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Column

Als coach help je anderen om zichzelf te 
laten zien. Zichtbaar zijn is voor de meeste 
mensen een vreugde en tegelijk een uit-
daging, die gepaard kan gaan met gevoe-
lens van schaamte. Hoe beweeg je voorbij 
schaamte?

In trainingen werk ik met oefeningen waarin 

deelnemers zichzelf laten zien aan een 

publiek. De opdracht is om voor de groep te 

staan zonder woorden, niet groter of kleiner 

dan je bent. Iedereen komt zichzelf tegen, 

ook degenen die gewend zijn voor publiek 

te staan. We zijn allemaal bang om door de 

mand te vallen, beoordeeld of afgewezen te 

worden. Iedereen kent de ervaring dat je je 

daarom in sommige situaties groter of klei-

ner voordoet dan je bent. 

Als een ander je niet beoordeelt, dan doe 

je het zelf wel. Veel mensen schamen zich 

voor hun lichaam. Je hebt te maken met alle 

beelden van jezelf die je in de loop van het 

leven hebt ontwikkeld; je vindt jezelf te dik, 

te dun, te lang, te klein. Voor welke delen 

van je lichaam schaam jij je? Je kunt jezelf 

fysiek en mentaal trainen om in elke situ-

atie je eigen plek in te nemen. Wanneer je 

voorbij schaamte je plek inneemt, heb je 

meer impact en kun je als coach een veilige 

omgeving scheppen voor je coachees. 

Werken met beweging in (team)coaching 

is nog een tandje spannender. We houden 

ons allemaal geheel of gedeeltelijk verbor-

gen voor de buitenwereld.  Beweging is 

onthullend. Je komt jezelf en elkaar onder 

ogen op een manier die je op de werkvloer 

niet gewend bent. Dat is riskant en intiem. 

Durf jij als coach met beweging te werken? 

Hoe meer je erop vertrouwt dat het kan, 

des te diepgaander het resultaat. Als jij erin 

gaat zonder aarzeling, krijg je coachees 

gemakkelijker mee. Maar anderen voorbij 

schaamte helpen kan alleen zover als je zelf 

bent. Daarom is het belangrijk om te onder-

zoeken wat je zelf achterhoudt of niet durft 

te laten zien.

Het lichaam kan een bron zijn van schaamte, 

maar ook een hulp om voorbij schaamte te 

bewegen. Zichtbaar zijn schept vreugde. 

Het is bevrijdend om uit je keurslijf te stap-

pen en je net zo krachtig, gek, ontroerend, 

lelijk of grappig te laten zien als je je voelt. 

Dat te mogen zien van een ander is zeld-

zaam en kostbaar. Vaak leidt het tot een 

onmiddellijke fysieke reactie: tranen in de 

ogen, een open hart, kippenvel. Het is een 

ervaring van intimiteit.

Je kunt een leven lang oefenen om jezelf 

bloot te geven. Met iedere laag die je los-

laat, kom je dichter bij je essentie.

Als coach kun je daar een voorbeeld in zijn. 

Je lichaam helpt je om naakt te zijn.

Paula Kolthoff werkt als (team)coach, trai-

ner en adviseur. Ze geeft workshops en trai-

ningen Embodied Learning, waarin bege-

leiders leren om hun fysieke intelligentie in 

te zetten als bron van informatie, authen-

ticiteit en verbinding. Paula is auteur van 

het boek Stevig staan in intense situaties 

– Balans in je leiderschap met Embodied 

Learning.
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