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Inleiding
Enige tijd geleden stond in een Nederlandse krant een ingezonden bericht van een
psychotherapeute die aangaf dat ze het bijna ondoenlijk vindt haar werk nog goed te
doen. Steeds meer instanties ‘bemoeien’ zich met haar werk, met de intake, de behandelwijze, de doorlooptijd, de betaling, het verwachte resultaat. Door dit soort bemoeienissen komt haar professionaliteit in de verdrukking, is haar mening. Het zijn interferenties ‘van buitenaf’. Volgens de therapeute is psychotherapie een open proces van
mens tot mens. Een subtiel proces van geleidelijke ontvouwing van betrokkenheid en
betekenis tussen mensen. Zij neemt daarmee geen afstand van haar verantwoordelijkheid voor het resultaat, zoals men wellicht zou kunnen denken, maar zij pleit voor een
ander paradigma : voor een erkenning van de subtiliteit en fragiliteit van een persoonlijk
leertraject, en voor een minder zakelijke, minder geabstraheerde, minder instrumentele
benadering. In dit hoofdstuk willen we ons bij deze opvatting aansluiten en deze verder
uitwerken. We willen wijzen op de beperkingen en gevaren van de instrumentele benadering die steeds verder in de praktijk van coaching, training en opleiding lijkt te
worden doorgevoerd. Daarna willen we ruimte creëren voor een alternatieve leerpraktijk die zich heeft losgemaakt van de bezwaren van de instrumentele benadering. Deze
noemen we de Didactiek van de Liefde.
Naar onze mening, en overigens ook die van vele anderen, is het instrumentele denken in volle omvang in onze samenleving aanwezig (Baart, 2004 ; Bouwen, 2002 ;
Verstraeten, 2001, 2003). Ook in onze praktijk van coach, trainer en organisatieadviseur
zien we het instrumentele denken volop domineren. Sommige managers en medewerkers vinden het onmogelijk en zelfs onwenselijk om buiten dit paradigma te denken.
Het denken in eenvoudige oorzaak-gevolg relaties, te behalen resultaten, het benoemen
van concrete tussenstappen op weg naar het doel, het werken met modellen die een
complexe en weerbarstige werkelijkheid reduceren tot simpel ogende en verleidelijke
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schema’s, het zijn voor hen volgens velen onbetwiste voorbeelden van gezond verstandredeneringen om veranderingen vorm te geven. Of het nu gaat om organisatieverandering, de invulling van HRM-beleid, het vormgeven van management development, om
opleiding, training, coaching. Op al deze terreinen zien we de instrumentele aanpak
terug. We zullen in dit hoofdstuk beginnen met een aantal algemene illustraties en
daarna meer specifiek ingaan op deze trend in het vormgeven en uitvoeren van leerprocessen zoals coaching, training en opleiding.

Algemene tendens
Het instrumentele denken lijkt zich steeds breder te wortelen in onze samenleving.
Steeds meer bedrijven doen bijvoorbeeld zaken met een beperkt aantal leveranciers,
om zo de kwaliteit van de producten of de dienstverlening beter te kunnen managen.
Behalve voordelen die zulke shortlists opleveren, worden met dezelfde handeling ook
variatie, toeval en tegenslagen uitgesloten. En het is voor ons een serieuze vraag in welke mate dat wenselijk is. Vele grote ontdekkingen en economische innovaties zijn per
toeval of met veel tegenslag aan het licht gekomen. Denk bijvoorbeeld aan de lijm van
de ‘post-it’s’ die niet echt wilde plakken. Het wilde maar niet lukken om de bedoelde,
goed klevende lijm te vinden, tot iemand op het idee kwam om dat-wat-is te gebruiken
in plaats van af te keuren. Zulke toevallige ontdekkingen vergen intelligente sensibiliteit, onbevangen waarnemen en een vertrouwen dat het goed is wat er is.
Deze ‘ruimte voor wording’, voor het toeval en appreciatie in de onbevangen waarneming staat ons inziens haaks op de trend dat steeds meer activiteiten gestandaardiseerd
worden in voorgestructureerde protocollen. We laten zaken niet graag aan het toeval
over, maar willen in hoge mate in controle zijn. Denk bijvoorbeeld aan de dienstverlening aan zieken en bejaarden die geheel conform de stroomdiagrammen van de managementboeken is ingericht. Als ik mijn paspoort kwijtraak of getuige ben van een ongeval op straat, moet ik aangifte doen bij de politie en wordt de interactie teruggevoerd tot
de administratieve handeling. Als ik in geestelijke nood verkeer, kom ik eerst op een
wachtlijst van een hulpverleningsinstantie, ontmoet daarna een gespecialiseerde intaker die niet naar mijn problemen luistert, maar zorgt voor de beste doorverwijzing als ik
open over mijn probleem vertel. Dit type benadering is wellicht logistiek gewenst, maar
maakt een abstractie van de eigenheid van de situatie, waardoor uniciteit dreigt te verdwijnen, mensen ‘gevallen’ worden en op de duur alleen nog maar als voorbeelden van
een abstracte categorie worden erkend (Baart, 2004). Maar de golf van het instrumentele denken staat niet stil en rolt ook daarna verder voort. Managers proberen bijvoorbeeld
de organisaties weer klantvriendelijker te maken door medewerkers in ‘klantgericht-
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heid’ te trainen. Wat eerst op logistieke gronden werd afgenomen, moet nu door derden worden ‘getraind’. Maar ook deze trainingen en opleidingen zijn in toenemende
mate gestandaardiseerd. Zogenaamde succesvolle aanpakken en elementen uit de ene
organisatie worden overgeplaatst naar andere organisaties, waardoor de gehanteerde
modellen en interventies hun exploratieve karakter verliezen, steeds normatiever worden en sommige trainers en opleiders op de duur alleen nog maar reageren op afwijkingen van het model en daarop gedragscorrecties aanbrengen. ‘Wij hanteren dit model voor klantgerichtheid. Herkent u de schema’s ? Voldoet het aan uw behoefte aan
verandering, denkt u ? Dan kunnen wij uw mensen trainen, coachen, opleiden.’ Het
eenvoudig observeerbare, het eenzijdig beïnvloedbare, het direct controleerbare en het
snel haalbare krijgen voorrang boven alles. Bedrijven zijn resultaatgericht en willen
‘waar voor hun geld’. Terecht, omdat er grote sommen zijn gemoeid met opleidingen
en training. In Nederland en België kunnen we rustig spreken van een miljoenenmarkt. Bij een groots trainingsprogramma van een Engelse multinational was alleen al
zeventien miljoen euro gemoeid (Senior & Flemming, 2005). Grote investeringen in
ongewisse resultaten zijn economische gezien niet erg verstandig.
Maar die economische, instrumentele rationaliteit brengt een eigenstandige praktijk
met zich mee, met repeterend ongewenste gevolgen waarvan men zich veelal nauwelijks bewust is. Resultaten van trainingen moeten bijvoorbeeld geëvalueerd worden,
liefst schriftelijk en liefst onmiddellijk na afloop van de cursus of training. In deze onmiddellijke en schriftelijke evaluatie kan de vorming van cursisten (wat vaak meer tijd
vergt en waarvan het resultaat vaak moeilijker te voorspellen is) niet worden meegenomen. Men meet dan dus geen werkelijke klantgerichtheid (de ‘vorming’) maar de mate
waarin men denkt in de toekomst aan de hand van de gepresenteerde modellen klantgerichter te zullen gaan werken. Trainers doen er bovendien (commercieel) onverstandig aan lage cijfers te scoren en zij richten de training op het realiseren van vooraf
afgesproken meetresultaten en laten andere kansen onbenut. Zo wordt de tevredenheidsmeting belangrijker dan de diepgang en rijkdom van het leerproces.
Dit leidt tot de tendens wat sommigen sceptisch ‘entert(r)aining’ noemen. Trainingen
worden samengesteld uit begrijpelijke, maar oppervlakkige modellen, die meteen
‘praktisch toepasbaar moeten zijn’, oefeningen waaruit dat onmiddellijk blijkt, en voldoende leuks en ontspannends tussendoor. Ook dit type training sterkt het instrumentalisme, het consumentisme, het denken in algemeenheden, en ook hier is geen ruimte voor variatie, toeval en tegenslag. Als trainers zich exclusief focussen op ‘haalbaarheid, resultaat en efficiëntie’, dan sluiten ze hiermee een openheid voor spontane leerbehoeften, leerprocessen en leermomenten uit. Efficiëntie vertaalt zich in een didactische formule die de meeste mensen, langs de kortste weg, met de minste inspanning

78

DIDACTIEK VAN DE LIEFDE : EEN PLEIDOOI VOOR DIEPGAAND LEREN IN COACHING, TRAINING EN OPLEIDINGEN

naar het hoogste resultaat brengt. Groepsgemiddelde resultaten en standaardaanpak
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tekorten, distantiëring, decontextualisering etc. te dominant. Als men de mechanismen van het instrumentele in ons wereldbeeld ondervraagt, dan worden naar onze
ervaring al snel de wenkbrauwen omhoog getrokken :
– Wat zegt u ?
– U wilt niet efficiënt werken ?
– Hmmm ... Dat is merkwaardig.
– En wat wilt u dan ?
– De leervraag zich laten ontvouwen, zegt u ?
– Dat klinkt niet echt concreet, moet ik u eerlijk zeggen ! Heeft u daar ervaring mee, dan ?
– Tsja ... Hoe weet ik dat ik waar voor mijn geld krijg ?
Ook deelnemers zijn niet altijd bereid of in staat om aan te gaan wat Didactiek van de
Liefde als leerpraktijken van hen verwacht (Van den Nieuwenhof, 2005). Maar in veel
situaties is dit ook een gemakkelijk argument om zich achter te verschuilen. De Didactiek van de Liefde wordt naar onze indruk grotendeels genegeerd in het opleidings-,
trainings- en coachingsgebeuren. Opleidingsvragen worden al snel gereduceerd tot beheersbare vaardigheids- en kennisvragen, zonder dat er recht wordt gedaan aan de bredere zijnsvraag in haar relationeel en contextueel verband. Vraagstukken worden gereduceerd tot kennis en kennis in extremis wordt teruggebracht tot informatie (Bruner,
1990). Kunst wordt een kunde en kunde een simpele handleiding.
De Didactiek van de Liefde is niet alleen een andersoortige didactiek. Het is ook een
radicale cultuurkritiek. En mogelijke valkuil daarvan is dat we daardoor in het vacuüm
van het tekort stappen. Dan verwordt de Didactiek van de Liefde tot een substituut, een
afwijzing van bestaande praktijken, een beter alternatief, maar is de onderliggende gedachte nog steeds die van schaarste en tekort. Dan ligt de almacht, dwang of de perversie
op de loer, maar nu als gevolg van de Didactiek van de Liefde als normatief kader. Een
lezer schrijft het volgende :
Ik heb het vermoeden dat jullie soms tegen je eigen paradigma zondigen. Je verwijt het schaarstedenken terecht het veralgemeniseren en abstraheren ten koste van uniciteit. Tegelijkertijd
doen jullie dat zelf door trainers en trainingsbureaus zomaar op eenzelfde hoop te gooien.
Meermaals voelde ik bij mezelf lichte irritatie tijdens het lezen. Waar jullie zo maar eventjes
schrijven dat trainers met macht en perversies en vanuit onteigenaarschap sociale contracten
dwarsbomen ten koste van individuatie, ervaar ik mezelf als reeds vijfentwintig jaar vechtende
voor de principes die individuatie ten goede komen, wetende dat ik daar dikwijls niet goed in
slaag. En ik zie rondom mij nog mensen die daarmee bezig zijn, ik ben daar helemaal niet alleen in. En daarover zeggen jullie niets. Deze veralgemening stoort mij en ik kan je niet in ééntwee-drie zeggen wat een goed alternatief zou zijn.

DIDACTIEK VAN DE LIEFDE : EEN PLEIDOOI VOOR DIEPGAAND LEREN IN COACHING, TRAINING EN OPLEIDINGEN

103

Wij denken dat de Didactiek van de Liefde op positieve gronden gemotiveerd zou kunnen en moeten zijn. Het is niet het argument van de perversie, de almacht of de dwang
die de Didactiek van de Liefde tot een geslaagd alternatief maakt - integendeel. Door
iets niet te doen, ontstaat niet vanzelf wat er wèl wordt beoogd. Zoals appreciatie niet
ontstaat vanuit de kritiek op de kritiek. De kwaliteit van de Didactiek van de Liefde is
geen eenzijdige kwaliteit, maar komt tot uitdrukking in de relatie. We kunnen van een
kunstschilder niet verwachten dat hij mooie schilderijen maakt, als we als toeschouwers er zelf niet voor open staan. We kunnen niet bewijzen dat Mahlers vierde symfonie de mooiste aller tijden is. ‘Beauty is in the eye of the beholder.’ Evenzo kunnen we
respect, verbinding, gezag, en zeker liefde niet afdwingen, want dan wordt het vleierij
of politiek gedrag. Het gaat bij de kwaliteit van het leven eerder om erkennen dan om
kennen. Ook de Didactiek van de Liefde zal in haar eigen waarde erkend moeten worden om Liefde te kunnen zijn. En het zal ook vast in meer dan één geval mis gaan.
Alles van waarde is weerloos, om met de bekende regel van de dichter Lucebert te spreken. Maar de Didactiek van de Liefde voegt wel iets wezenlijks toe aan de dagelijkse
professionele praktijk. Iets dat niet alleen in de professionele praktijk wordt gemist,
wat in vele professionele handelingen en interacties als een verloren menselijke kwaliteit kan worden beschouwd. En voor diegenen die dàt erkennen, is er eenvoudig geen
weg meer terug. Ook al betekent dat vijfentwintig jaar strijd, zoals onze lezer schrijft,
kan het worden beschouwd als een zinvolle strijd.
Tot slot kunnen we zeggen dat er veel woorden zijn besteed aan iets dat in de praktijk
eigenlijk zo heel eenvoudig is. Liefde, verbondenheid, leren als metgezel, medereiziger
zijn, rust en rijkdom vinden in jezelf. Eenvoudiger kan het eigenlijk niet zijn. Hoe ingewikkeld mag de uitdrukking daarvan zijn ? Een andere lezer wees ons erop dat we
in onze tekst niet altijd hebben gekozen voor een eenvoudige en toegankelijke uitleg.
Abstracte uitleg leidt onvermijdelijk ook tot de distantiëring van een belangrijk publiek
dat we graag zouden willen bereiken. Ook daar is het ons blijkbaar niet helemaal gelukt
uit de valkuilen te blijven. En daarnaast is het zo dat de Didactiek van de Liefde helemaal niet afhankelijk is van (onze) mooie, ingewikkelde, verleidelijke, afstotelijke, kritische of waarderende woorden. De kwaliteit van de Liefde kan alleen in de praktijk, in
handeling, in de relatie met de ander worden erkend. En daarin wordt het al door velen
in alle eenvoud, in alle rijkdom en in volle omvang erkend. In coaching, training of
opleiding voelen deelnemers en begeleiders zonder twijfel of er Liefde is. Zonder dat
daar woorden voor nodig zijn. Omdat Liefde een levende ervaring is. Daar vertrouwen
we op.
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