemen en 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
uitoefenen. De sjablonen hiervoor zijn hetzelfde, 
maar we vullen die wel hoogst particulier in. Het 
zal velen boven de pet gaan zijn eigen sjablonen 
te doorgronden. Als coach kun je dat wél als 
je je erin verdiept. Dan kun je verhelderen wat 
het algemene is in hoe iemand iets doet en kun 
je ook laten zien hoe jij zelf iets doet. Niet hoe 
iemand iets moet doen. Je cliënt kan je dan 
bijvallen of afvallen. Het actief betrekken van de 
cliënt vormt een uitdaging voor de coach.

Algemeenheden
Die algemeenheden waaruit sjablonen zijn 
opgebouwd, kennen drie niveaus:
1. Het echt algemene dat geldt voor de 

mensheid, onafhankelijk van tijd en plaats; 
dat wat iedereen altijd tegenkomt in een 
leven.

2. De heel lang lopende algemeenheden, 
die samenhangen met het leven in 
steden of complexe samenlevingen. Die 
generaliteiten zijn er niet altijd geweest 
en zijn dus niet algemeen menselijk, 
maar wel heel oud; er bestaan immers 
al vijfduizend jaar steden met een 
miljoen inwoners. Het samenleven van 
onnatuurlijke hoeveelheden mensen 
heeft tot patronen geleid, die je niet op 
persoonlijke kwesties kunt terugvoeren. 
Deze sjablonen zijn echter niet altijd 
van toepassing geweest, want zij golden 
namelijk niet voor de tijd waarin we 
als mensheid met z’n honderdvijftigen 
rondtrokken door de savannen.

3. De algemeenheden van deze periode; de 
inkleuring van deze tijd die zich op dit 
moment toont.  
Die algemeenheden kun je bekijken van 
ruim naar nauwer naar klein, maar nog 
steeds algemeen, voor iedereen geldend 

die op dit moment in een ingewikkelde 
samenleving leeft. 

Laten we met het tweede punt, de complexe 
samenleving, in ons achterhoofd eens 
teruggaan naar Babylon. Dat was een 
gigantisch grote stad. De Joden woonden daar 
in een stedelijke omgeving met multiculturele 
verhoudingen en vele specialismen, van 
leerlooiers tot kaasverkopers. Ze hadden 
een groot bestuur en leefden in een 
maatschappelijke sfeer waarin je veel mensen 
niet kende en waar je toch iets moest doen. 
Allerlei verschillende culturen kwamen 
daar samen: Perzen, Egyptenaren, Joden, 
Babyloniërs, mensen uit Afrika – gelijk 
Amsterdam nu. Iedere cultuur gaf op zijn eigen 
manier vorm aan bijvoorbeeld het gezinsleven. 
Wilde je je kind volgens eigen tradities 
opvoeden, dan moest je het afschermen van de 
rest; voor je het wist nam je kind tradities van 
een andere cultuur over. 
De Thora geeft de wijsheden van mensen in 
stedelijke gebieden weer. De grote delen uit die 
tekst over herdertjes, schapen en kuddes, kun je 
zien als verzet tegen die complexe samenleving 
of als een poging om de eenvoud van het 
platteland vast te houden in de complexe 
stedelijke samenleving. 

We leven nu ook in zo’n complexe 
samenleving. Ieder individu heeft zich 
gespecialiseerd; niemand oefent meer het 
beroep van zijn ouders uit. Dan moet je jezelf 
scholen, van nul af. Je kijkt niet naar wat je 
ouders vinden, maar naar wat de samenleving 
nodig heeft en wat je leuk vindt. In zekere zin 
ben je aan jezelf overgeleverd; je maakt geen 
onderdeel meer uit van een ‘collectiefje’.

trainingsprogramma’s
In complexe samenlevingen hebben zich 
vier grote trainingsprogramma’s ontwikkeld 
om burgers te leren hun leven vorm te 
geven. Gedurende de week begeven we ons 
dagelijks, met vallen en opstaan, in onze 
samenleving; te midden van ons gezin, ons 
werk, onder maatschappelijke en politieke 
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verantwoordelijkheid. Op ‘zondag’ beoefenen 
we die trainingsprogramma’s: sport, religie, 
kunst en filosofie. Daar hebben alle grote 
samenlevingen in geïnvesteerd, denk aan 
het Colosseum in rome, de Notre Dame in 
Parijs en de academies en lycea opgebouwd 
door Plato en Aristoteles. Naast je actieve 
levensgebieden heb je ‘vrijaf’ van het dagelijks 
leven om je op de oefenvelden te begeven. 

Kunst als oefenprogramma
In de musea oefen je kijken. Je kijkt naar 
een schilderij van Picasso en denkt: dat 
is een rare vrouw want haar neus zit 
aan de zijkant. Vervolgens kijk je om 
je heen om te bemerken dat je zelf alle 
mensen en situaties om je heen inkleurt. 
Hoe nam Picasso waar en hoe neem jij 
waar? Die overdenking neem je mee in 
je dagelijks leven: ik moet toch een beetje 
op mijn perspectief letten. ‘Perspectief’ 
is een term uit de schilderkunst, net 
zoals ‘standpunt’: de plek waar je je 
schildersezel neerzet en hoe je iets beziet.
In het theater leer je je inleven in andere 
mensen. Zittend op een tribune, kijkend 
naar een toneelstuk, worden allerlei 
emoties bij je opgewekt: je wordt jaloers, 
boos, ongerust, je huilt en je lacht. Je 
oefent je inzicht in omgangsvormen 
tussen mensen. Je stapt nooit het podium 
op. Dat doe je in je eigen gezin, waar je 
ongerust bent over je kinderen of jaloers 
bent op je partner. 
Literatuur is de enige kunstvorm die 
de ik-vorm kent. Een schrijver schetst 
je via het ik-perspectief een beeld van 
een ander. Wekelijks kom je met gemak 
honderd mensen tegen. Verhoudingen 
in het echte leven zijn weliswaar nooit 
precies gelijk aan die waarover je in 
een roman hebt gelezen, maar door je 
verbeterde verbeeldingskracht kun je je 
beter inleven in je contact met anderen. 

Die oefenprogramma’s zijn gewoon ontstaan 
uit spelvormen en schouwspelen. Mensen 
gingen elkaar instrueren, lesgeven en 
moraliseren, en hadden ritualiseringen. Zo 
zijn de grotten van Lasceaux en van Altamira 
kunstig beschilderd met prooidieren. Behalve 
voor samenkomsten met waarschijnlijk 
religieuze doeleinden, dienden de grotten ook 
als veilig beschutte leslokalen waar kleintjes 
les kregen over hoe de grote beesten gevangen 
konden worden. 
Soms lijken de oefenprogramma’s onder 
druk te staan; we brengen onze vrije zondag 
tegenwoordig immers al winkelend door. Maar 
ik denk niet dat ze verdwijnen. Zo’n lange 
ontwikkeling van vijfduizend jaar sla je niet 
zomaar neer. Stel je eens voor hoeveel mensen 
aan het Colosseum in rome gewerkt moeten 
hebben en hoeveel geld er door de burgerij 
moet zijn samengebracht om zoiets groots te 
maken. Je hoeft dus niet aan de samenleving 
uit te leggen dat deze vier programma’s nodig 
zijn, want de samenleving trakteert er zichzelf 
al millennia op. 
Wel kunnen de verhoudingen tussen de 
oefenprogramma’s veranderen. We moeten 
ervoor waken dat niet een van de programma’s 
dominant wordt, zoals nu sport dat is. 

Hoe kunnen coachen hierop aansluiten?
We hebben coaches nodig voor die vier 
oefenprogramma’s. De sport oefent de 
motoriek en het bijbehorende karakter; 
doorzettingsvermogen en eergevoel om als 
winnaar de tegenstander niet te kleineren 
en je verlies te kunnen dragen. Een trainer 
of coach helpt je daarbij. In religie heet de 
trainer dominee en in de filosofie heet de 
coach een leraar. Als je een instrument leert 
spelen helpt de dirigent je om samen met het 
orkest een muziekstuk te spelen. Een regisseur 
ondersteunt je wanneer je je in een toneelrol 
bekwaamt. Kunst leert je perspectief in te 
nemen en in het theater leer je oordeelloos 
kijken naar constellaties van mensen. 
Bezig zijn met het ‘algemene’ en mensen 
coachen in de oefenprogramma’s vraagt dus 
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dat we bezig zijn met deze verschillende 
rollen: de sportcoach, de leraar, de 
kunstkenner en de dominee. De coach staat 
hetzelfde tegenover zijn club als bijvoorbeeld 
de dominee tegenover zijn gemeente. 
Interessant is dan om te kijken hoe die 
dominee zijn gemeente vorm geeft. Wanneer 
is iemand een goede dominee? Wat is zijn 
kunst, zijn ambacht? Daar kun je als coach 
iets van opsteken. De dominee is ook weer 
een leraar; hij legt de Bijbel uit en de leraar 
legt bijvoorbeeld Kant uit. Wanneer is iemand 
een goede leraar? Hoe kun jij als coach 
iemand iets leren over de algemeenheden in 
onze samenleving? 
Om goed te worden in sport heb je jarenlang 
training nodig. Deze manier van oefenen kun 

je vergelijken met gewoonteontwikkeling: 
het is ontzettend moeilijk om de gewoontes 
die je hebt te veranderen in betere 
gewoontes. Om afstand te kunnen nemen 
van je oude gewoontes en aan nieuwe te 
kunnen beginnen, heb je een trainer nodig. 
Wat letterlijk van trein komt, op het spoor 
houden: je stapt op het spoor, koppelt aan een 
locomotief en die trekt je over het spoor heen. 
Ik zie een coach als die locomotief. ■

De missie van Jikke de Ruiter is de dialoog 
in ere te herstellen: met de ander in gesprek 
en met een blik op onze traditie en toekomst. 
Daarom is ze voor dit tijdschrift op zoek naar 
filosofische kennis die we kunnen toevoegen 
aan ons werk. www.jikkederuiter.nl

René Gude
Filosoof en Denker des Vaderlands. Hij is 
ex-hoofdredacteur van Filosofie Magazine 
en oud-directeur van de Internationale 
School voor Wijsbegeerte (ISVW). Hij is een 
maatschappelijk bewogen denker die zich 
inzet voor de popularisering van de filosofie 
en filosofische verdieping van het onderwijs 
(Bildung). Hij is een pleitbezorger van het 
optimisme en strijdt tegen doorgeslagen 
scepticisme. René Gude heeft verschillende 
publicaties op zijn naam staan, waaronder 
‘Leven in de risicosamenleving’ (2001) en ‘De 
morele staat van Nederland’ (2006) en, samen 
met Daan Roovers, ‘Kleine geschiedenis van 
de filosofie’ (2010). 

Jikke de Ruiter en René Gude

Zo professioneel ben ik! 
Bent u professioneel begeleider (denk aan coach, 
supervisor) en wilt u kunnen aantonen bij uw klanten 
en/of opdrachtgevers dat u geschoold, professioneel 
en vakbekwaam bent? Schrijf u dan in het register 
van St!R in. 
 
St!R, wat is dat? 
St!R staat voor Stichting Registratie. St!R is een 
onafhankelijk keurmerk voor beroepsbeoefenaren 
op het gebied van begeleidingskunde. St!R is het 
onafhankelijk bewijs van kwaliteit. 
 
Wat heb ik eraan? 
Het beroep professioneel begeleider is een vrij 
beroep. Iedereen kan zich uitgeven als coach of 
supervisor. Voor u is het dus belangrijk om uw 
kwaliteit aan uw klanten en/of opdrachtgevers te 
kunnen aantonen. Registreer uzelf daarom nu bij 
St!R. 
 
Aan welke eisen moet ik voldoen? 
Om ingeschreven te zijn in het St!R-register moet u 
voldoen aan een aantal criteria.   
Voor het keurmerk moet u 
• een gecertificeerde opleiding hebben gevolgd,  
• vlieguren maken en  
• uw vak goed bijhouden.  
Die criteria zijn vastgesteld door een commissie die 
kritisch volgt wat de ontwikkelingen zijn op het 
gebied van effectiviteit van professioneel 
begeleiden. De criteria staan voor kwaliteit. De eisen 
voor erkenning vindt u op de website www.stir.nu.  

Registreren bij St!R is niet ingewikkeld 
St!R heeft een goed systeem ontwikkeld waardoor u 
op een eenvoudige manier kunt aantonen dat u aan 
de eisen voldoet. Niet veel papierwerk en 
administratie dus. Elke vijf jaar vindt een hertoetsing 
plaats. Ook dat is geen uren werk.  
Wel belangrijk is dat de criteria staan voor effectiviteit 
en kwaliteit van de professional. St!R wil haar handen 
in het vuur durven steken voor iedereen die het 
keurmerk van St!R draagt. 
 
Moet ik lid zijn van een beroepsvereniging?  
Nee.  Iedereen die zich wil inschrijven moet voldoen 
aan de criteria die door St!R zijn vastgesteld. De wijze 
waarop u als coach aan die kwaliteit komt, is aan u. 
Wij begeleiden u daar niet in, we schrijven u niets 
voor en we jagen u niet op kosten. Wij toetsen uw 
professionele kwaliteit en bemoeien ons niet met de 
wijze waarop u die heeft verkregen. 
Beroepsverenigingen kunnen u met hun aanbod 
helpen uw professionaliteit te ontwikkelen, maar het 
is aan u of u daar wel of geen behoefte aan heeft. St!R 
is aan geen van de beroepsverenigingen gelieerd. 
 
Kosten 
Registratie bij St!R kost 100 euro per jaar. Wilt u 
meer weten? Kijk dan op www.stir.nu. 
 
St!R: onafhankelijk bewijs van kwaliteit! 
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