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‘ Effectiever 
in- en uit-
zoomen op 
processen in 
en tussen 
mensen’
- Pascaline Christiaens, alumna CCC 

D
e toegenomen 

complexiteit, 

veranderingen en 

onvoorspelbaarheid 

in de werkomgeving 

gaan gepaard met 

ontwikkelingen zoals 

afnemende (financiële) 

middelen, 

internationalisering, groei, 

fusies, afvloeiing, (arbo)wetswijzigingen en nieuwe technologie. 

Daarbij heeft men ook te maken met onzekerheden, spanningen en 

het ervaren van crisis in de wereld buiten de organisatie en met een 

toenemende druk op economische en politieke verantwoording. 

Korte termijn- en instrumentele 'how to'-oplossingen voldoen 

daarbij niet langer. Medewerkers en klanten brengen, naast hun 

kennis en bekwaamheid, ook wensen, angsten, ambities en 

gewoontes mee. Bewust ontworpen agenda's, doelen, strategische 

plannen en regels, bedoeld om onze aandacht op officieel erkende 

doelen te richten, kunnen andere doelen verbergen. 

Met het executive programma Coaching en Consulting in Context 

bieden we een intensieve academische praktijkopleiding aan, die 

dieptepsychologische inzichten verbindt met een professionele 

toepassing van begeleiding in organisaties. Theorie en praktijk 

van werken met verborgen dynamiek in organisaties.

Effectief leidinggeven vereist het kunnen combineren van intuïtieve 

en emotionele inzichten met agenda's en strategische plannen. 

Dit vindt altijd plaats in een context. In elk onderdeel van dit 

programma spelen vier elementen steeds een rol:

•  Wat speelt zich binnenin mensen af?

•  Hoe verhouden mensen zich tot elkaar?

•  Welke rol spelen druk op of veranderingen in het

   systeem waarin coach/consultant en cliënt zich bevinden?        

•  Welke invloed heeft de omgeving op het systeem   

   en op de mensen die erin werken?

 

‘ Werken met wat 
er onder de 
oppervlakte gebeurt’ 
— drs. Martijn van der Spek BSc

Een verdiepende blik op 
organisatie dynamiek

DRS. MARTIJN VAN DER SPEK BSC
Martijn van der Spek is programmaleider van het 

executive programma Coaching en Consulting in 

Context. Daarnaast werkt hij bij USBO als senior 

coach/consultant. Hij coacht (senior) functionarissen 

op verschillende issues, zoals de ontwikkeling van 

effectief leiderschap, rolconsultatie, teambuilding, 

loopbaanadvies, moeilijke werkrelaties en conflict-

management. Als consultant is hij verbonden aan 

USBO Advies, de ‘maatwerkafdeling’ van USBO.
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Doelgroep 
Het executive programma is bedoeld voor coaches, organisatieadviseurs, 

managementconsultants, managers, trainers, professionals op het vlak van 

Management Development en Organization Development; kortom, voor 

ervaren functionarissen die inzicht en professionaliteit in hun begeleiding 

willen verdiepen. Deelnemers leren creatief, doelgericht en professioneel 

begeleiding te bieden. Ze vergaren inzicht in de emotionele beleving van 

de werkplek van degenen die zij begeleiden.
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DE ESSENTIE

Het executive programma Coaching en 

Consulting in Context is een academische 

praktijkopleiding, die dieptepsychologische 

inzichten verbindt met een professionele 

toepassing van begeleidingstaken in 

organisaties.

DOELGROEP

Het executive programma is bedoeld voor 

coaches, organisatieadviseurs, 

managementconsultants, managers, trainers, 

MD- en OD-professionals.

BASISKENNIS

Het programma heeft een postacademisch     

karakter en richt zich op afgestudeerden met 

een HBO- of universitair diploma (of een 

diploma dat daarmee gelijkgesteld kan worden).

AANMELDEN

Aanmelding voor een wederzijds oriënterend 

intakegesprek kan via onze website 

www.uu.nl/executive/ccc. Neem voor meer 

informatie contact op met de projectassistente, 

Tel. 030-2539088 of E. executive.rebo@uu.nl 

DUUR

Het tweejarige studieprogramma omvat 

veertien seminars. Tussendoor vinden achttien 

verwerkings- en verdiepingsbijeenkomsten 

plaats. 

DATA 

Het programma gaat van start op 28 september 

2017 met een opstartbijeenkomst; het laatste 

seminar vindt plaats op 30-31 mei 2019.

BELASTING

Het programma beslaat twee jaar. Inclusief 

het bijwonen van de verschillende 

bijeenkomsten moet de deelnemer 

gemiddeld rekenen op een studiebelasting 

van ongeveer zestig uur per maand.

LOCATIE

De bijeenkomsten vinden plaats 

in de binnenstad van Utrecht en in een 

conferentieoord in het midden van het land. 

Op deze  locaties maken we gebruik van goed 

uitgeruste  onderwijsruimten.

KOSTEN

De kosten voor dit tweejarige executive 

programma bedragen € 24.500,- 

(vrij van BTW), inclusief onderwijskosten, 

studiemateriaal, begeleiding, accommodatie 

en catering. Aan de werkconferentie en de 

individuele supervisie zijn aanvullende kosten 

verbonden (circa € 3.250,-).

CERTIFICAAT

De deelnemers ontvangen, na het behalen 

van een kwalitatief voldoende resultaat 

op genoemde beoordelingsmomenten, 

een certificaat.

Coaching en Consulting in 
Context in één oogopslag

FACTSHEET
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Doel van het programma, 
 werkwijze en leerconcept
Het executive programma Coaching en Consulting in 

Context stelt deelnemers in staat creatief, doelgericht en 

professioneel begeleiding te bieden, met inzicht in de 

emotionele beleving van de werkplek van degenen die zij 

begeleiden. De deelnemer vergaart kennis over en ontwikkelt 

inzicht en competenties in het werken met onbewuste 

processen in organisaties.

NA HET PROGRAMMA:
• beschikt u over kennis over onbewuste dynamiek 

     binnen en tussen mensen in organisaties;

• beschikt u over competenties in gedegen reflectieve 

     begeleiding;

• heeft u een veel beter besef van uw eigen rol en de 

     toegevoegde waarde vanuit die rol voor de organisatie;

• kunt u duidelijker omgaan met begrenzingen van taak 

 en rol;

•    bent u beter in staat om als persoon-in-rol te handelen;

• bent u beter in staat om te gaan met aan het werk

     gerelateerde spanning en discomfort;

• bent u taakgerichter, ook als het moeilijk wordt 

     (‘thinking under fire’);

• heeft u meer focus op het nemen van eigen 

     verantwoordelijkheid en leiderschap en meer vermogen 

tot reflectie, in tegenstelling tot het direct vanuit impuls 

reageren.

ERVARINGSGERICHT
Uitgangspunt in de opzet van het executive programma is een 

actieve inbreng van iedere deelnemer. De onderwijsmethoden sluiten 

aan bij concrete vragen uit de praktijk, terwijl de praktijk wordt

onderbouwd met een gedegen theoretisch kader. 

De (werk)ervaringen van deelnemers bieden een belangrijk 

aangrijpingspunt om bewuste en onbewuste processen te verkennen.

GELAAGD EN CONTEXTUEEL
Om processen in mens én organisatie te begrijpen werkt het 

programma vanuit een zogenaamd psychodynamisch-systeem

perspectief. Organisaties zijn (net als individuen) gelaagd; behalve 

bewuste motieven spelen ook onbewuste aspecten mee op de 

werkplek. Bovendien zijn organisaties (ook net als individuen) open 

systemen; processen binnen personen, tussen personen, in organisaties 

en haar omgeving hebben met andere woorden met elkaar van doen. 

De aandacht voor deze gelaagdheid en contextualiteit bevordert 

enerzijds de effectiviteit van organisaties en anderzijds het welzijn 

van de mensen die erin werken. 

OPBOUW VAN HET PROGRAMMA
Het programma Coaching en Consulting in Context kent

de volgende elementen:

• kernconcepten van onbewuste dynamieken 

 (in individu, groep en organisatie);

• exploreren van ervaringen (actieleren);

• rolapplicatie (ontwikkeling van coaching en consulting 

 rollen: kader, vaardigheden en attitude);

• methoden & technieken van onderzoek 

 (onder de oppervlakte).

WERKVORMEN 
Binnen het programma werken we met veel verschillende 

werkvormen: seminars die praktijk, theorie en de eigen 

werkervaring van de deelnemer met elkaar verbinden, 

verwerkings- en verdiepingsbijeenkomsten (themasessies, 

groepssupervisie en studiegroepbijeenkomsten), tutorials, individuele 

sessies met een psychodynamisch coach, individuele supervisie, en 

literatuurstudie, papers, opdrachten en een afstudeerproject.

STUDIEBELASTING
Het programma duurt twee jaar. Inclusief het bijwonen van de 

verschillende groepsbijeenkomsten moet de deelnemer gemiddeld 

rekenen op een studiebelasting van ongeveer 60 uur per maand.

TOETSING 

Er zijn vijf beoordelingsmomenten:

• een paper over concepten van intra- en 

 interpersoonlijke dynamiek;

• een paper over concepten van 

 groeps- en organisatiedynamiek;

• een interventie met een individu (coachingstraject);

• een interventie met een groep- of organisatie   
 (consultingtraject);

• een casestudie over het coachings- of het consultingtraject.

Bij de eindbeoordeling van deze onderdelen zijn externe 
supervisoren en beoordelaars betrokken. Ook de bereidheid te leren 
uit de ervaringsgroep speelt mee in de beoordeling. 

CERTIFICAAT 
De deelnemers ontvangen, na het behalen van een kwalitatief 
voldoende resultaat op de genoemde beoordelingsmomenten, een 
certificaat.

Programma op hoofdlijnen 

Het totale studieprogramma bestaat uit veertien seminars, 

in lengte variërend van twee tot maximaal vier dagen. 

Seminars duren van de ochtend van de eerst genoemde dag 

tot en met de middag van de laatst genoemde dag en zijn 

inclusief overnachting. Tussendoor vinden in totaal achttien 

halfdaagse verwerkings- en verdiepingsbijeenkomsten 

(VVB’s) plaats. 

Het programma gaat van start op 28 september 2017 met 

een opstartbijeenkomst; het laatste seminar vindt plaats op 

30-31 mei 2019. Op 26 september 2019 vindt de 

certificaatuitreiking plaats. 

Meer informatie over de data en inhoud van het programma 

kunt u vinden op de website: www.uu.nl/executive/ccc

PARTNERSHIP
Het programma heeft een ‘professional partnership’ met het Tavistock 

Institute of Human Relations (TIHR) in Londen. We werken samen 

in de leergang en in andere activiteiten, waarin de bestudering van 

menselijke relaties en gedrag met gebruikmaking van 

psychodynamische-systemische benaderingen bruikbaar worden 

gemaakt voor duurzame verandering en ontwikkeling.  
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SEMINAR 1

ORGANISATION-IN-THE-MIND

In dit seminar draait het om de betekenis, het belang en gebruik 

van Organisation-in-the-Mind, een concept dat berust op een 

psychoanalytisch en systeemreferentiekader. U onderzoekt uw 

dagelijkse begeleidingstaken en werkervaring vanuit persoonlijk, 

rol- en systeemperspectief. Het seminar is ervaringsgericht en biedt 

gelegenheid om de eigen huidige werkervaring in en met 

organisaties in te brengen als materiaal voor reflectie en analyse 

op het raakvlak tussen persoon, rol, systeem en context.

SEMINAR 2

VROEGE ONTWIKKELING EN RELATIES

U maakt kennis met kernconcepten van vroege menselijke 

ontwikkeling. Hoe spelen vroegere ervaringen, vaak onbewust, 

individueel en collectief nog mee in de huidige werkomgeving? 

Welke normale menselijke behoeften spelen daarbij een rol? 

In dit seminar leert u vanuit een relationeel perspectief na

te denken over uw eigen begeleidingstaken op het werk. 

 

SEMINAR 3

GROUP RELATIONS

U verkent onbewuste processen in groepen via de methodiek van 

deelname aan een Group Relations-conferentie. De dynamiek van 

de werkomgeving vormt de kern van deze internationale 

ervaringsgerichte conferentie. Als deelnemer brengt u een eigen 

actueel werkissue in; dit incident wordt vervolgens in verband 

gebracht met de eigen ervaringen in verschillende evenementen 

en rollen tijdens de werkconferentie. 

SEMINAR 4

PSYCHODYNAMISCH-SYSTEMISCHE 
COACHING 1
U leert verband te leggen tussen psychodynamische theoretische 

begrippen en uw eigen ervaring als begeleider (rolapplicatie). 

Aan de orde komen onbewuste processen in de begeleidingsrelatie, 

de interne processen bij zowel coach als cliënt en de daaruit 

voortvloeiende projecties (het onbewust ‘plakken’ van gezichten uit 

het verleden op iemand die je in het heden ontmoet). m

dule 

SEMINAR 5

INTERVENIËREN IN GROEPEN

In dit seminar draait het om de vraag hoe als leider of begeleider 

te werken met onbewuste dynamiek in groepen. De leergroep zelf 

gebruiken we als instrument om u te laten experimenteren met 

uw eigen interventies. Als deelnemer krijgt u ook de leiding over 

bijeenkomsten, zodat u kunt oefenen met zowel voorbereiding als 

facilitering van groepen. 

SEMINAR 6

ONDERZOEK ONDER DE OPPERVLAKTE 1 

In dit seminar werkt u aan methodologische uitdagingen in het 

onderzoek naar menselijke ervaring, specifiek met aandacht voor de 

affectieve en onbewuste dimensies. De ethische en politieke issues 

worden beschouwd, net als de rol van de subjectiviteit van de 

onderzoeker en de dunne grens tussen onderzoek, interventie en 

verandering. De nadruk ligt op methoden & technieken van 

dataverzameling; organisatie-observatie krijgt hierbij speciale aandacht.

Programma 
per seminar

SEMINAR 7

WERKEN MET GEFIXEERDE AFWEER IN 
MENS EN ORGANISATIE
In dit seminar kijken we naar wat er mis kan gaan in de ontwikkeling 

van mensen en organisaties. We bieden een theoretisch kader om 

disfunctionele patronen in de organisatie te kunnen onderzoeken 

en de zwakke plekken in medewerkers te kunnen activeren en 

spiegelen, en vice versa.

SEMINAR 8

PSYCHODYNAMISCH-SYSTEMISCHE 
COACHING 2

Dit rolapplicatie-seminar biedt een vervolg op en verdieping van 

seminar 4. Specifiek komen aspecten van casemanagement aan de 

orde, zoals contracten, diagnose, vertrouwelijkheid, rapportage, 

afbouw, verwijzing en afscheid. Het rolperspectief staat hierbij centraal.

SEMINAR 9

ONDERZOEK ONDER DE OPPERVLAKTE 2

Dit seminar biedt een vervolg en verdieping van seminar 6. 

Specifiek ligt de focus op methoden & technieken van data-analyse. 

We werken voornamelijk met door de deelnemers verzameld 

materiaal.

SEMINAR 10

ORGANISATIECONSULTING 

In dit rolapplicatie-seminar, gebaseerd op het werken met eigen 

casuïstiek en input, besteden we aandacht voor de verdere 

ontwikkeling van een ‘consultancy stance’. Het zogenaamde 

Tavistock-paradigma voedt al tientallen jaren de theorie en praktijk 

van organisatieontwikkeling (socio-technisch systeemontwerp, Action 

Research en Group Relations). In het seminar werken we ook met 

meer recente ontwikkelingen, zoals Complexity Theory. 

SEMINAR 11

ORGANISATIEVERANDERING

De dynamiek van veranderen, ontwikkelen, transitie, inclusief de 

angst en afweer die dat kan oproepen, heeft een centrale plek in het 

psychodynamisch-systemisch denkkader en in het programma. 

In dit seminar kijken we breder, vanuit ook andere perspectieven, naar 

het thema ‘organisatieverandering’. Tijdens het tweedaagse seminar 

worden er verschillende invalshoeken geïntroduceerd en vertaald naar 

het werken met onbewuste dynamiek in organisaties, en specifiek in 

uw eigen consultingpraktijk(en).

SEMINAR 12

LEVEN MET LEIDERSCHAP IN EN OM 
ORGANISATIES

In dit onderdeel behandelen we kernconcepten over de rol van 

publiek leiderschap in de context van maatschappelijke veranderingen. 

Het romantische verlangen naar leiders die orde op zaken stellen in 

een vastgelopen politiek-bestuurlijk systeem is gevaarlijk. In deze 

module gaan we op zoek naar de nuances van leiderschap in en om 

organisaties en in de politiek. En we bezinnen ons op de vraag hoe 

we leiders kunnen kweken, adviseren en temmen. 

SEMINAR 13

INTER-ORGANISATIONELE DYNAMIEKEN

Samenwerking behelst het onderkennen van de relevante diversiteit 

en het vinden van een zinvolle complementariteit. Het kapitaliseren 

op en werken met diversiteit blijkt echter niet eenvoudig; 

multi-partij-samenwerking gaat gepaard met processen van 

stereotypering, wantrouwen, machtsspelletjes en (on)uitgesproken 

conflict. In dit seminar verkennen we multi-partij-samenwerking 

in een ervaringsgericht evenement; daarnaast krijgt u 

onderzoeksmateriaal en theorievorming aangeboden over

intergroeps- en interorganisatiedynamiek. 

SEMINAR 14

INTEGREREN VAN COACHING EN 
CONSULTING IN CONTEXT

Dit seminar heeft een directe link met seminar 1, waarin we de 

verschillende velden uit het persoonlijke, rol-, systeem- en contextuele 

kader introduceerden. In dit laatste seminar staat de interface van de 

verschillende velden en de integratie van perspectieven in de rol van 

begeleider centraal. Het seminar biedt gelegenheid om de eigen 

huidige werk- en opleidingservaring in te brengen als materiaal 

voor reflectie en analyse.
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‘Zicht op 
dynamieken 
op emotioneel 
en onbewust 
niveau’

Organisatorische informatie 

LOCATIE
De seminars worden verzorgd in een conferentieoord in het 

midden van het land. De VVB’s en individuele afspraken vinden 

plaats in Utrecht.

KOSTEN
De kosten voor dit tweejarige executive programma bedragen 

€ 24.500 (BTW vrijgesteld), inclusief onderwijskosten, 

studiemateriaal (boeken, losse artikelen, etc.), begeleiding en de 

kosten van accommodatie en catering. Het opleidingsgeld kan 

desgewenst in termijnen worden betaald. 

Kosten van deelname aan seminar 3 ‘werkconferentie’ 

(indicatie: ca. € 2.250), en kosten van de individuele supervisie 

(indicatie: € 100 per uur, overeen te komen met de supervisor, 

10 sessies) worden door de deelnemer zelf voldaan aan 

respectievelijk werkconferentie organisatie en de supervisor.

Deelnemers die overwegen het programma voor eigen rekening 

te volgen, doen er goed aan bij de belastingdienst te informeren 

naar mogelijkheden om in aanmerking te komen voor fiscale aftrek.

AANMELDING EN SELECTIE
Aanmelden voor een wederzijds oriënterend intakegesprek met de 

programmaleider kan via onze website www.uu.nl/executive/ccc. 

Tijdens het intakegesprek wordt gekeken of uw vraag past bij het 

aanbod van het programma. Ook wordt het vermogen tot het 

(na enige tijd in de leergang) genereren van opdrachten voor een 

coachingstraject en een consultingtraject besproken. Daarnaast zijn 

zaken als motivatie en vermogen tot (zelf)reflectie en empathie aan 

de orde. Na het gesprek vindt definitieve inschrijving plaats.

Het programma heeft een postacademisch karakter en richt zich 

daarom op afgestudeerden met een HBO- of universitair diploma of 

een diploma dat daarmee gelijkgesteld kan worden. Plaatsing geschiedt 

op volgorde van inschrijving voor de eerste tien plaatsen. De overige 

plaatsen worden toegewezen op basis van de heterogene samenstelling 

van de groep. Bij overinschrijving wordt een wachtlijst aangelegd. 

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 20 personen.

MEER INFORMATIE
Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met 

projectassistente Inge Brinkman. Zij is te bereiken via 

telefoonnummer (030) 253 90 88, of via e-mail: executiveonderwijs.

rebo@uu.nl. U kunt ons ook vinden op www.uu.nl/executive/ccc.

- Annemiek Mul, alumna CCC  

Executive programma Coaching en Consulting in Context



14

Ervaringen  
Alumni

KRISTA KLEIN ENTINK – BONHOF 

PROGRAMMAMANAGER NATIONALE POLITIE 

ALUMNUS COACHING EN CONSULTING IN 

CONTEXT, LEERGANG 9

‘Een bijzondere en unieke ervaring. Het verrijkt je als 

persoon, is confronterend en geeft je veel zelfinzicht. 

Het heeft mij geleerd om in het hier en nu te 

reflecteren op wat er speelt en naast rationele vooral 

ook emotionele inzichten te onderkennen. Door naast 

het individu ook de rol, organisatie en context 

nadrukkelijk bespreekbaar te maken en mee te wegen, 

krijg je meer inzichten en mogelijkheden voor 

interventies aangereikt. Dat heb ik als zeer waardevol 

ervaren. Ik ben me meer bewust van de rol die ik 

vervul en wat ik kan bijdragen. Het heeft mijn impact 

vergroot voor de organisatie. 

Deze manier van werken leer je niet meer af, maar is 

een way of life geworden waarin je elke dag een klein 

stukje beter wordt.’ 

PETROS ORATIS

CONSULTANT & EIGENAAR 

PERSPECTATE CONSULTING

ALUMNUS COACHING EN CONSULTING IN 

CONTEXT, LEERGANG 9

‘Waarom faalt de implementatie van strategie? 

Waarom gedraagt die manager zich contra-productief? 

Uitdagende vragen, waarmee ik als senior HR directeur 

bij Philips werd geconfronteerd. Mijn ervaring was dat 

reguliere managementtrainingen slechts beperkt helpen 

als je echte antwoorden wilt krijgen. Door het simuleren 

van een tijdelijke organisatie, het bestuderen van 

onbewuste groepsprocessen én mijn eigen rol hierin, 

ontwikkelde ik een nieuw gevoel voor wat er echt 

gebeurt in organisaties; voor wat van cruciaal belang is, 

maar zelden besproken of begrepen wordt. 

Deze inzichten van onschatbare waarde stonden centraal 

bij het opzetten en sindsdien verder ontwikkelen van 

mijn eigen praktijk in Organisatie Consulting en 

Executive Coaching.’‘ Een prachtige basis die 
smaakt naar meer’

 ‘ Leren door 
ervaring, gebaseerd 
op socio- en 
psychoanalytische 
theorieën’


