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Mindfulness

De VO-raad startte zo’n twee jaar geleden een interes-
sant project: ervaren schoolleiders werden opgeleid 
om beginnende schoolleiders te coachen. Aanvankelijk 
dachten coaches én gecoachten misschien dat juist het 
verschil in ervaring de gezel zou helpen ook meester 
te worden, maar ze zijn er ongetwijfeld snel achter ge-
komen dat het in een goed coachgesprek helemaal niet 
om het delen van ervaring gaat. Niet de inhoud is de 
kern, maar wat er speelt tussen mensen waardoor die 
inhoud als lastig wordt ervaren. Precies daarover gaat 
het in het nieuwste boek van Manfred Kets de Vries, 
dat begint met de ontmoeting tussen Freud en Mahler 
in Leiden. De componist zocht hulp bij de psychoana-
lyticus, wiens interventies zich doorgaans over jaren 
uitstrekten. Dit maal was er slechts vier uur nodig om 
Mahler er weer bovenop te helpen als componist én 
minnaar. Kennelijk was Freud in een uiterst effectieve 
staat van gleichschwebende Aufmerksamkeit concludeert 
Kets de Vries, een toestand waarbij de psychothera-
peut zijn onbewuste activiteit zo vrij mogelijk laat 
werken en de motieven die doorgaans zijn aandacht 
sturen, even laat voor wat ze zijn. 
Over dit mindful gedrag gaat het boek van Kets de 

Boeken
Vries, dat hij geschreven heeft voor leiderschapcoaches 
om hen te helpen betere coaches te worden, ‘want ze 
gaan het vak in omdat ze nooit naar zichzelf hebben 
geluisterd en worden leiderschapscoach in de hoop 
eindelijk gehoord te worden’. Hij schreef het ook voor  
leiders ‘omdat in deze tijd van hebzucht en angst de 
doelmatigheid op korte termijn overheerst en gedurfd, 
fantasierijk leiderschap node wordt gemist.’
Werk aan de winkel dus! En die oproep wordt op een 
interessante wijze ingevuld. Kets de Vries laat de lezer 
naast de sofa zitten waarop zich een bonte verzame-
ling disfunctionele leiders vlijen. Hij laat zien wat er 
gebeurt als leiders op wraak uit zijn, zich slachtoffer 
voelen, beroepsredders zijn of zich tot verleidelijke 
organisatietirannen ontpoppen. En dat is leerzaam 
voor de leider die zich - al is de mate waarin hopelijk 
niet zo erg als in de casussen - vast herkent in de ge-
noemde rollen. En voor de leiderschapscoach, want hij 
krijgt een beter begrip van het belang en de betekenis 
van persoonlijke patronen en de innerlijke structuur 
van iemands persoonlijkheid. De uitgever heeft met 
de titel misschien willen meeliften op de hyperige 
populariteit van mindfulness. Dat laat echter onverlet 
dat Kets de Vries een boeiend boek heeft geschreven 
voor coaches en leiders waarin hij uitgebreid ingaat op 
een vruchtbare, volwassen invulling van elk van beide 
rollen. Mindfulness in de vorm van goed luisteren, 
aandachtig zijn bij de ander in het hier en nu, helpt 
daarbij altijd.
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