Interview

Het weekeinde is
voor zingeving
Marijke Lingsma en Aty Boers over
15 jaar Coachingskalender
In 2003 verscheen hij voor het eerst: de Scheur je los Coachingskalender. En zojuist is de
vijftiende editie verschenen: ook voor 2017 biedt deze populaire scheurkalender verrassende prikkels
voor de geest. De kalender geeft elke dag ideeën en speldenprikjes voor mensen die hun blik op de
wereld en zichzelf willen verruimen. ‘Wat? Is de communicatie in deze organisatie beroerd? Waarom
weet ik daar niets van?’ Een gesprek met de bedenkers ervan: Aty Boers en Marijke Lingsma.
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oaching komt er in essentie op neer dat je mensen helpt
de kloof te overbruggen tussen de huidige situatie en
de gewenste situatie. Wie coaching zoekt, ervaart het
onbehagen van het hier-en-nu, maar slaagt er niet in
hier verandering in aan te brengen. Centraal staat het proces
van persoonlijke of professionele ontwikkeling. Hoe kun je
zelf iets van je leven kan maken?’ Aan het woord is Marijke
Lingsma, een van de boegbeelden van coaching in Nederland.
Zij is ondernemer, veelschrijver en medebedenker van de Coachingskalender, al jarenlang het meest verkochte managementproduct op de boekenmarkt.
Haar medeauteur Aty Boers is manager, businessconsultant,
organisatieadviseur, trainer en specialist in procesgericht organiseren. Boers heeft een even blijmoedige kijk op de Coachingskalender. ‘We zijn al vijftien jaar lang op zoek naar een dagelijks
klikje voor in je hoofd. De basisgedachte is dat je altijd weer
een andere manier kunt vinden om de werkelijkheid bij de
horens te vatten. Je kunt steeds opnieuw manieren vinden om
jezelf in beweging te krijgen.’

het boek Als de winter voorbij is heeft de auteur Thomas Verbogt
het over het verschil tussen harde aandacht die je ergens toe
dwingt en zachte aandacht die verbinding zoekt. Die creatieve
woordkeuze biedt je de gelegenheid om je eigen gedrag en reac-

Gebruiken wat prikkelt
Boers neemt zichzelf als maatstaf bij de selectie van onderwerpen. ‘Ik gebruik wat mezelf prikkelt, ook buiten het werk. In
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ties met een frisse blik te bekijken. Zo’n uitspraak van Verbogt
komt in mijn opschrijfboekje terecht en kan op die manier in
de Coachingskalender van 2018 terechtkomen.’
Beide auteurs stralen vrolijkheid en enthousiasme uit. Als
Lingsma de vraag krijgt ‘Wat ben je?’, antwoordt ze: ‘Leuk, ik
ben een leuk mens, jong van geest en altijd bereid om nieuwe
dingen te proberen of gekke dingen te doen. Ik kan gemakkelijk
switchen tussen humor en serieus zijn.’ Ze lacht er ontwapend
bij, zodat het idee dat hier een te groot ego aan het woord is,
geen kans krijgt. Ze beschrijft zichzelf niet in de eerste plaats
als professional, maar als mens.

Geboren uit frustratie
De blijmoedigheid van de Coachingskalender neemt niet weg
dat de eerste versie is geboren uit frustratie. Boers volgde
een coachingsopleiding bij Lingsma, terwijl ze aan het werk
was als businessconsultant en ze ergerde zich aan het gebezigde jargon. ‘Dan slingerde Marijke weer een uitspraak naar
mijn hoofd, zoals “Een goede coach is lui”. Hiermee werd dan
bedoeld dat een coach het eigenaarschap van problemen niet
moest overnemen en in plaats daarvan iemand zelf zou laten
ontdekken wat de oplossing is. Ik bleef echter het gevoel houden dat het onduidelijk was wat ik daar nu precies mee moest
doen. Tijdens de pauze vroeg ik Marijke of het een idee was om
de kreten in een scheurkalender op te nemen en ze dan op de
achterkant te duiden. Ze keek me even aan en zei: “Ja!” Dezelfde
dag was de uitgever gebeld en zaten we eraan vast.’
Lingsma: ‘We keken elkaar aan en het was enkele seconden
later beklonken. Ik zag in een oogwenk de waarde van een
dagelijkse inspiratiebron voor het publiek. Niet iedereen heeft
altijd zin om lange teksten door te nemen. Wat mij ook hielp
was de associatie met de scheurkalender van Van Kooten en De
Bie, die natuurlijk fantastisch was.’

‘Je moet soms ook de vanzelfsprekende
aannames ter discussie stellen die een
probleem in stand houden, die ervoor
zorgen dat je klem blijft zitten.’

de opleiding langs zou komen. Ik had collegae gewaarschuwd
dat ervoor gezorgd moest worden dat we elkaar niet per ongeluk tegen het lijf zouden lopen, omdat ik dan met het meubilair
zou gaan gooien. En juist op die dag, komt Aty met het idee van
een ‘Scheur je los’-kalender. Loslaten was toen zeker een idee
dat bij mij resoneerde.’

Relatief
Boers zegt dat een belangrijke doelstelling van de Coachingskalender is dippers te veranderen in dimmers, oftewel denkers in
problemen om te vormen tot denkers in mogelijkheden. Dit
constructieve denken mondt niet uit in een ideale persoon in
een perfecte wereld. Boers: ‘Je moet soms ook de vanzelfsprekende aannames ter discussie stellen die een probleem in stand
houden, die ervoor zorgen dat je klem blijft zitten.’
‘Kill your darlings’, noemt Lingsma dit proces. ‘Coaching heeft
niet alleen betrekking op de tocht naar een plek waar het gras
groener is. Soms kan je niet meer doen dan eelt op je ziel kweken. Ook kan je besluiten dat het prima is dat het gras soms
ook dor is. Ik zelf ben altijd bereid te vechten voor verandering, ook als de kans op succes niet groot is. Maar als iets echt
onmogelijk is, leg ik me daarbij neer. Ik herinner me bijvoorbeeld de presentatie van een nieuw spel in Utrecht. De uitgever reed die dag zelf naar Antwerpen om ervoor te zorgen dat
het spel op tijd in de zaal aanwezig zou zijn, maar hij moest
uiteindelijk melden dat het niet ging lukken. Ik ben dan eerst
onrustig, maar zodra het zeker is dat het misloopt, is de onrust
weg. Oké, we hebben een spelpresentatie zonder spel en dat
betekent dat we iets anders met de zaal moeten doen. Dat is
uiteindelijk een goede middag geworden.’
Als je zo’n houding zou willen stimuleren bij het publiek, kan
je bijvoorbeeld een van de favoriete oneliners van Lingsma
opdienen. ‘Joep Schrijvers heeft eens gezegd dat hij niet van
braaf coachen houdt, omdat het leven ook niet braaf is. De
gewone wereld is ook pittig. Zo’n uitspraak nodigt je uit om
elkaar ook weer niet met onnodige voorzichtigheid te benaderen. In moeilijke situaties houd ik ook van de gedachte dat alles
relatief is. Eén haar op je hoofd is te weinig, maar één haar in
je soep is te veel.’

Nooit uitgeleerd
Boers had bovendien het toeval aan haar zijde, toen ze met dit
het voorstel kwam. Lingsma: ‘Ik bevond mij midden in een
echtscheiding en ik wist dat mijn ex die dag in het gebouw van
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Vijftien jaar elke dag advies geven, heeft Boers niet het idee
gegeven dat ze het leven volledig onder de knie heeft gekregen.
‘Zelf zit ook wel eens vast. Ongeduld zit in mijn karakter en ik
ben bijvoorbeeld geen ster in individuele coaching. Als coach
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wil ik het geduld opbrengen om mensen zelf de oplossing te
laten vinden, maar ergens in mij zit nog steeds dat meisje dat
bij een moeilijke vraag in de klas haar vinger opsteekt om te
laten zien wat ze allemaal weet. Dus als ik bij het eerste gesprek
al weet hoe het verder moet, lukt het vaak niet dat voor me
te houden. Volmaakt worden is geen reële gedachte. Dan blijft
de optie open om je eigen makke niet te zwaar te nemen. Het
helpt al enorm als je om jezelf kan lachen.’

‘Het helpt al enorm als je om jezelf kan lachen.’

gen gedaan om dit van de grond te krijgen. De managers dachten toen echter nog dat zij simpelweg hun team de opdracht
konden geven zelfsturend te worden, zonder zelf iets aan het
eigen gedrag te veranderen. De managementstijl paste niet bij
de gedroomde situatie en de zelfsturing kwam dus niet van de
grond. Dat gaat nu echt beter, omdat de verschillende betrokkenen echt bereid zijn op het handelen van zichzelf en het
eigen team te reﬂecteren, zonder zich te laten belemmeren
door rangen en standen. Mensen zijn meer dan vroeger bereid
om los van hun functie na te denken over de kwaliteit van hun
eigen bijdrage. Dat is winst.’

Voeding voor verandering
Lingsma heeft evenmin het idee dat de levenslange onderdompeling in ideeën voor een beter leven bij haar heeft geleid tot
het vinden van een eindpunt. ‘Mijn vader is 99 jaar geworden
en toen was hij nog steeds niet uitgeleerd en ik kan me niet
voorstellen dat ik ooit op het idee kom dat ik alles weet. Als je
niets meer te leren hebt, ben je dood.’

Boers ziet wel een spanningsveld. ‘De Coachingskalender heeft
het doel bij te dragen aan de empowerment van mensen. Daar
kan je twee verschillende kanttekeningen bij plaatsen. In de
eerste plaats lukt het beter om mensen blijvend nieuwsgierig
te maken, dan mensen echt te verbeteren. We bieden eigenlijk
een heel brede gereedschapskist aan en mensen kiezen zelf met
welke tool ze aan de slag willen gaan.’

Zelforganisatie
Voor dat leren hebben we anderen nodig, op schrift, maar
ook in persoon. Lingsma: ‘Het blijft ontzettend moeilijk om
op eigen kracht te ontdekken waar je jezelf aan ophangt. Ik
maak daarom deel uit van een intervisiegroep van vrouwelijke directeuren en van een netwerk van coaches. Het idee dat
ik het leven helemaal wil doorgronden, is mij vreemd. Ik heb
wel vriendjes gehad die midden in de nacht nog diepzinnige
gesprekken wilden voeren, maar er was geen sprake van dat
ik daaraan mee wilde doen. Ik ben meer een praktische reﬂecteerder. Want dat blijf ik het mooiste vinden wat er is: werken
aan dingen die je mooi, belangrijk en zinvol vindt.’
De paradox van de moderne tijd lijkt daarbij te zijn dat we het
leven in onze individualistische maatschappij steeds ingewikkelder maken, zodat mensen steeds meer vaardigheden nodig
hebben om mee te kunnen doen. De psycholoog Trudy Dehue
betoogt bijvoorbeeld dat we daar netto weinig mee opschieten.
Steeds meer mensen ontwikkelen meer sprongkracht en zelfsturing, maar het rendement is niet erg groot, omdat de kloof
tegelijkertijd steeds breder wordt. Lingsma reageert geschokt
op deze redenering. ‘Dat is wel een erg nihilistisch idee.’
De utopie is onbereikbaar, maar er verbeteren wel degelijk dingen. Lingsma neemt zelforganisatie als voorbeeld. ‘Dit idee is
de laatste tijd weer heel actueel, maar het is zeker niet nieuw.
Een jaar of dertig geleden werden hier ook al duidelijke pogin-

‘We bieden eigenlijk een heel brede
gereedschapskist aan en mensen kiezen zelf
met welke tool ze aan de slag willen gaan.’
Coaching komt minder tegemoet aan de behoefte aan zekerheid en houvast. In onze maatschappij lijkt een steeds grotere
groep behoefte te hebben aan minder twijfel en relativering.
Zij zoeken in plaats daarvan een hoekje om in weg te kruipen van de boze buitenwereld. Soms verliezen ze zich in het
idee dat het vroeger beter was. Boers: ‘Eigenlijk kijk ik positief
naar deze onrust. Ik denk het juist goed is dat deze frustraties
geuit worden en aan het licht komen. Dat geeft voeding aan
verandering. Maar ik geloof niet dat het zo simpel is dat we
deze groepen gewoon een kalender kunnen geven. Wij worden
vooral gelezen door mensen die deze nieuwsgierigheid en open
houding al hebben. Waarschijnlijk is het moeilijk de mensen
te bereiken die de ideeën objectief het best zouden kunnen
gebruiken. Daar staat echter tegenover dat ik een enkele keer
hoor dat iemand een pagina uit de kalender heeft losgescheurd
en bij zijn leidinggevende heeft neergelegd. Zo bereiken we
toch een bredere groep.’
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Landjepik
De Coachingskalender is in de loop van vijftien jaar van karakter
veranderd. Lingsma: ‘We begonnen in de tijd dat coaches volop
bezig waren met het landjepik van andere beroepsgroepen. Het
beroep van het begeleiden van mensen in hun leerproces werd
rond 2003 geïnstitutionaliseerd. We hadden terrein veroverd
op de trainers, therapeuten en organisatieadviseurs. De eerste ‘Scheur je los’-kalender was ook nog echt gericht op de
beroepsgroep zelf. Daarna is de doelgroep zich gaan verbreden.
We zijn verschoven van de professional naar de eindgebruiker.’
Boers is ervoor verantwoordelijk dat de kalender steeds
meer een vaste structuur kreeg. Op maandag hebben mensen
behoefte rustig de werkweek op te starten, maar zijn vaak veel
vergaderingen gepland. Boers: ‘Ze zeuren aan je kop, terwijl je
daar de minste behoefte aan hebt. De kalender geeft op maandag ideeën over het omgaan met anderen.’

‘We zijn verschoven van de professional
naar de eindgebruiker.’
Dinsdag staan transities of verandermanagement centraal.
Boers: ‘Ik moet daarbij zeggen dat ik steeds minder geloof in
de term verandermanagement, omdat daar toch het beeld uit
oprijst dat ik zeg wat de ander moet doen. Het denken hoe het
zou moeten, is dan te veel losgekoppeld van de mensen die
de verandering ondergaan. Ik kom dat ook wel tegen in mijn
werk. Dan hoor ik een manager zeggen dat zijn mensen spontaan in beweging zouden moeten komen. Ik vraag dan soms of
ik dat even op mag schrijven voor de Coachingskalender. Vaak is
dat al genoeg om door te laten dringen dat dit een bijzondere
gedachtegang is.’
‘Woensdag is leiderschap het onderwerp, waarbij veel aandacht
uitgaat naar persoonlijk leiderschap. Hoe vergoot je je invloed
voor dingen die anders, beter of mooier kunnen zijn. Donderdag staat de coach centraal. Daarbij krijgt het faciliteren van
teams met behulp van creatieve werkvormen de laatste jaren
steeds meer aandacht. Vrijdag is de dag waarop persoonlijke
eﬀectiviteit centraal staat, met diverse onderwerpen, zoals solliciteren of timemanagement.’
In het weekeinde verschuift de aandacht van de professional
naar de persoon. Zaterdag is heel divers met onderwerpen als
gezin, opvoeding, sport, kunst of reizen, terwijl de zondag meer
is gereserveerd voor thema’s als reﬂectie en zingeving.
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Boers: ‘Het gaat op zondag vaak om levensvragen die de context
van werk ver overstijgen. Mensen willen steeds meer begrijpen
waarom ze doen wat ze doen. Ze zijn minder loyaal aan een
carrière en meer loyaal aan een persoonlijke missie. Dat is de
reden dat een thema als geluk op het werk in opkomst is.’

Een motor voor het leren van mensen en teams
De Coachingskalender is in de vijftien jaar van zijn bestaan uitgegroeid tot een instituut. De grote verandering van de laatste
jaren is dat Lingsma is gestopt als mede-hoofdauteur. ‘Ik reis
graag en ik was in Myanmar. Ik werd wakker en ging rechtop
in mijn bed zitten. Tegen mijn reisgenote zei ik dat ik had
besloten te stoppen met de kalender. “Oké prima”, zei mijn
reisgenote, “ik ga een sigaretje roken.” Het was een beslissing
die even spontaan was als de keuze om ermee te beginnen. Ik
ben nu geen hoofdauteur meer, maar een van de medeschrijvers. Ik heb me van de kalender losgescheurd, omdat ik toch
de behoefte had om gedachten in meer dan 250 woorden uit
te werken, waarin ik ook praktijkvoorbeelden beter kwijt kon.
Komende maart zal dan ook weer een boek van Ger van Doorn
en mij verschijnen waarin ik de vijf kritieke succesfactoren
van coaching beschrijf.’
Hoe zien Lingsma en Boers de toekomst van coaching? ‘Klassieke coachtrajecten zien we steeds minder; gedurende een
aantal sessies aan de slag met een bepaalde coachvraag. Het
raakt steeds meer vervlochten met het dagelijks werk en
blijft op die manier een motor voor het leren van mensen en
teams. Dat ‘nieuwe coachen’ past heel goed bij trends als ‘agile’,
‘scrum’ en ‘holocracy’, die in veel organisaties worden opgepakt. Het idee van een Coachingskalender past dan weer prachtig
bij het werken met ‘dagstarts’, dat als onderdeel van lean of
agile organiseren in veel organisaties wordt ingevoerd. Op den
duur hebben we dus geen coaches meer nodig, omdat de ideeën
uit de coaching een vanzelfsprekend onderdeel worden van hoe
we met elkaar omgaan.’
Als deze woorden profetisch blijken te zijn en het beroep van
coach straks niet bestaat, dan moet dat waarschijnlijk niet in
geringe mate geweten worden aan royale verspreiding van
de Coachingskalender. Succes is geen eindpunt, maar creëert de
behoefte aan nieuwe inzichten.

Een exemplaar van de Coachingskalender 2017 winnen?
Zie p. 53 van dit magazine.
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