
 

 

 
 
De Aanloop 
 
Wil je een voorwoord schrijven? Ja leuk, zegt mijn ‘gestreelde-ik’ in mijn Aangepaste Kind, 
wat een eer dat je me vraagt! Het is ook passend vanuit je rol en met al je ervaring, zegt 
de ‘wijze-ik’ in mijn Ouder. Nooit gedaan, hoe doe je zoiets, zegt mijn ‘onzekere-ik’, weer 
een ander in mijn Aangepaste Kind. Nou, dat ga ik lekker op mijn eigen manier doen, zegt 
mijn ‘vrijbuiter-ik’ in mijn Vrije Kind. Afijn, toen liet ik het een tijdje liggen, veel te druk nog 
met andere dingen, vond mijn ‘vermijdende-ik’. Wie mis ik hier nog, welke delen van 
mezelf zijn nog een beetje verstoten? Die kwamen al lezend meer te voorschijn! In het 
eerste deel van het boek kwam mijn ‘kritische opleider-ik’ als ander deel van mijn Ouder 
tevoorschijn die de theorie wel wat summier vond met hier en daar wat vreemde 
interpretaties. Verder lezend werden steeds meer mijn ‘leergierige-ik’ en ‘Willy Wortel-ik’ in 
mijn Vrije Kind geboeid en geïnspireerd en ook de ‘analyserende-ik’ in mijn Volwassene 
kwam volop in bedrijf. Toen ging ik schrijven, best wel uit de losse pols. Zo klaar! Ik las het 
nog eens door. Mooi, zo dacht de zelfvoldane -ik!  
 
Voorwoord zoals het hoort? 
 
Met Coachen met Lef pretenderen de schrijvers buiten de kaders te coachen: ‘niet hoe het 
hoort maar hoe het kan!’ Met als startpunt de ontdekking van de aanstekelijke synergie 
van hun samenwerking vanuit ieder een andere methode - Transactionele Analyse en 
Voice Dialogue - gaan zij op zoek wat deze synergie veroorzaakt. Daarbij word je op een 
uitermate toegankelijke manier meegenomen in wat het samenspel van deze beide 
modaliteiten de uitvoerende coach, en hun cliënten, te brengen heeft. Hun werkwijze wordt 
gedragen door een krachtige en liefdevolle humanistische visie die uitgaat van de al 
aanwezige potentie in ieder mens die niet vraagt om te ver-ander-en maar om meer 
zichzelf te worden. In hun keuze op welke laag te gaan werken met de coachee baseren 
zij zich op een afgeslankte versie van het model van de logische niveaus van Bateson: 
werken op de laag van zijn (existentieel), denken (overtuigingen) en doen (gedrag en 
vaardigheden) die wel te onderscheiden maar in de praktijk niet af te scheiden zijn. Vooral 
in de uitwerking van de creatieve ervaringsgerichte werkwijzen op deze drie lagen laten de 
schrijvers op sublieme wijze zien hoe zij de Transactionele Analyse en Voice Dialogue 
integreren, elkaars schoonheid versterken en zwaktes aanvullen, waardoor zij vanuit 
synergie ingezet kunnen worden om tot diepgaande en duurzame resultaten te leiden 
zonder dat het proces ‘zwaar’ hoeft te zijn. Coachen met Lef is een rijke bron van 
effectieve werkvormen voor elk niveau van coachen, voortkomend uit een respectvolle en 
plezierige samenwerking van twee vakvrouwen die het beste van twee benaderingen 
weten te integreren en er met lef mee durven spelen, ontdekken en ontmoeten. Zij 
inspireren met dit boek zeker om te genieten van het coachen van mensen en om te 
coachen vanuit lef en liefde! 
 
Of met lef? 
 
Maar na een nachtje slapen stond er een andere ik op, bruisend van allerlei invallen, die 
bovenstaand stuk wel erg braaf vond. Op zo’n moment bestaan er overigens helemaal 
geen interne dialogen tussen al die ikken! Ik kreeg een inval dat wanneer verschillende 
klanken samenkomen er boventonen ontstaan. Het zijn die boventonen die het wonder 
verrichten. Ken je de ervaring van wanneer het echt lekker gaat met zingen of wanneer 



 

 

een sjamanistische drum je betovert? Dan doen de boventonen hun helende en 
transformerende werk. In een ‘split of a second’ kwamen er allerlei vergelijkbare 
associaties van polariteiten (complementaire energieën) voorbij die, wanneer zij zich 
openstellen voor elkaar en tot synergie komen, samen krachtige bronnen van 
transformatie en creatie worden. ‘Wat is toch de reden van onze synergie’ vroegen de 
schrijvers zich af. Zou het naast de synergie van samenvoegende krachten van de 
coaches zelf, de synergie van de meer mannelijke Transactionele Analyse en vrouwelijke 
Voice Dialogue kunnen zijn die ertoe bijdraagt dat de coachee zijn innerlijke potentie 
verder ont-dekt en zichzelf meer durft te zijn in wie hij werkelijk is? Lees, doe en ervaar het 
zelf!  
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