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De Vereniging voor Filosofische Praktijk in 
Filosofie & Praktijk

In dit katern van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP) schrijft Ronald 
Wolbink over de aandacht voor de levensvragen van de coachee in de filosofi-
sche coaching. Filosofisch consulent Hubertus Bahorie neemt u in een column 
mee in zijn praktijk. Daarnaast vindt u er een reactie van Ronald Wolbink op het 
artikel van Harm van der Gaag, dat verscheen in het vorige nummer van het 
katern. De rubriek met recent verschenen boeken bespreekt o.a. werk van VFP-
leden Jos Kessels en Mirjam van Reijen. Tot slot vindt u de VFP-mededelingen. 

(Over)levenskunst in het coachen

Ronald Wolbink

Het coachen, zoals dat in de coachingsliteratuur (zie bijvoorbeeld Whitmore 
2006; Schreyögg 1997; en Verhoeven 2003) beschreven wordt, kenmerkt zich 
door potentie, passie en presteren (Wolbink 2011, 188). Het coachen richt zich 
op het ontwikkelen van potentiële kwaliteiten van de coachee, zodat die vol 
passie zo goed mogelijk presteert. Er is daarentegen weinig aandacht voor de 
existentiële dimensie van de vragen waar de coachee mee worstelt. Fundamen-
tele levenskeuzes en de daarbij behorende waarden worden niet vanuit een 
morele en existentiële optiek herkend en benaderd. Het betreft bijvoorbeeld 
levensvragen in de trant van: wat heb ik nodig om gelukkig te worden in mijn 
werk? Wat voor iemand wil ik zijn? Hoe en waar trek ik mijn grenzen om mijzelf 
niet te verliezen? Welke kwaliteiten van mijzelf vind ik essentieel om verder te 
ontwikkelen? Ik pleit voor een coachingsmethodiek waarin de morele en exis-
tentiële dimensie wel een plaats heeft. Aandacht voor de zorg voor het fragiele 
zelf van de coachee, gebaseerd op een expliciete waardeoriëntatie staat hierin 
voorop. Dit impliceert een principiële keuze in het spanningsveld tussen het 
presteren in en voor de organisatie en de zorg voor het zelf. Het uitgangspunt is 
dat de vraag naar de zin van het werk pas beantwoord kan worden als de vraag 
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naar de zin van het leven van een antwoord voorzien is. Deze gedachte zal ik 
verder uitwerken (zie ook Wolbink 2008 en 2011). 

Levensvragen dienen zich aan in het coachen

In toenemende mate wordt van een ieder gevraagd om keuzes te maken, zowel 
in het werk als in het privéleven. Ontwikkelingen zoals competentiegericht per-
soneelsbeleid zorgen ervoor dat iedere werknemer bezig is met zijn persoonlijk 
ontwikkelingsplan en de opgave voelt om er zelf voor te zorgen aantrekkelijk te 
zijn voor zowel de huidige als toekomstige werkgevers. Verder vraagt de alom 
ervaren grote werkdruk steeds meer om het maken van keuzes, om overeind te 
blijven. De zorg voor zichzelf is urgent en wordt vaak onderschat, totdat het te 
laat is. Ook de spanning tussen kwantitatieve prestatie-eisen en de zorg voor 
de kwaliteit van het contact met bijvoorbeeld de cliënt, de student of de patiënt, 
roept existentiële vragen en morele dilemma’s op. Deze worden al te vaak niet 
als zodanig (h)erkend. 
 Dit leidt tot de volgende vijf argumenten om binnen het coachen aandacht 
te besteden aan levensvragen. Om te beginnen vragen maatschappelijke ont-
wikkelingen steeds meer aandacht voor vragen als wie ben ik, wat wil ik en wat 
kan en mag ik doen van mezelf? Ze dringen zich als het ware op, ook binnen 
het coachen. Aansluiten bij wat leeft bij de coachee en zelfgestuurd leren nodi-
gen hiertoe uit.

Ten tweede raakt het uitoefenen van een enkel beroep gedurende het hele 
werkzame leven achterhaald. Wisselingen van beroep en/of baan komen steeds 
vaker voor. Het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt dus steeds belangrijker en 
daarmee de achterliggende levensvragen.

Ten derde is ook de zorgvuldige begeleiding van de coachee essentieel als een 
leerproces op gang komt dat verder gaat dan de eigen functie. In het coachen 
komt een intensief en soms ook existentieel proces op gang dat niet stopt bij 
de voordeur van de werkplek. Het is belangrijk om coachees niet in de kou te 
laten staan als ze met hun levensvragen, waarvan ze zich mede door dit proces 
bewust zijn geworden, bij de coach komen. 

Een vierde reden om aandacht aan levensvragen te besteden is dat ook coa-
chees in hun beroepsuitoefening in aanraking kunnen komen met cliënten, 
patiënten of studenten die geconfronteerd worden met levensvragen. Oog heb-
ben voor de eigen levensvragen binnen het coachen helpt om hiermee goed te 
kunnen omgaan. 
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Ten slotte is de werkwijze binnen het coachen, dat wil zeggen het leren van 
ervaringen, het leren door reflectie en door zelfsturing, een concept dat zich 
leent voor het omgaan met levensvragen (Wolbink, 2000 en 2008). Dit vraagt 
echter wel om een verruimd perspectief van de coach en om een aanvulling van 
de coachingsmethodiek. 

Het primaat van de zin van het leven

Behalve deze praktische argumenten zijn er ook principiële overwegingen die 
ervoor pleiten om de aandacht voor levensvragen een plek te geven binnen het 
coachen. 
 Veel mensen stellen zich de vraag: wat is de zin van het werk dat ik doe? 
Ook de samenhang in het werk of tussen werk en leven buiten het werk kan on-
duidelijk zijn (Schmid 2004, 146). De afwezigheid van die samenhang kan lei-
den tot een beleving van zinloosheid en grondeloosheid. Het zich op het werk 
terugtrekken in een louter ‘functioneren’ helpt niet en werken voor geld alleen 
is amper zinvol. Alleen zinvolheid leidt tot echte passie. Schmid komt met een 
omschrijving van arbeid die de relatie tussen leven en werk kan verhelderen. 
“Arbeid is alles wat een mens met betrekking tot zichzelf en zijn leven pres-
teert om een mooi leven te leiden, waar je volmondig ‘ja’ tegen kunt zeggen” 
(Schmid 2007, 37-38). Dit behelst in de eerste plaats het werken aan jezelf om 
zin en samenhang te creëren en te proberen vriendschap met jezelf te sluiten. 
Verder gaat het om het werken aan relaties met anderen en het ‘gezinswerk’: 
het dagelijkse gezinsleven goed laten verlopen en kinderen opvoeden. Tot slot 
gaat het om vrijwilligerswerk: het werk aan en in de samenleving in het klein. 
Dit alles is, met één woord, ‘levenswerk’. En ingebed in deze andere vormen 
van werk speelt het werken voor de kost, de betaalde arbeid, een bepaalde rol. 
 Schmid pleit dus voor een breed begrip van arbeid dat in het teken staat van 
zingeving, waarbinnen de betaalde arbeid een plek heeft. Aandacht besteden 
aan de vraag naar de zin van het werk vraagt dus eerst het beantwoorden van 
de vraag naar de zin van het leven en naar de zorg voor zichzelf. Het gaat er om 
“bij elke arbeid volheid en vervulling te ervaren vanwege de veelvuldig vertakte 
betrekkingen met anderen; en er niet alleen voor jezelf te zijn, maar ‘onder de 
mensen te verkeren’; vanwege de rijkdom aan ervaringen die de speelruimte van 
het ik aanmerkelijk verbreden; vanwege uitdagingen die gezocht en aanvaard 
worden, en waarin het ik kan groeien en zich voor uitnemendheid kan inzetten: 
arbeid als kunst, als een gerichte verwerkelijking van mogelijkheden en als een 
zich inzetten voor uitnemende realisatie” (Schmid 2004, 151). 
 Het ‘werken aan je leven’, waarin werk en leven zijn geïntegreerd, brengt 
de overkoepelende samenhangen weer tot stand. Er is meer dan een uitslui-
tend economisch bepaald begrip van arbeid. Voor Schmid is werk niet lou-
ter “de productie van goederen of diensten”, of slechts een betaalde activiteit, 
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maar een wijze om aan het leven vorm te geven. Ars laborandi als onderdeel 
van de ars vivendi. Want voor alle arbeid geldt het principe fabricando fabrica-
mur: door werken worden we bewerkt. Het soort en het type van het werk, de 
benodigde attitude en competenties slaan terug op het ik en beïnvloeden en 
veranderen het karakter (Schmid 2004, 148).

Existentiële vragen in het coachen

Met Buer en Schmidt-Lellek (2008, 13) ben ik ervan overtuigd dat veel proble-
men waarvoor mensen naar een coach gaan, beter aangepakt kunnen worden als 
daar achterliggende existentiële vragen gezien en erkend worden. Voor de meeste 
mensen kan het leven pas zinvol zijn als ze ook de zin van hun werk kunnen zien. 
Ik pleit ervoor dat in het coachen deze existentiële dimensie gezien en erkend 
wordt. Het coachen “motiviert auch dazu und unterstützt dabei, Arbeit und Leb-
en neu zu gestalten: eine Arbeitsweise zu entwickeln, die einem ‘schönen’, dass 
heißt bejahenswerten Lebensstil entspricht” (Buer en Schmidt-Lellek 2008, 14).
 Beide auteurs maken een onderscheid tussen de horizontale uitbreiding 
van een probleem en de verticale uitbreiding (Buer en Schmidt-Lellek 2008, 
18 e.v.). In het kader van de horizontale uitbreiding wordt het probleem ge-
analyseerd binnen de context van de probleemsituatie, zoals de gevoelens, het 
eigen gedrag en de rollen die vervuld moeten worden. De verticale uitbreiding 
heeft betrekking op de achterliggende existentiële levensvragen. Pas vanuit 
deze achtergrond kan de zin van een concrete situatie in het werk verhelderd 
worden. Ze schetsen een voorbeeld van een manager die mensen moet ont-
slaan, daar ongelukkig mee is en een coach zoekt. In het coachen komen zijn 
gevoelens aan de orde, worden ontslaggesprekken geoefend in de vorm van 
een rollenspel en wordt er gesproken over het rouwverwerkingsproces van 
diegene die ontslagen wordt. Kortom, het probleem wordt geïndividualiseerd 
en gepsychologiseerd. De coach blijft zitten op het niveau van de rol die de 
functie vraagt en de bijbehorende persoonlijke gevoelens. De morele vraag of 
het terecht is dat deze mensen, die volgens de manager uitstekend functio-
neren, worden ontslagen komt niet aan de orde. Het conflict tussen wat zijn 
rol van hem vraagt en zijn persoonlijk geweten wordt niet manifest gemaakt. 
De coach pakt het probleem aan als een inter-persoonlijk en inter-rolconflict. 
“Als coach sieht sie nur den Auftrag, dem Klienten Hilfen angedeihen zu las-
sen, diese schwierige Situation ohne gesundheitliche Schäden zu überstehen. 
Das ist aber zu wenig. Hier ware eine ethische Reflexion notwendig” (Buer en 
Schmidt-Lellek 2008, 22). 
 Dat deze verticale dimensie niet onderkend wordt, wijten zij aan twee oor-
zaken. In de eerste plaats wordt er in de beroepssocialisatie louter aandacht 
besteed aan hoe er gecoacht moet worden en ‘hoe het loopt’ en ‘wat werkt’. 
Er wordt wel aandacht besteed aan wat in een concrete situatie toepasbaar en 
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werkzaam is, maar niet aan wat in moreel opzicht het juiste is voor de coachee 
en/of voor de coach. De filosofische reflectie ontbreekt. In de tweede plaats 
wordt de coach door aandacht te besteden aan existentiële vragen geconfron-
teerd met zijn eigen existentiële angst die hij liever uit de weg gaat. Coaches 
hebben niet geleerd hiermee om te gaan en ze kunnen hun eigen existenti-
ele onzekerheden niet verduren. “Sie müssen sich mit dem Sinn ihres eige-
nen Lebens beschäftigt haben, mit ihrem einstigen Nichtmehrdasien, mit dem 
Absurden, dem Unglück, dem Bösen in ihrer eigenen Lebenswelt” (Buer en 
Schmidt-Lellek 2008, 23).

Wezenlijke vragen

In zijn boek Filosofie van de levenskunst formuleert Schmid (2006, 23 e.v.) een 
aantal wezenlijke vragen die betrekking hebben op deze verticale dimensie. De 
eerste is: hoe kan ik mijn leven leiden? Iemand die zichzelf deze vraag stelt, 
heeft de eerste stap gezet om van het leven een eigen persoonlijk leven te 
maken en om er verantwoordelijkheid voor te nemen. Op zoek gaan naar de 
persoonlijke, existentiële, keuzeruimte, hoe klein soms ook, betekent dat ie-
mand zichzelf de vraag stelt hoe het eigen leven geleid kan worden binnen de 
verbanden waarin hij leeft. De volgende vraag is dan ook: in welke verbanden 
leef ik? Welke kansen én beperkingen brengen die met zich mee. Dan is de 
vraag: welke keuzes heb ik? Het gaat om de mogelijkheden om het leven te 
leiden binnen de ruimte én de kansen die de verbanden, waarbinnen iemand 
zich bevindt of zou kunnen bevinden, bieden. Op de achtergrond staat daarbij 
de vraag: wie ben ik? De weg die iemand in zijn leven denkt te moeten bewan-
delen, wordt mede ontsloten door de vraag: welke opvatting van het leven heb 
ik? Waar gaat het in essentie in het leven om? Wat is de existentiële opgave? 
Het gaat erom wat betekenis heeft en wat niet, en hoe het verloop van het leven 
daar telkens op kan worden afgestemd. 

Zin en samenhang

De verticale, existentiële dimensie heeft betrekking op de vraag naar de zin 
van het leven. Daarom is de vraag belangrijk wat we dan wel onder ‘zin’ ver-
staan en hoe we die zin tot stand kunnen brengen. Schmid (2004, 334 e.v.) 
omschrijft zin als volgt: “Iets ‘maakt zin’ als je samenhang kunt herkennen; 
als afzonderlijke zaken, mensen, feiten en ervaringen niet op zichzelf staan, 
maar verband met elkaar houden. Je kunt zeggen: zin is samenhang, en dus is 
zinloosheid gebrek aan samenhang.” Als mensen bijvoorbeeld hun activiteiten 
niet op elkaar afstemmen en zonder samenhang functioneren, dan ervaren ze 
dat als zinloos. Een ‘onzinnig’ idee is een idee dat tot niets zinnigs kan leiden, 
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dat wil zeggen dat geen samenhang heeft met andere onderdelen van het le-
ven. Een ‘zinloos’ bestaan betekent dat de samenhang ontbreekt of niet meer 
gezien wordt tussen dat wat iemand wil en doet. De ‘externe’ samenhang met 
anderen kan ook zoek zijn, als datgene wat gedaan wordt geen betekenis heeft 
voor anderen. Ook is het mogelijk dat de samenhang met anderen er wel is, 
en ervaren wordt, maar dat de samenhang van wat iemand doet voor anderen 
met dat wat die persoon zelf echt wil of kan, zoek is. Gebrek aan samenhang 
leidt tot het ervaren van zinloosheid. Dit kan betrekking hebben op de ‘interne’ 
samenhang en op de ‘externe’ samenhang; vaak gaat het ene met het andere 
gepaard. Schmid (2004, 335) stelt: “Het ontbreken van zin, dat vaak als ‘op-
gebrand zijn’ (het burnout-syndroom) wordt ervaren, is het opdrogen van de 
bronnen des levens, dat veroorzaakt wordt door het feit dat de samenhangen 
van het handelen en leven niet meer zichtbaar zijn; noch individueel, noch 
maatschappelijk.” 
 Als de ‘zin’ ontbreekt, samenhangen zijn weggevallen of niet meer worden 
gezien, is het van belang om weer samenhangen tot stand te brengen, om het 
eigen leven daarin vorm te geven. Volgens Schmid is het vinden van de ‘zin 
van het leven’ in de eerste plaats het creëren van innerlijke samenhangen. Dat 
betekent de samenhangen zien, vinden en tot stand brengen, die kenmerkend 
zijn voor het ik. Het betekent ook de grote lijn in het oog houden, waarin zich 
de individuele zin van het leven manifesteert. De opeenvolging van gebeur-
tenissen met alle toevalligheden en door het lot bepaalde ontmoetingen, wor-
den zo in een samenhangend verhaal opgenomen. In tweede instantie gaat 
het om het zien, dan wel het creëren, van externe samenhangen met anderen. 
Dit betekent het oog hebben, dan wel krijgen, voor andere mensen, voor wat 
hen bezighoudt en het onderkennen van wat je daarvoor zou kunnen en willen 
betekenen. Vervolgens het in contact gaan met deze anderen om zo de relatie 
vorm te geven en te onderhouden. 

Aandacht voor levensvragen in het coachen

Omgaan met levensvragen binnen het coachen vraagt ten eerste om een ver-
ruimd perspectief van de coach en ten tweede om een werkwijze voor het 
omgaan met levensvragen. De mogelijkheid bestaat dat de coachee met een 
inbreng komt die bijvoorbeeld te maken heeft met spanningen op de werkplek 
of gaat over cliënten of collega’s die de coachee irriteren. Voor deze problemen 
is de coachee op zoek naar een oplossing binnen de uitoefening van zijn beroep 
in de werksituatie. Hij zoekt het in de horizontale dimensie. Als dit niet lukt, 
dan is het belangrijk dat de coach beseft dat het ook om zingevingsvragen kan 
gaan die eerst aandacht vragen. Dit betreft de verticale dimensie. Ook is het 
mogelijk dat de coachee in zijn inbreng expliciet met een levensvraag komt. In 
het laatste geval is het belangrijk dat de coach de verticale dimensie (h)erkent 
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en niet de problematiek en de aanpak ervan louter in de horizontale dimensie 
gaat zoeken. 
 Een ‘inclusieve’ werkwijze voor het omgaan met levensvragen kan bijvoor-
beeld bestaan uit het blootleggen van de discrepanties in de interne en/of ex-
terne samenhangen, in combinatie met het stellen van de ‘wezenlijke vragen’ 
van Schmid. 

Het blootleggen van discrepanties. Om te beginnen is het van belang om op 
zoek te gaan naar discrepanties in de interne samenhangen en/of externe sa-
menhangen zoals Schmid die benoemt. Bijvoorbeeld discrepanties tussen wat 
de coachee goed kan en eigenlijk zelf wil, tussen zijn normen en waarden en 
die van zijn beroep, tussen dat wat de coachee voor zijn medemensen wil be-
tekenen en dat wat zijn beroepsrol van hem vraagt. In eerste instantie gaat het 
dan om het benoemen en expliciteren van de twee (of meer) kanten van de 
discrepanties oftewel de ‘scheuren’ in de samenhangen en het onderzoeken 
van elke kant op zijn betekenis en dat wat het te zeggen heeft. Kortom het 
concretiseren van de spanningsveld(en) van en in de coachee in relatie tot de 
‘scheuren’ in de samenhang met zijn werkcontext. Als deze ‘scheuren’ in de 
interne en/of externe samenhang helder en verkend zijn, komt de vraag naar de 
zin van het leven op de voorgrond. Vanuit dit perspectief kan de coachee kijken 
of er een nieuwe samenhang ontstaat in zijn netwerk van betekenissen, met be-
hulp waarvan hij keuzes kan maken. De ene weg leidt naar het verhelderen en 
hopelijk het ontdekken van de interne samenhang, de andere naar het onder-
zoeken van de al dan niet aanwezige, dan wel te creëren, externe samenhang. 

De ‘wezenlijke vragen’. De eerder beschreven zogenaamde wezenlijke vragen 
van Schmid (2006) kunnen een inspiratiebron vormen voor het werken aan 
levensvragen binnen het coachen. Hoe kan ik mijn leven leiden? In welke ver-
banden leef ik? Welke keus heb ik? Wie ben ik? Welke opvatting van het leven 
heb ik? Deze vijf vragen bieden aanknopingspunten voor de coach en bieden 
een inspiratiebron voor de, aan de coachee, te stellen vragen. Hoe kan ik mijn 
leven leiden? kan bijvoorbeeld door de coach worden gebruikt in de vorm van: 
hoe leid jij je leven? En hoe gaat dat? Als dit leidt tot het kunnen kijken naar 
het eigen leven, kan de volgende vraag zijn: hoe is het op je werk? Hoe zien je 
relatie(s) daar en daarbuiten eruit?, gevolgd door: welke keuzen heb je? Daarbij 
kan worden doorgevraagd met: wie ben jij? Vertel wat jou typeert, wat wezenlijk 
voor jou is, en: welke opvatting over het leven heb jij? Wat is voor jou daarin be-
langrijk? Dit alles leidt dan weer tot vragen als: wat is voor jou het goede leven? 
Wat maakt jou gelukkig? Daarbij kunnen deze vragen ook worden gebruikt om 
de coachee kritisch te laten kijken naar de vaak impliciete opvattingen over het 
leven waar hij in het werk mee geconfronteerd wordt. Er kan bijvoorbeeld de 
vraag gesteld worden naar de achterliggende opvatting over het leven van het 
personeels beoordelingssysteem of van een gepropageerde cultuurverandering. 
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Het bewust worden van verschillen hiervan met de eigen opvattingen kan weer 
bijdragen tot een vergroot inzicht in de achterliggende verticale dimensie en de 
bijbehorende existentiële opgave. 

Tot slot

Het is cruciaal dat fundamentele levenskeuzes en de daarbij behorende waar-
den vanuit een morele en existentiële optiek herkend en erkend worden door 
de coach. Het is noodzakelijk dat ze, daar waar ze spelen, geëxpliciteerd en 
verkend worden. Alleen op deze wijze is te voorkomen dat het coachen ver-
wordt tot een ‘waardenloze’ onderneming, waarin voor levensvragen geen plek 
is. Oog voor levenskunst in het coachen voorkomt dat coachen louter aanpas-
singskunst is. 
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Wijsheid, dat lucht op!

Hubertus Bahorie

The true creative attitude to living
is not trying to get what you want
but to want what you get
[Frédéric Antonious]

De filosofielessen die Willem ooit kreeg, tijdens zijn studie bouwkunde, ontsta-
ken in hem een hevige interesse. In de hoop antwoorden te vinden op de vele 
vragen die hem bestookten, las hij in zijn vrije uurtjes alles waarop hij maar de 
hand kon leggen. Helaas leverde dit filosofische denkvoer nog meer vragen op 
en al gauw was zijn hoofd te klein om de vele mogelijke antwoorden die aan de 
horizon van zijn denken opdoemden te bevatten. Uit wanhoop nam hij uitein-
delijk het besluit de filosofie naast zich neer te leggen. Want hoe doe je dat, al 
die vragen hanteren? Wat heb je eraan in het dagelijks leven? 
 Willem ontmoette ik bij de supermarkt en we raakten in gesprek. Zo komt 
van het een het ander. Bij het maandelijks Filosofisch Café werd hij al gauw een 
trouwe gast. Zo nu en dan komt hij bij mij op consult. 
 “Moet ik in mijn leven meegaan met gebeurtenissen die op me afkomen of 
moet ik juist mijn eigen plan trekken?” Willem vertelt tijdens een consult dat hij 
het gevoel heeft zich steeds te moeten aanpassen aan zijn vrienden. “Wanneer 
ze me bijvoorbeeld vragen mee te gaan naar een voetbalwedstrijd, dan duikt 
er onrust in me op en ik twijfel. Toch hoor ik mezelf ‘is goed’ zeggen. Eigenlijk 
vind ik het zonde van mijn tijd. Ik heb wel eens ‘nee’ gezegd, want ik moest 
thuis dringend wat klusjes opknappen. Uiteindelijk kwam er maar weinig uit 
mijn handen en kon ik mijn aandacht er niet bijhouden. Gek hè? Wat ik ook 
kies, op de een of andere manier klopt het niet.” 
 “Kun jij je nog herinneren waar je met je aandacht wel was?” Dan vertelt 
Willem dat hij met zijn vrienden vroeger veel voetbalde en wedstrijden bezocht. 
“Na afloop gingen we wat drinken en hadden hele interessante gesprekken. 
Dat was heel gezellig. Ik mis het wel, maar het is nu niet meer zoals vroeger. 
Misschien is het beter om helemaal geen contact meer te hebben.” “Wat mis 
je dan precies?” “Eigenlijk mis ik de gesprekken nog het meest, het voetbal en 
het drinken niet zo. Maar elkaar vaker zien zit er niet in; we leiden nu allemaal 
heel andere levens.” “Moet je elkaar dan vaak zien om een goed gesprek te 
voeren?” Even is het stil. “Nee, eigenlijk niet.” “Denk je dat naar een voetbal-
wedstrijd gaan per se tegenover het voeren van een goed gesprek moet staan?” 
En weer is het stil.
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Tegenwoordig gaat Willem graag mee. Tijdens het consult kwam hij er achter 
dat hij gesprekken met zijn vrienden wél, maar voetbalwedstrijden niet langer 
op prijs stelt. Er viel een last van zijn schouders. Het plan dat hij nu trekt, is 
gericht op de kwaliteit van de ontmoeting en niet langer op die van het voetbal. 
Dus laat hij de wedstrijd gebeuren en benut die schaarse gelegenheid om als 
vanouds een goed gesprek te voeren. Terwijl hij dit vertelt, straalt zijn gezicht. 
Hij is zichtbaar opgelucht.

Over de auteur
Wijsgeer Hubertus Bahorie heeft een praktijk voor Filosofie & Levenskunst, ‘Hel-
der Water’: www.OpenBloem.Nu

Te veel vragen bij het stellen van vragen
Ronald Wolbink 

In het VFP-katern van Filosofie & Praktijk 33 (2012) 1, pp. 80-88, geeft Harm 
van der Gaag zijn visie op het beroep van filosofisch consulent. Hij begint zijn 
uiteenzetting met te vertellen dat het vak in zijn opvatting niet te omschrijven 
is. Volgens de auteur is het typerend dat niet bepaalde vragen of typen antwoor-
den van de cliënt tekenend zijn voor de filosofische praktijk, maar dat in de filo-
sofische praktijk elke vraag als een filosofische vraag kan worden opgevat. Een 
filosofisch consulent hoeft volgens hem ook geen afgestudeerde filosoof te zijn. 

Filosoferen: bevragen van vragen

Waar het volgens Van der Gaag in het filosofisch gesprek met een cliënt om 
gaat is het filosoferen. Dit is het bevragen van vragen. Vragen worden daardoor 
uitgepakt om diepere vragen te onthullen en die “gang van vraag naar vraag 
is het voortschrijden van het inzicht, de bezigheid van wijsheidsliefde” (85). 
De vraag wat nu een vraag een ‘diepere’ vraag maakt, komt helaas niet aan de 
orde, noch de vraag voor wie het een ‘diepere’ vraag is. Het zou boeiend zijn 
als hij deze vraag in zijn artikel had gesteld en beantwoord. 
 Het lijkt me dat er niet aan valt te ontkomen dat een filosofisch consulent 
keuzes maakt bij het bevragen van vragen. Een vraag bevat meestal meerdere 
concepten en vooronderstellingen die bevraagd kunnen worden. Zo stelt de 
auteur in zijn artikel alleen een vraag naar het ‘filosofische’ van de filosofi-
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sche praktijk en bevraagt hij het woord ‘praktijk’ niet. Ook heeft hij het over 
een ‘vak’, maar kiest er voor dit begrip niet te onderzoeken. Het is voor een 
filosofisch consulent van groot belang dat die zich afvraagt wanneer in het ge-
sprek welke vraag, door hem of haar, wordt gesteld en hoe deze keuze wordt 
gemaakt. Het maken van deze keuzes wordt niet gethematiseerd in dit artikel.

Gereedschapskist

De werkwijze van Van der Gaag kan verduidelijkt worden met behulp van de 
‘gereedschapskist’ van Wouters. (Wouters, P. Denkgereedschap 2.0. Rotterdam: 
Lemniscaat, 2010.) Deze gereedschapskist bevat onder meer het wezensden-
ken (‘hamer-en-beitel’), het transcendentaal denken (‘de winkelhaak’), de 
analytische methode (‘de decoupeerzaag’) en de deconstructie (‘de werkende 
mens’). De werkwijze die Van der Gaag volgt lijkt op het transcendentaal den-
ken. Transcendentaal denken behelst het onderzoeken van de eigen denkpa-
tronen die we moeten hanteren opdat iets voor ons begrijpelijk zou kunnen 
zijn. De stappen zijn: 1. geef geen antwoord, 2. zoek de vooronderstellingen, 3. 
analyseer de cruciale concepten en 4. herformuleer de vraag. Wellicht kent zijn 
aanpak ook kenmerken van de deconstructieve aanpak. Ander gereedschap 
zoals de fenomenologische methode, het wezensdenken of de hermeneutiek 
gebruikt hij blijkbaar niet, althans niet volgens zijn artikel. Waarom niet, wordt 
niet duidelijk. Het is overigens zijn goed recht dat hij zijn aanpak, als filoso-
fisch consulent, hiertoe beperkt, maar het maakt wel nieuwsgierig naar de ar-
gumentatie onder deze aanpak én of hij zijn keuzes expliciteert en legitimeert 
naar zijn cliënten en zijn collega beroepsbeoefenaars toe. 
 Ook wordt niet duidelijk of zijn aanpak geschikt is voor elk type cliënt. Of 
is het zo dat Van der Gaag vooral van één methodiek gebruik maakt en zich 
alleen richt op cliënten die hiervoor openstaan of in de loop van het filosofisch 
consult, dan wel een serie van consulten, hiervoor open gaan staan. Het is dan 
de vraag of Van der Gaag, in methodisch opzicht, voldoende respect heeft voor 
het mens- en wereldbeeld van de cliënt. Als deze, in termen van Wouters, leeft 
vanuit het naïef, dan wel filosofisch, realisme dan is een aanpak gebaseerd op 
het wezensdenken of eventueel de fenomenologische methode wellicht beter 
passend. Dit doet dan meer recht aan de cliënt dan meteen maar de trans-
cendentale methode met een vleugje deconstructie er op los te laten. De ge-
reedschapskist van een filosofisch consulent vraagt om meer gereedschap dan 
alleen maar een winkelhaak, de metafoor die Wouters hiervoor hanteert. Een 
timmerman redt het ook niet met alleen een winkelhaak in zijn gereedschaps-
kist. 
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Professionalisering

Maar zou ondanks deze omissies zijn artikel een bijdrage kunnen leveren aan 
de verdere professionalisering van het vak? Om die vraag te beantwoorden is 
het nodig om eerst te bezien wat professionalisering vraagt. 
 Het zijn van een professioneel beroep vraagt onder meer om het bezitten 
van een methodiek. Een methodiek beschrijft hoe de beginsituatie van de cliënt 
in kaart wordt gebracht, hoe de doelstellingen vorm worden gegeven en door 
wie, en welke doelstellingen passend zijn voor het beroep en op welke wijze 
interventies samenhangen met enerzijds de beginsituatie en anderzijds de ge-
formuleerde doelstellingen. Op deze wijze valt de methodiek van de tandarts in 
kaart te brengen evenals die van de psychotherapeut of van de filosofisch con-
sulent. De functie van de methodiek is dat die richting geeft aan het handelen 
van de beroepsbeoefenaar, maar ook dat het de beroepsbeoefenaar in staat stelt 
om achteraf verantwoording af te leggen over zijn handelen. Verder kan de me-
thodiek onderwezen worden en de hiervoor benodigde vaardigheden worden 
getraind. Het is verder een onmisbaar kader voor supervisie.
 Natuurlijk kun je de discussie voeren of de filosofisch consulent wel een 
methodiek heeft of dat het juist een beroep is zonder een kenmerkende metho-
diek. Wellicht boeiende vragen, maar daarmee plaatst de filosofisch consulent 
zich wel buiten de maatschappelijke werkelijkheid en is zoiets als een beroeps-
register voor filosofisch consulenten een, vanuit maatschappelijk perspectief, 
zinloos iets. Het begrip beroepsregister is slechts voor de buitenwereld relevant 
als het taalspel waarvan het een onderdeel is gerespecteerd wordt.

Oppervlakkig

Als ik nu een poging doe om de methodiek van Van der Gaag in kaart te bren-
gen dan leidt dit tot het volgende. Het in kaart brengen van de beginsituatie 
houdt in het inventariseren van de vraag die de cliënt stelt. De vraag wordt op 
inhoudsniveau, op een conceptueel niveau, in kaart gebracht. De interventies 
bestaan blijkbaar uit het vragen stellen bij begrippen die in de vraag als van-
zelfsprekendheden worden voorondersteld. Het gaat dus om het expliciteren 
en bevragen van de vooronderstellingen, om het bevragen van de ‘antwoorden’ 
die de vraag bevat. De achterliggende doelstelling van zijn methodiek is het 
komen tot ‘wijsheid’, want ‘wijsheid werkt’. 
 Maar wat die ‘wijsheid’ nu is, wordt niet belicht. Het lijkt erop dat wijsheid 
datgene is wat resteert als de vragen gesteld zijn. Vragen die gericht zijn op 
het bevragen van vanzelfsprekendheden die de door de cliënt gestelde vragen 
impliceren. Blijkbaar is het ‘opruimen’ van deze vanzelfsprekendheden, met 
behulp van steeds ‘diepere’ vragen een voldoende voorwaarde voor wijsheid. 
Helaas roept ‘wijsheid werkt’ voor Van der Gaag geen ‘diepere’ vragen op die 
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hij in zijn artikel uitwerkt. Dit is onbevredigend. Zijn betoog stokt dan ook na 
het poneren van deze ‘oppervlakkige’ vanzelfsprekendheden. Het omschrijven 
van het filosofische als de bezigheid van de wijsheidsliefde vraagt om meer 
verduidelijking.

Onduidelijke keuzes

Wat ook niet duidelijk wordt, is hoe zijn interventies samenhangen met de be-
ginsituatie, de vraag van de cliënt en de doelstelling van hem, namelijk ‘wijs-
heid’. Het wordt niet duidelijk welke keuzes hij maakt als filosofisch consulent 
en hoe hij deze verantwoordt. Als bijvoorbeeld een man twijfelt tussen het 
doorgaan met zijn huwelijk of het gaan samenleven met zijn minnares, dan 
wordt de vraag bewerkt tot “moet ik doorgaan met Maria of Izabel”, waarna het 
woord ‘moeten’ gethematiseerd en bevraagd wordt. Echter waarom ‘moeten’ en 
niet de woorden ‘huwelijk’ of ‘minnares’? De zakenman die klaagt over ieder-
een die hem dwarszit, wordt niet bevraagd op wat ‘iedereen’ is, of wat hij onder 
‘dwarszitten’ verstaat, maar hij wordt stap voor stap naar de vraag gebracht 
‘waarom doe ik niet wat ik wil?’ Wordt hier een eigen wijsheid door de cliënt 
ontdekt of smokkelt Van der Gaag op een subtiele wijze zijn eigen wijsheid bin-
nen de dialoog? 

Lacunes

Stuurt deze filosofisch consulent, onder het mom van slechts vragen stellen, de 
cliënt bewust een bepaalde richting op of laat hij de cliënt de gewenste richting 
ontdekken, zonder dat de filosofisch consulent hier vanuit een methodische 
optiek verantwoording over aflegt? En staat dat op gespannen voet met de be-
roepsethiek van een professionele beroepsbeoefenaar, want deze legt verant-
woording af over zijn of haar keuzes om te voorkomen dat hij impliciet sturing 
geeft aan de zoektocht van zijn cliënt en dat hij deze leidt naar dat antwoord 
waarvan de filosofisch consulent denkt dat het goed voor hem is? De filosofisch 
consulent die vervolgens zijn handen in onschuld wast door te stellen dat hij 
toch slechts vragen stelde? Waarbij hij voorbij gaat aan het gegeven dat elke 
vraag een richting vooronderstelt die als vanzelfsprekend voorondersteld wordt 
in de vraag. 
 Dit impliceert overigens niet dat Van der Gaag dit bewust doet. Het is heel 
goed mogelijkheid dat hij zich zelf nog geen vragen heeft gesteld bij dat wat 
voor hem vanzelfsprekende antwoorden zijn. Maar wat wel helder is, is dat zijn 
aanpak, bezien als professionele methodiek, lacunes kent, en daardoor nog te 
beantwoorden vragen oproept, waardoor het zelfreflexief vermogen van zijn 
aanpak te wensen overlaat. Daarmee roept zijn artikel nog te veel vragen op om 
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een stevige bijdrage te kunnen leveren aan het debat over de verdere profes-
sionalisering van de filosofisch consulent. Daarvoor zullen toch eerst nog meer 
vragen beantwoord moeten worden.

Recent verschenen boeken 
Van de redactie

Cornelissen, Niels, Armando, Brakman, Mutsaers. Over filosofie en literatuur. 
Zoetermeer: Uitgeverij Klement, 2012, 276 pp. € 25,95

In het werk van Armando, Willem Brakman en Charlotte Mutsaers zijn strate-
gieën te traceren die inspelen op problemen die ook in de recente geschiedenis 
van de wijsbegeerte centraal staan. Deze literaire strategieën kunnen een kri-
tiek op de filosofische manier van denken inhouden, maar er ook een aanvul-
ling op vormen. Waar filosofie geneigd is haar dilemma’s in conceptuele taal uit 
te pluizen, heeft de literatuur eigen middelen om ze te ontwarren. Niels Corne-
lissen leest het werk van genoemde drie literatoren samen met dat van denkers 
als Adorno, Derrida en Deleuze. Kwesties die dan in het vizier komen zijn de 
autonomie van de kunst, de rol van geschiedenis in de literatuur, het autobio-
grafische, de historische werking van de roman en de verhouding tussen mens 
en dier. In een combinatie van filosofische en literaire inzichten ontstaat een 
wisselwerking tussen beide genres. Niet alleen maakt filosofie zaken zichtbaar 
in literatuur, op haar beurt is literatuur niet zonder gevolgen voor de filosofie. 
Armando, Brakman, Mutsaers geeft een nieuw perspectief op het werk van drie 
grote Nederlandse auteurs. Het is zowel een introductie op hun afzonderlijke 
literaire oeuvre als een reflectie op de relatie tussen filosofie en literatuur.

Niels Cornelissen (1978) is neerlandicus en filosoof en promoveerde op dit on-
derwerp.

Kessels, Jos, Spelen met ideeën. De kunst van het filosofische gesprek. Amster-
dam: Boom, 2012, 172 pp. €32,50.

VFP-lid Jos Kessels presenteerde op 31 mei zijn nieuwe boek Spelen met idee-
en. In dit boek wordt een methode besproken om systematisch en in dialoog tot 
de kern van een vraagstuk te komen, een visie te ontwikkelen en deze op een 
beeldende manier onder woorden te brengen. Deze methode is geïnspireerd op 
Plato’s Ideeënleer en de dialogen van Socrates. Centraal in Spelen met ideeën 
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staat het zogenaamde kralenspel. Dit eeuwenoude instrument stelt deelnemers 
in staat kernachtig hun centrale gedachten op vier niveaus te formuleren: de 
feiten, de persoon, de denkpolen en de uiteindelijke idee.

Jos Kessels (1948), filosoof en schrijver, richtte in 1999 Het Nieuwe Trivium op, 
samen met Erik Boers (www.hetnieuwetrivium.nl). Hij werkt nu in het gespeci-
aliseerde bureau Eidoskoop, zie www.eidoskoop.nl. 

Reijen, Miriam van (red.), Spinoza voor managers. Zoetermeer: Uitgeverij 
Klement, 2012, 120 pp. €14,95 (te verschijnen).
De 17e eeuwse Nederlandse (d.w.z. tweede generatie allochtone) filosoof Be-
nedictus de Spinoza staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling. 
Hij is één van de 50 vensters in de officiële Canon van de Nederlandse ge-
schiedenis die schooljeugd en nieuwkomers moeten kennen. Daarnaast blijken 
zijn opvattingen over vrijheid van meningsuiting, verhouding kerk en staat, het 
ontstaan van emoties en het niet bestaan van een ‘vrije wil’ verrassend actueel 
te zijn. Dat zijn opvattingen en inzichten ook vrij nauwkeurig overeenkomen 
met recente ideeën en methoden op het gebied van rationeel-emotief manage-
ment en de rationele effectiviteits-training is minder bekend. Van Reijen schrijft 
in haar inleiding dat Spinoza’s filosofie te lezen en te gebruiken is als een 
eigentijdse motivatietheorie. Hij onderscheidt het voornamelijk door emoties 
gestuurde ‘passieve’ handelen (lijden) van het door rede en inzicht ingegeven 
‘actieve’ handelen (leiden). Hij beschrijft in zijn Ethica gedetailleerd hoe je 
van een energieverspillende lijder een effectieve leider kunt worden. Want, vrij 
naar Spinoza: “Geen enkele handeling die vanuit een passie wordt verricht, 
zou niet even goed en zelfs effectiever vanuit de rede kunnen gebeuren”. In de 
inleiding wordt Spinoza beschreven als een ‘mercator sapiens’, een wijze koop-
man, die ook daadwerkelijk als koopmanszoon de zaak van zijn vader overnam 
en zijn vrienden voor het leven op de Amsterdamse beurs ontmoette. Zijn filo-
sofie blijft daar de sporen van dragen, het is een praktische filosofie. Spinoza 
zelf benadrukt herhaaldelijk het nut dat zijn filosofie heeft en hoe je er je voor-
deel mee kunt doen. De thematisch gerangschikte citaten en fragmenten uit 
het werk van Spinoza die dit illustreren hebben direct of indirect betrekking op 
het functioneren van mensen en het reilen en zeilen van organisaties: eigenbe-
lang, macht, diversiteit, concurrentie, de leider als wijze en sterke mens, kritiek 
op de aanname van rational-choice en als rode draad: hoe zet je jezelf zoveel 
mogelijk door en motiveer je anderen daarbij tot samenwerking. 

Miriam van Reijen (1946) promoveerde op Spinoza en is auteur van o.a. Spi-
noza – de geest is gewillig, maar het vlees is sterk (20114).
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Mededelingen en agenda van de VFP

Vereniging voor Filosofische Praktijk  http://www.verenigingfilosofischepraktijk.nl
Secretariaat VFP: Ronald Wolbink, Van Keppelmarke 57, 8016 GJ Zwolle
secretariaatvfp@gmail.com

- Socratische Landdag – Socrates als coach?
Zaterdag 23 juni 2012 vindt aan de ISVW de jaarlijkse Socratische landdag 
plaats.
Kosten voor deelname bedragen € 40,- (inclusief lunch en borrel)
Organisatie: Hans Bolten en Wieger van Dalen.
Inschrijven kan via:
www.boltentraining.nl/formulieren/cgi/socrlanddag2012.html
- Promotie Ronald Wolbink
Op maandag 25 juni om 13.30 verdedigt Ronald Wolbink zijn proefschrift op 
de Radboud Universiteit in Nijmegen, getiteld De coach, de begeleider van de 
laatste mens?.
- Intervisie door Dick Kleinlugtenbelt en lezing door Jan Bransen
Zaterdag 8 september 2012
10-12.30: Socratische Intervisie, begeleid door Dick Kleinlugtenbelt.
Voorbeelden uit de eigen filosofische praktijk van de deelnemers worden be-
sproken op Socratische wijze. De open, niet dogmatische, zoekende en vra-
gende werkwijze stelt deelnemers in staat van elkaars ervaringen te leren.
12.30-13.30 lunch
13.30-15.30: lezing door Jan Bransen, auteur van het boek Word zelf filosoof 
over zijn visie op de filosofisch consulent. In het hoofdstuk “Weg met de spreek-
kamer!” van zijn boek Filosofie en Ironie (1992) legt hij uit wat er volgens hem 
zo bezwaarlijk is aan een filosofische praktijk. Nu vindt hij het tijd worden voor 
het herzien van zijn oude opvattingen over het filosofisch consulentenschap.
Aanmelding en meer informatie: Reinskje Talhout, talhout@planet.nl, 030-
2932556. Locatie: ISvW. Opgave uiterlijk 1 september. Lunchen bij de ISVW is 
mogelijk, kosten €25,- vooraf te betalen op bankrekeningnummer 1270099 van 
de VFP te Harmelen. Geef dit dan ook op bij uw aanmelding.
- VFP ALV en conferentie over vriendschap
Zaterdag 24 november 2012 vindt de najaars algemene ledenvergadering van 
de VFP plaats, gevolgd door een conferentie over vriendschap. 
Locatie en tijd conferentie: ISvW, 10–17 uur
Ochtend: Lezingen prof. dr. Paul van Tongeren (hoogleraar Radboud Universi-
teit) en Dick Kleinlugtenbelt, daarna debat 
Middag: workshops en socratische gesprekken
Afsluiting door filosofische stand-upcomedian en borrel
Meer informatie: Paul Troost (paul.troost@planet.nl, 026 325 78 932/
06 51 24 39 80).


