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Stel, iemand zit in een lastige situatie. Door ruzie met een 
vriend(in), een grote fout in het werk of veel verdriet om 
het overlijden van een dierbare. Wat doe je om je coachee 
in zo’n situatie te coachen? Pak pen en papier en probeer 

het eens onder woorden te brengen. Neem er even de tijd voor en lees 
daarna verder.

De defi nitie van coachen in de Van Dale is breed opgezet: 
coa·chen (coachte, heeft gecoacht) 1 als coach begeleiden. 
Dat is niet voor niets. Je hebt zojuist op papier gezet welke 
vorm van coaching jij zelf toepast. Deze zal nooit dezelfde zijn 
als voor een ander. Want net als ieder mens is ook iedere coach 
uniek en daarmee ook het coachproces. 

Probleemoplossende of potentieelgerichte aanpak 
Mensen komen bij jou terecht omdat ze hulp zoeken bij een 
probleem. Hun wens is om op interactieve wijze na te denken 
over de situatie. Dit sluit aan bij traditionele coachvormen die 
een ratiogerichte werkwijze als uitgangspunt hebben. Het ana-
lyseren en oplossen van problemen staat daarbij voorop. Dit 
soort aanpakken vatten we samen onder de categorie probleem-

oplossende coaching. Kernwoorden hierbij 
zijn ratio, hoofd, analyseren en naden-
ken. Dit betekent niet dat emotie geen 

rol speelt, maar de basis is problemen oplossen met het hoofd. 
Zeer geschikt voor situaties die vragen om een snelle oplossing 
of die heel praktisch van aard zijn. Bijvoorbeeld: hoe geef ik 
beter feedback aan mijn leidinggevende, of hoe laat ik de kin-
deren weten wat ik wel en niet van hen verwacht. 
Het paradoxale is dat de meeste beslissingen onbewust geno-
men worden, op basis van intuïtie. Dat is namelijk veel sneller 
dan ons verstand. Moderne onderzoeken hebben bewezen dat 
het maken van keuzes op basis van intuïtie betere resultaten 
oplevert.1 Het gekke is dat velen van ons dit maar al te goed 
weten, maar dat we nog steeds collectief te veel in ons hoofd 
zitten. Juist voor complexe problemen is het belangrijk om 
de intuïtieve kennis die je in je hebt te raadplegen. Waarom? 
Omdat daar veel, echt heel veel meer kennis ligt opgeborgen 
dan je je kunt voorstellen. Door die kennisbronnen aan te 
boren krijg je een breder perspectief op de situatie, zie je meer 
mogelijkheden en ontdek je nieuwe kansen. Dit noemen we 
het potentieel dat aanwezig is, maar niet zomaar aan de opper-
vlakte voor het oprapen ligt. In potentieelgerichte coaching nemen 
we dit diepere bewustzijnsniveau als uitgangspunt. Dit klinkt 
misschien wat vaag, maar dat valt wel mee. Probeer het maar 
eens door de volgende oefening te doen. 

1  Onder andere Dijksterhuis (2007).

 De kracht van Transformational 
Presence in coaching

Keuzes en kansen
jos rovers

Iedere coach is uniek en daarmee ook het coachproces. Toch is ook 
jouw wijze in te delen in één van twee categorieën. In dit artikel krijg je inzicht 
in deze categorieën en in de verschillende niveaus van coaching en leer je meer 

over een vorm van coaching die zich richt op transformatie.
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Oefening: de drie intelligenties
Formuleer een vraag waar je mee zit, iets waar je al een tijdje mee 
loopt, steeds maar geen besluit over neemt en waar je graag meer dui-
delijkheid over wil. Ga nu nadenken. Verzamel alle informatie die in je 
hoofd opkomt bij je vraag. Laat elk oordeel over die informatie gaan, 
verzamel gewoon de feiten.
Laat de aandacht in je hoofd dan wat los, en breng je aandacht naar 
je buik. Leg eventueel je hand op je buik, onder je navel. Voel welke 
informatie er in je opkomt. Wat zegt je buik(gevoel) over je vraag? 
Blijf nog even rustig met je aandacht bij je buik en voel hoe er mogelijk 
meer rust komt tussen buik en hoofd. Breng dan je aandacht naar 
je hart. Leg eventueel je hand op je hart. Welke informatie is hier? 
Welke informatie wil er uitgewisseld worden tussen hart en hoofd? 
En buik? Wat verandert er nu? Heb je meer helderheid over je vraag? 
Waarschijnlijk wel. Als het nog niet voldoende is, kun je het proces nog 
eens herhalen.
Deze korte oefening (ontleend aan Seale (2011)) maakt op een prak-
tische manier gebruik van drie centra van intelligentie in je lichaam: 
hoofd, buik, hart. Door de kennis van elke plek te delen met de andere 
plekken ontstaat er meer duidelijkheid. Intuïtie is op deze manier 
geen moeilijk bereikbare bron van informatie. Iedereen kan met deze 
eenvoudige oefening uit de voeten.

Een probleem heeft een boodschap
Probleemgerichte coaching resulteert in verandering, terwijl 
potentieelgerichte coaching transformatie als gevolg heeft. Dit 
is een belangrijk verschil. Transformatie betekent duurzame 
verandering. Doordat de inzichten verbonden zijn met de kern 
van een persoon, is de verandering blijvend. Presence is de staat 
van bewustzijn waarin je méér kennis en inzichten opdoet dan 
met je ratio alleen. 
De essentie van Transformational Presence Coaching is 
dat problemen er niet zijn om opgelost te worden; een pro-
bleem heeft een boodschap om naar te luisteren. Dat luis-
teren doe je met andere vormen van waarneming dan 
je over het algemeen gewend bent. Veel ervaren coaches 

geven aan dat dit nieuw is voor hen. Het is een nieuwe 
manier van kijken en een nieuwe manier van werken. 
Otto Scharmer, grondlegger van de veranderaanpak Theory 
U, houdt zich ook bezig met presence en andere vormen van 
waarnemen. In zijn U-model start hij met seeing, je kijkt dan 
met andere ogen (‘seeing with fresh eyes’) naar de situatie. 
Dit doe je bijvoorbeeld door de situatie te verbeelden met 
materialen en er dan letterlijk omheen te lopen en vanuit 
verschillende perspectieven de situatie op je te laten inwer-
ken. Vervolgens verbind je je met de essentie van de situ-
atie tijdens de sensing-fase. Kinetische oefeningen, waarbij je 
letterlijk de druk van de situatie ervaart in je eigen lichaam, 
kunnen hier doorbraken en nieuwe inzichten opleveren. Ver-
volgens ontstaat een beleving van presence. Je ervaart de situatie 
vanuit een vogelperspectief, waarbij je alle vormen van kennis over-
ziet als puzzelstukjes in het grote geheel. Vanuit dit bewustzijns-
niveau kies je ervoor om te ondersteunen wat op dat moment 
als het grootste potentieel tevoorschijn komt. Dit is het grote 
verschil met de probleemgerichte aanpak waarbij je alleen 
het probleem oplost, maar de context minder goed (door)ziet.
Door deze fases van waarneming te doorlopen, blijf je niet in 
het probleem zitten, maar kijk je naar wat er wil gebeuren. Je 
gaat direct door naar de essentie van het vraagstuk, voorbij 
het gedoe. De rol van de Transformational Presence Coach is 
de coachee te coachen op de essentie van de 
dingen die voorbij komen. Je begeleidt men-
sen in het ontdekken van hun grootste 
potentieel.

VERANDERING TRANSFORMATIE

Vanuit socialisatie (kennis, ervaringen) Vanuit de essentie (gevoel, dieper weten)

Overwegend rationele keuze Overwegend gevoelsmatige keuze

Dominante bewustzijnsniveau Dieper bewustzijnsniveaus 

Meest gebruikte zintuigen Vergeten/onderdrukte zintuigen

Moderne aanpak Postmoderne aanpak

Tijdelijke werking Blijvende werking

Alles is energie
Je hebt inmiddels al meerdere malen het woord potentieel 
voorbij zien komen. Om écht te begrijpen wat dit betekent, 
is het handig om wat inzicht te hebben in kwantumfysica, de 
wetenschappelijke theorie die ten grondslag ligt aan de Trans-
formational Presence-aanpak. 

Transformatie betekent 
duurzame verandering.
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Het fundament van de theorie is dat alles altijd in beweging 
is. Alles is energie. Het magazine dat jij nu in je handen hebt 
is energie in beweging, net zoals het ontbijt dat je vanochtend 
hebt gegeten, je eigen lichaam en zelfs je gedachten, meningen 
en acties. Naast het feit dat alles om je heen energie in bewe-
ging is, staat ook vast dat energie niet gecreëerd of vernietigd 
kan worden. Dat betekent dat de totale hoeveelheid energie 
altijd hetzelfde is geweest en zal blijven. 
Energiedeeltjes kunnen zich samen als massa manifesteren, 
dat is de wet van de manifestatie. Daarnaast vindt er continu 
uitwisseling van energiedeeltjes plaats. Hierbij speelt de wet 
van aantrekking een rol. Je gedachten zijn bijvoorbeeld net een 
magneet. Ze stralen trillingen uit die invloed hebben op het 
energieveld. Wat je denkt en de manier waarop, heeft invloed 
op de dingen om je heen. 
Door te begrijpen wat het energieveld is en te beseff en dat 
alles om je heen energie is waar je zelf wat mee kunt, ga je op 
een totaal andere manier leven en werken. Je coacht anderen 
rondom die wetten. Je richt je op keuzes en kansen. Je stelt 
de vragen: Wie kies ik te zijn als er iets ergs gebeurt? Kies ik 
ervoor het slachtoff er te zijn of kies ik ervoor actiegericht of 
dankbaar of onderzoekend of … te zijn? Door altijd in kans en 
keuze te leven, haal je uit het leven wat erin zit. Je benut het 
potentieel. Je hebt altijd de keuze: duw en vecht je tegen de 
situatie of beweeg je mee?

De vier niveaus van betrokkenheid 
Uitgeput rijd je naar huis. In de auto neem je je voor om je werk 
los te laten zodat je straks opgewekt je gezin begroet en een relaxte 
avond tegemoet gaat. Met een gekunstelde glimlach loop je de keuken 
binnen. Na een snelle kus volgt de vraag: ‘Hoe was je dag vandaag?’ 
Je schouders zakken omlaag en een diepe zucht glijdt door heel je 
lichaam. Terwijl je begint te vertellen over je bazige, arrogante mana-
ger die je de hele dag heeft lopen opjutten, neemt de irritatie weer 
toe. 

Je herkent deze situatie vast en zeker. Of het nou jezelf, je moe-
der, buurman of collega betreft, iedereen heeft in de directe 
omgeving wel eens ervaring (gehad) met dit soort stress van de 
werkvloer. Het meest voor de hand liggende advies is ‘Laat het 
van je afglijden’ of ‘Ga eens met je manager in gesprek en vertel 
wat je dwarszit.’ Oplossingsgerichte adviezen om de situatie te 
verbeteren. Niks mis mee, maar het kan ook anders.
Om de diepgang van Transformational Presence Coaching 
inzichtelijk te onderscheiden we vier niveaus van betrokken-
heid:
1  Drama: Op dit niveau zie je de situatie waar iemand in zit 

als problematisch. Drama gaat vaak gepaard met heftige 
gevoelens en is gericht op ‘Wie krijgt de schuld?’ 

2  Situatie: Op dit niveau zoek je naar oplossingen. Je neemt 
je bijvoorbeeld voor om een gesprek aan te vragen met je 
manager. 

3  Keuze: Nu ga je een stap dieper. Je kijkt bewust naar je eigen 
rol in de situatie en stelt jezelf de vraag: Wie kies ik te 
zijn in deze situatie? Wat is mijn rol in deze toestand? 
Welke stappen kies ik om verder te gaan? In dit geval kun 
je ervoor kiezen om te blijven hangen in drama en onder-
schikt te blijven aan je manager of je kiest ervoor om je 
niet op je nek te laten zitten door je manager.

4  Kans: Dit is de essentiële stap in Transformational Presence 
Coaching. Door vanuit nieuwe kennisniveaus informatie 
op te doen over je situatie, kun je nieuwe inzichten krij-
gen. Je kunt bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat je blij 
moet zijn met die vervelende manager, omdat hij je iets 
voorspiegelt wat je vaker hebt gezien: je komt niet voor 
jezelf op, je zegt ‘ja’ als je ‘nee’ bedoelt, het wordt tijd dat je 
gaat zeggen wat je er echt van vindt. 

Wanneer je deze inzichten hebt verkregen en het ware 
potentieel in de situatie hebt ontdekt, is het tijd om stap-
pen te ondernemen. Je gaat terug naar keuze: ik kies ervoor 

om in mijn eigen kracht te gaan staan. Ik ga een andere baan 
zoeken. Vanuit je keuze ga je terug naar situatie: wat ga ik 

Hoe denk jij erover?

Een probleem is een kans die betekenis in zich heeft 
en benut moet worden.
Een probleem is iets wat opgelost moet worden. 
Niet meer en niet minder.
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doen om een andere baan te krijgen? Een volgende stap is dan 
waarschijnlijk niet zozeer een gesprek met je manager, maar 
eerst eens een goed gesprek met jezelf.
Door voorbij het drama te gaan en te kijken naar de kansen 
is het mogelijk om het potentieel te verkennen en signalen te 
herkennen. Wat opvalt is dat op het laatste, vierde niveau de 
coach niet bezig is om het probleem op te lossen. Het probleem 
is er om naar te luisteren en om van te leren. Als mensen dát 
kunnen bereiken dan maken ze doorbraken die blijvend zijn. 
Transformatie.

Essentiële stappen zetten
De Transformational Presence-benadering wint aan populari-
teit. Grondlegger is Alan Seale. De Amerikaan is een veelge-
vraagd leiderschaps- en transformatiecoach en heeft bijzon-
dere onderscheidingen voor zijn werk en boeken ontvangen. 
Hij traint mensen over de hele wereld en is twee keer per jaar 
in Nederland. In oktober 2014 gaf hij, voor de tiende keer in 
slechts vier jaar tijd, zijn training Transformational Presence 
voor leiders en coaches. 
Het is logisch dat juist in deze tijd de benadering zo’n succes is. 
Mensen voelen dat er meer is, dat ze meer uit het leven willen 
halen en zijn op zoek naar hun echte motivatoren en passies. 
Steeds meer organisaties zien in dat er bergen verzet kunnen 
worden als medewerkers werken vanuit hun eigen kracht. 
Met Transformational Presence-coaching reikt de coach tools 

aan waarmee de coachee een proces doormaakt en tot oplos-
singen komt vanuit zijn eigen essentie. Als coach ondersteun 
je de persoon in het zien van de situatie en de kansen en keu-
zes. Je verbreedt de visie, helpt de coachee voorbij vooroorde-
len, patronen en valkuilen te kijken. Je gaat verder dan de tra-
ditionele manier van coachen. Je helpt mensen om essentiële 
stappen te zetten. Pas dan ontstaan er duurzame oplossingen 
en blijvende transformatie. Juist omdat ze voortkomen uit hun 
eigen kern. Een stap dieper dan de oplossingen aan de opper-
vlakte. 
Diep in ons zijn de diepere niveaus van kennis al aanwezig, 
maar het kan lastig zijn om die naar boven te halen. De een 
weet niet hoe hij bij diepere niveaus van kennis kan komen, 
de ander durft er niet op te vertrouwen, weer een ander weet 
niet hoe hij de vertaalslag naar de praktijk moet maken en 
nog een ander heeft een klankbord nodig om de stap te zet-
ten. Een Transformational Presence-coach weet met al deze 
fases in het proces van transformatie om te gaan. Transforma-
tional Presence inspireert je coaching op krachtige en subtiele 
manieren. Het levert niet alleen coachees veel meer op, maar 
ook je eigen leven en werken komen in een nieuw kansrijk 
perspectief terecht. 
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Wie kies ik te zijn in deze situatie? 
Wat is mijn rol in deze toestand?

Vrijdagavond-intuïtietraining

Lekker languit op de bank voor de buis. Het ideale moment om je 
intuïtieve vermogen een boost te geven. Zet het geluid eens uit van de 
televisie en vul zelf in wat de mensen zeggen en in welke situatie ze 
verkeren. Laat je intuïtie het werk doen. 
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