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Stilstaan bij de plek der moeite
Ingrid Groot

De indruk ontstaat dat een masker afgezet en 
opzij gelegd moet worden om toegang te krijgen 
tot de plek der moeite.1

Een belangrijk element van elke goede training 
en coachgesprek is het creëren van een veilige 
omgeving waarin mensen naar zichzelf kun-
nen kijken en van daaruit kunnen ontwikkelen. 
Kwetsbaar kunnen en durven zijn, en vanuit die 
kwetsbaarheid je eigen kracht voelen, vraagt 
moed en vertrouwen in jezelf en in je omgeving. 
Veiligheid creëer je door op je gemak te zijn met 
ongemak; door volledig te zijn met wat er is en 
wellicht moeilijk is. In dit artikel onderzoek ik hoe 
veiligheid vanuit het stilstaan bij, in Marianne van 
Hoorns woorden, de plek der moeite, gecreëerd 
kon worden tijdens een door mij gegeven training 
bij een groep politiemensen. Welke rol speelt 
aandacht voor wat er is in de creatie van veilig-
heid? Dit artikel draait echter niet alleen over het 
creëren van veiligheid in deze groep, maar is ook 
een reflectie over mijn eigen veiligheid als trai-
ner: hoe kwetsbaar kan ik als trainer zijn? 

Inleiding 

De politie ziet het als kerntaak om bij te dra-
gen aan veiligheid in de maatschappij. Veilig-
heid zou je hier kunnen zien als bescherming 
tegen van buiten komend onheil. De politie 
treedt op, handhaaft de wet en vangt boeven. 
Politiemensen vinden voor een veelheid aan 
incidenten, conflicten en conflictjes een bij 
de situatie passend en zinvol antwoord. Ze 
moeten op een slimme manier het gedrag 
van mensen beïnvloeden, zodanig dat de orde 
en ‘vrede’ bewaard blijven. Dat vraagt om te 
durven handelen met moed en vertrouwen 
van binnen uit.2

In het kader van een breed ontwikkelingsaan-
bod binnen twee regio’s van de politie, werd 
in 2010 dan ook het programma ‘Op eigen 
kracht; versterk jezelf, versterk het korps’ ge-
initieerd. Het programma behelst een aanbod 
van diverse opleidingen, trainingen, coaching 
en intervisie, en werd gefaciliteerd door de 
werkgever voor medewerkers om in eigen 
tijd te volgen. Het belangrijkste doel van het 
programma was om medewerkers te stimu-
leren dat ze in eigen kracht zouden komen. 
Daarmee werd bedoeld in de woorden van 
het programma: ‘dat jij [als medewerker] 
jouw drijfveren, kwaliteiten en behoeften 
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kent en deze ten volste benut in jouw werk. 
De keerzijde hiervan is dat jij ook jouw be-
lemmeringen en kwetsbaarheden kent en er-
kent en openstaat voor feedback, die je hierop 
van collega’s ontvangt. Door bewust met dit 
krachtenspel om te gaan, ontstaat er ruimte 
voor individuele en collectieve groei.’3

Binnen dit aanbod verzorg ik als externe trai-
ner een aantal trainingen over persoonlijke 
kracht en innerlijk leiderschap. In deze trai-
ningen onderzoeken we de vragen wie ben 
ik, wat kan ik en wat wil ik daarmee in mijn 
loopbaan en leven. Aan het eind van de trai-
ning presenteren de deelnemers een concreet 
plan over stappen die ze gaan zetten. Op deze 
manier nemen ze meer regie vanuit hun per-
soonlijke kracht.
In deze trainingen creëer ik – samen met de 
groep – een veilige omgeving waarin alles kan 
zijn zoals het is. Die veiligheid geeft een bed-
ding om werkelijk aandacht te hebben voor 
alles wat er is, de mooie dingen en de moei-
lijke dingen. Het geeft mensen de ruimte om 
bij zichzelf  te komen, naar zichzelf  te kijken 
en te voelen wat er in essentie voor hen is. In 
die ruimte wordt zichtbaar wat het moeilijk 
maakt om vanuit hun persoonlijke kracht te 
handelen. Er kan zicht komen op mogelijke 
blokkades. Deze blokkades maken dat men-
sen niet hun volledige potentieel benutten. 
Oude pijn, frustratie en verwonding die op 
een bepaalde manier groei tegen houden. 
Door het bewust worden van hun (persoon-
lijke) plek der moeite kunnen mensen weer 
contact maken hun eigen kracht en – vanuit 
zichzelf  – in beweging komen en stappen zet-
ten. Dus kwetsbaar zijn en krachtig tegelijk. 

Het is niet zo gebruikelijk voor politiemensen 
om zich kwetsbaar op te stellen en om vragen 
te stellen aan zichzelf. Je doet je werk op je 
eigen manier, zoals je dat in de loop der tijd 
geleerd hebt en die werkwijze is voor jezelf  
vanzelfsprekend en goed. Als anderen vragen 
stellen over die werkwijze, wordt dat gemak-
kelijk gezien als ongewenst en lastig. Als je al 
gewend bent om vragen te stellen bij of  over 
het eigen optreden, leer je dat in de praktijk 

soms (of  vaak) ook weer af. Het kan gezien 
worden als af keurenswaardige onzekerheid.4 

In het hiernavolgende beschrijf  ik allereerst 
een casus waarin het onder ogen zien van de 
eigen kwetsbaarheid en onzekerheden, het 
betreden van de plek der moeite, voor een 
groep politiemedewerkers en mijzelf  als trai-
ner centraal staat. In deze casus wordt zicht-
baar hoe het geven van aandacht aan wat er 
is van groot belang is voor het creëren van 
de bedding waarin mensen kunnen groeien 
in hun innerlijk leiderschap. Vervolgens be-
schrijf  ik mijn verbinding met het thema plek 
der moeite vanuit een persoonlijk en profes-
sioneel perspectief. Ten slotte volgt een re-
flectie op de vraag welke rol aandacht voor 
wat er is speelt in de creatie van veiligheid 
voor zowel de groep politiemedewerkers als 
mijzelf, en wat de betekenis daarvan voor de 
politie als organisatie is.

Een casus. Waakzaam en dienstbaar? 

Motto van de politie: ‘Waakzaam en Dienstbaar’
In zijn meest simpele vorm leert ons motto eigen-
lijk, dat je niet alleen het kwade moet bestrijden, 
maar ook het goede moet versterken. Daar staan 
wij als politie borg voor door onze professionali-
teit, onze houding, ons gedrag, door het tonen van 
respect voor iedere burger en door het effect van ons 
optreden. Dit is de basis voor ons gezag en voor het 
vertrouwen dat wij verdienen, van de inwoners, 
het bestuur en de regering van ons land.

Begin november 2011 stond een tweedaagse 
training Innerlijk leiderschap gepland voor een 
voor mij nieuwe doelgroep binnen de politie: 
adviseurs en beginnend leidinggevenden. Ik 
keek er met plezier en enige gespannenheid 
naar uit. Tegelijkertijd stond er in mijn pri-
véleven iets spannends te gebeuren dat aan-
dacht vroeg: mijn nieuwe partner zou in het 
ziekenhuis opgenomen worden voor een in-
greep aan zijn hart. Omdat in 2005 mijn man 
overleden was na een langdurig ziekbed was 
deze ingreep behoorlijk ingrijpend voor mij. 
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Wachtend op de oproep voor deze ingreep 
had ik al een paar keer geroepen: ‘Je zult zien 
dat dat net op de eerste dag van die nieuwe 
training zal zijn’.
En ja hoor, zo was het. Ik mopperde, was on-
rustig en verward. Tot een vriendin me vroeg 
of  dit niet een bedoeling zou kunnen heb-
ben? Na een paar dagen kon ik contact ma-
ken met deze gevoelens en kwam er ruimte 
voor een ander inzicht. De training zou mij 
inderdaad veel afleiding geven waardoor de 
dag van de ingreep gemakkelijker te hande-
len zou zijn voor me. Maar wat heel helder 
werd was dat ik in ieder geval ’s avonds bij 
hem in het ziekenhuis wilde zijn. Dat bete-
kende dat ik ruimte voor mezelf  moest ma-
ken en de groep in het avondprogramma al-
leen zou moeten laten. Lastig voor me, maar 
een mooie oefening in zijn met wat er is, daar 
aandacht aan geven en kwetsbaar durven zijn! 
Voorafgaand aan de training had ik met alle 
deelnemers een individueel intakegesprek, 
waarin hun persoonlijke thema’s en vragen 
aan de orde kwamen. Een eerste stap in het 
creëren van een bedding. 

De eerste trainingsdag begon met een inlei-
ding van een van de leidinggevenden uit de 
korpsleiding. In de beschrijving van zijn loop-
baan en ontwikkeling werden zijn vragen en 
onzekerheden zichtbaar. Er was kwetsbaar-
heid en zicht op zijn plek der moeite. Ook hoe 
hij daar mee omging in het hier en nu kwam 
aan de orde. De deelnemers waren onder de 
indruk van zijn openheid en stelden allerlei 
vragen. Een belangrijke tweede stap in het 
creëren van een bedding was gezet en de in-
leider werd een soort van voorbeeld voor het 
thema van de training Innerlijk leiderschap.
De volgende stap in het creëren van de bed-
ding was een kennismakingsoefening. De 
deelnemers en ikzelf  kiezen twee (foto)kaar-
ten uit een hele verzameling. Een kaart die 
het beste weergaf  hoe je in de training zit en 
een kaart die het beste weergaf  waar je na de 
training wilt staan. Ik doe altijd mee aan deze 
oefening omdat ik het belangrijk vind om te 
laten zien hoe ik omga met innerlijk leider-

schap ‘practice what you preach’. Mezelf  als 
persoon laten zien in de werkcontext.

Aan het eind van de ronde was ik aan de beurt 
en ik vertelde wat er bij mij speelde. Hoe ik in 
de training zat en wat was er voor mij – in het 
hier en nu – mijn aandacht vroeg. Ik vertelde 
over mijn partner en zijn ziekenhuisopname 
en mijn wens om ‘s avonds bij hem te zijn. 
Het ging me goed af, was in staat om mijn 
kwetsbaarheid te laten zien en ik zag aan de 
groep dat ze onder de indruk waren van mijn 
openheid. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.
Toen een van de deelnemers vroeg of  ik toch 
niet liever in het ziekenhuis zou zijn op dat 
moment, raakte hij een teer punt. Mijn per-
soonlijke ik wilde niets liever dan bij mijn 
partner zijn…. Mijn professionele ik zei in 
plaats daarvan dat ik heel blij was met alleen 
de avond en dat het wellicht voor het groeps-
proces ook wel goed was dat ik er niet bij was.
Een van de deelnemers (Peter; een man die 
in het intakegesprek al gezegd had dat hij de 
nodige moeite en weerstand voelde om deel 
te nemen aan de training), reageerde heel di-
rect met: ‘met dat laatste wat je daar zegt haal 
je alles wat je eerder gezegd hebt onderuit. 
Het vertrouwen dat ik in je begon te krijgen 
is weer tot een minimum gedaald.’
Ik schrok, was geraakt en kon nog net zeg-
gen dat ik het even niet meer wist en laste 
een pauze in. In de pauze nam ik even de tijd 
om contact te maken met mijn eigen bed-
ding en te voelen wat de opmerking van Pe-
ter met mij gedaan had. In dat korte moment 
van reflectie kon ik voelen dat ik geraakt was 
in mijn kwetsbaarheid en ik voelde me niet 
gezien. Vervolgens komt Peter naar me toe 
en vraagt: ‘was ik te kritisch, was dit nu wat 
mensen bedoelen als ze tegen me zeggen dat 
ik soms bot overkom?’ Ik was blij met zijn 
openheid en zijn moed om het met mij te on-
derzoeken. En vanuit ons gedeelde verlangen 
om te snappen wat er nu eigenlijk gebeurde, 
stel ik hem voor om een en ander in de groep 
te bespreken. Aandacht voor de plek der 
moeite die tussen ons was ontstaan.
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In de groep bespraken we wat er gebeurde 
tussen Peter en mij. Waar ging zijn geraakt-
heid over en waar raakte hij mij? Samen mid-
den in de plek der moeite… Aandacht voor 
Peter, aandacht voor mezelf, en aandacht 
voor de dynamiek in de groep.
Ik deelde met de groep dat ik wist dat ik met 
mijn opmerking – over dat het goed zou zijn 
voor het groepsproces als ik er niet bij was – 
een soort switch had gemaakt had van mijn 
persoonlijke ik naar mijn professionele ik. Ik 
maskeerde hiermee mijn kwetsbaarheid en ik 
voelde dat dit wat gedaan had in zijn vertrou-
wen in mij. 
Steeds vanuit het contact met mezelf  werken 
aan een gezamenlijke bedding voor mezelf, 
voor Peter en voor de groep. Hierdoor voelde 
Peter ruimte om contact te maken met zich-
zelf  en te kijken wat er voor hem speelde. 
Hij had net een nare ervaring achter de rug 
op het gebied van vertrouwen. Hij had bin-
nen de politie gesolliciteerd op een leidingge-
vende positie. Hij was hierin gesteund door 
zijn leidinggevenden en het leek een bekeken 
zaak. Uit het assessment dat hij moest doen 
voor deze sollicitatie was een niet volledig 
positief  advies gekomen voor zijn geschikt-
heid. Op dat moment viel alle steun van zijn 
leidinggevende weg en voelde hij zich in de 
steek gelaten en geschaad in zijn vertrouwen. 
Directheid was zijn masker om zijn eigen vei-
ligheid te creëren. 

Door vanuit kwetsbaarheid onze maskers 
te onderzoeken, en ze vervolgens opzij te 
leggen, konden we de plek der moeite echt 
betreden. Vanuit kwetsbaarheid en onge-
wisheid konden veiligheid en vertrouwen 
ontstaan! Het verbond ons daar waar we 
daarvoor botsten. Toen we het hier over 
konden hebben werd voor de hele groep 
zichtbaar hoe het kwetsbaar op durven stel-
len en uiting geven aan wat er voor jou in 
het moment is, bijdraagt aan persoonlijke 
kracht. Het geeft je veel meer regie over 
jezelf. Van hieruit was er een stevige bed-
ding om de resterende dagen aan de slag te 
gaan! En zo zette aandacht voor de plek der 

moeite aan tot innerlijk leiderschap aan twee  
kanten.

Betekenis plek der moeite

‘Alleen met het hart kan je goed zien. Het we-
zenlijke is voor de ogen onzichtbaar’.5

Een belangrijke rode draad in mijn werk en 
persoonlijke leven is een zoektocht naar me-
zelf. In 2005 werd ik geconfronteerd met het 
verlies van mijn partner. In het moment van 
groot verdriet en verlies, was ik dichter bij 
mezelf  dan ooit. In het toelaten van het niet 
weten, in het niet doen, in het uithouden van 
het ongewisse, in de eenzaamheid, kwam er 
ruimte voor een verbinding met mezelf  die 
er daarvoor niet op die manier was. Daar, 
midden in de plek der moeite, was ik volle-
dig in contact met mijn innerlijke kracht. Het 
stroomde in mij als nooit tevoren; beslissin-
gen gingen vanzelf  omdat mijn innerlijk we-
ten alle antwoorden had.
In dit verwerkingsproces merk ik nog steeds 
dat het goed met me gaat als de pijn en het 
ongewisse er maar mogen zijn. Als alles er 
mag zijn, en ik me er toe weet te verhouden, 
gaat het goed met me. Dus niet er van weg 
gaan, maar er naar toe gaan, geeft me kracht. 
Kwetsbaar zijn creëert voor mij veiligheid, 
omdat ik dan leer te vertrouwen op mezelf. 
Inmiddels is dit een motto geworden in mijn 
leven en werk. Toen ik in 2010 opnieuw met 
een groot verlies geconfronteerd werd door 
de ziekte en dood van Marianne, – al sinds 
1990 een dierbare vriendin – ontstond bij mij 
de behoefte om aandacht voor de plek der 
moeite verder te integreren in mijn leven en 
werk.

Op een congres over rouwverwerking enkele 
jaren terug hoorde ik Johan Maes6 spreken 
over een nieuwe gedachte over rouwverwer-
king. Rouwen kan gezien worden als een du-
aal proces met twee dimensies of  werkelijk-
heden waartussen je heen-en-weer beweegt 
en die allebei aandacht behoeven. De ene 
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dimensie noemt hij: de realiteit van het ver-
lies en de andere dimensie is: de realiteit van 
het leven dat verder gaat. Dus als er te weinig 
aandacht is voor de realiteit van het gemis of  
het verlies of  de pijn (de plek der moeite), 
dan heeft dit effect op de realiteit van het 
leven dat verder gaat. Er kan een blokkade 
ontstaan of  een verder afglijden van 
wie je in de kern bent. Wat een 
enorme opluchting voelde ik 
na zijn woorden! Het hoeft 
niet over te gaan, het mag 
er gewoon zijn! Je hoeft er 
niet van af, maar je mag er 
naar toe. Het steunde me 
enorm in mijn eigen pro-
ces, maar het gaf  ook een 
theoretisch fundament aan 
wat ik mijn werk intuïtief  al 
aan het doen was. 

In mijn werk ben ik steeds op zoek naar de 
pijn van mensen en naar de blokkades die dat 
tot gevolg heeft. In de context van de eerder 
beschreven casus heeft het mij geleerd om 
ook in mijn werk te zijn met wat er is. Dus 
te zijn met enerzijds het verlangen om in het 
ziekenhuis te zijn en anderzijds mijn behoefte 
om de groep goed te begeleiden. Het niet al-
tijd te hoeven weten en te hoeven oplossen. 
Iemand zei ooit tegen mij: als jij nu eens stopt 
met het te willen oplossen, dan kan het oplos-
sen! 

Wat kom je tegen als je die plek der moeite 
betreedt in contact met de ander? In haar 
boek schrijft Marianne het volgende over de 
plek der moeite:

De plek der moeite beschouw ik als de plek waar 
mensen zich moeite getroosten de ander iets te 
laten horen in taal of  niet-taal wat makkelijker 
anders klinkt of  overkomt dan bedoeld of  dat niet 
strookt met verwachtingen of  vooronderstellingen 
en dat van mensen vraagt zich in het ongewisse 
te begeven – terwijl juist in dié moeite betekenis 
overgedragen wordt. Zij refereert dus aan het wil-
len aangaan van de moeite tot betekenis geven en 

begrijpen, ook zonder precies te weten waar deze 
interactie eindigt. Die moeite brengt onzekerheid 
met zich mee; het met elkaar uithouden in de plek 
der moeite gaat niet vanzelf. Soms zal iemand te 
weinig ruimte ervaren, soms ook juist de uitnodi-
ging ruimte in te nemen. Deze moeite van het uit-

houden in deze plek is tegelijk de reden dat men-
sen geneigd zijn deze plek te mijden. In 

de betekenis van de plek der moeite 
zoals ik die hanteer, gaat het dus 

om verschillende vormen van 
moeite. Het vermijden dan 
wel betreden van de plek der 
moeite kunnen elke een rol 
spelen.7

Marianne beschrijft hier 
mooi wat er gebeurt in het 

contact met anderen als je de 
plek der moeite betreedt. Ook 

hier willen we liever weg van de pijn 
in plaats van er samen naar toe.

Angst voor de plek der moeite en de gevoe-
lens die dan naar boven komen verhinderen 
echte verbinding. Terwijl vertrouwen dat al-
les er kan en mag zijn juist leidt tot verbin-
ding.
De begrippen Holding en Containment, die ik 
leerde kennen in een opleiding bij het Phoe-
nix, geven mij nog meer handvatten om de 
werking en creatie van veiligheid te begrij-
pen.8 Met holding wordt bedoeld de structuur 
en vaste lijnen die voor een mens beschikbaar 
zijn en die hem veiligheid en houvast bieden. 
De ervaren kwaliteit van die holding bepaalt 
de wijze waarop we kunnen openen en ont-
spannen (in veiligheid) en kunnen wapenen 
en pantseren (in onveiligheid). Holding zou je 
kunnen zien als de mate waarin iemand hou-
vast ervaart in zijn omgeving, waarin je kunt 
zijn wie je bent (bedding). Met containment 
wordt de wijze waarop iemand vanuit zijn ei-
gen bedding in staat is zijn eigen veiligheid te 
creëren bedoeld. 

Mensen hebben een natuurlijke drang tot 
zelfontplooiing. Als de obstakels die deze 
groei belemmeren in vrijheid aangekeken 

Het hoeft niet over te gaan, 
het mag er gewoon zijn!
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mogen worden is dat een belangrijke stap 
richting zelfontplooiing. Door de bedding te 
creëren van buitenaf  (de groep), kan iemand 
zichzelf  openen, contact maken met zichzelf. 
Zo kan er een bedding van binnenuit ontstaan 
(bij het individu). De groep vormt de bedding 
voor het individuele (leer)proces. Vanuit het 
contact met zichzelf, is er bereidheid van elke 
individuele deelnemer om zich te richten op 
de ander.

Ook hier zie je de beweging van binnen naar 
buiten en van buiten naar binnen. Dus je 
kunt de veiligheid die je nodig hebt in jezelf  
opbouwen, door steeds vanuit de verbinding 
met jezelf  en met je kwetsbaarheid het con-
tact met de ander aan te gaan. Daarin durven 
vertrouwen op jezelf  geeft je een stevige bed-
ding. Aan de andere kant heb je de bedding 
of  het vertrouwen van anderen nodig om op 
je zelf  te durven leren vertrouwen. In mijn 
werk uit zich dat door op individueel niveau 
te werken in de context van een groep. Juist 
in contact met de ander wordt je persoonlijke 
kracht zichtbaar.
Uit de boeken van Irvin Yalom9 leerde ik dat 
aandacht voor de deelnemers betekent dat je 
onvoorwaardelijke positieve belangstelling, 
oprechtheid en accurate empathie toont. 
Alleen iemand volledig zien en begrijpen, 
kan veel opleveren. Getuige zijn van elkaars 
broosheid en kwetsbaarheid. Bewondering 
voor elkaars moed. In een trainingssituatie 
betekent dit dat er bij de start veel aandacht 
moet zijn voor het maken van spelregels 
rondom veiligheid.
Aandacht voor mezelf  als trainer betekent 

onbevooroordeeld kijken, aanwezig durven 
zijn in de ontmoeting en durven vertrouwen 
op je intuïtie. Mij bewust zijn van welke be-
weging een deelnemer maakt, wat mijn eigen 
reactie is en dat weer in te brengen in de ont-
moeting met de deelnemer.
	Wat doet deze cliënt met zichzelf ?
	Wat doet de cliënt met mij in deze ont-

moeting
	Wat doe ik met deze cliënt?
	Wat doe ik in deze ontmoeting met me-

zelf ?
Aandacht voor de dynamiek in de groep helpt 
mensen empathie voor anderen op te bren-
gen en daarmee meer empathie en mildheid 
voor zichzelf. Anderen hebben hetzelfde als 
ik: ik ben niet gek of  anders. Of  juist: het valt 
met mij nog mee: anderen hebben het veel 
erger. De tips die deelnemers gemakkelijk 
aan anderen geven, geven zicht op de advie-
zen die ze ook zichzelf  kunnen geven! Delen 
in het universele geworstel geeft immers een 
gevoel van verbinding met een groter geheel. 

Nabeschouwing

Ware aandacht is de energie die ons helpt 
ons bewust te worden van wat er echt aan de 
hand is. Ware aandacht is aanraken, herken-
nen, erkennen, begroeten, omarmen…Thich 
Nhat Hanh

Betekenis van de casus voor de training 

Terug naar de casus. De botsing met Peter 
was onaangenaam voor mij; het raakte aan 
allerlei persoonlijke overtuigingen van niet 
goed genoeg zijn. Ik was boos en verdrietig 
en een stuk van mij voelde zich totaal niet ge-
zien. Op de een of  andere manier benadrukte 
zijn opmerking mijn imperfectie. Als ik mijn 
zakelijke en rationele masker op had gezet, 
dan had ik het ook gered. Er zou dan echter 
afstand zijn ontstaan tussen mij en Peter, en 
die afstand zou zeker effect gehad hebben op 
de rest van de groep. Dan zou er verwijdering 
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in plaats van verbinding zijn ontstaan. Het 
hielp dat ik de moed vond om even ruimte 
te maken voor wat er was en het niet gelijk 
wilde oplossen (balans angst – vertrouwen). 
De pauze was in die zin heilzaam voor zowel 
Peter als voor mij en ook voor de groep. Peter 
ging ‘staan’ toen hij naar me toekwam en een 
oprechte vraag stelde. Op de een of  andere 
manier maakte juist het betreden van de plek 
der moeite dat we ons beiden gezien voelden; 
door elkaar en ook door de groep. Marianne 
schrijft: ‘Zich aldus gezien weten in wie zij 
zijn, draagt vervolgens bij aan het vermogen 
van mensen om een eigen rijke voedingsbo-
dem aan te spreken voor het inzetten van ei-
gen kwaliteiten’.10

Door aandacht te geven aan wat er was gaven 
we ook de groep de ruimte om dat in de loop 
van de trainingsdagen te doen en kon er in 
de intimiteit van de groep aan de orde komen 
wat nodig was. 
Op de terugkomdag die 4 maanden na het 
einde van de training plaatsvond, vertelde Pe-
ter dat hij inmiddels benoemd was als team-
leider. Hij was het gesprek aangegaan met 
zijn leidinggevende. Hij had hem verteld over 
zijn inzicht dat directheid zijn masker was om 
zijn eigen veiligheid te creëren. In dat gesprek 
gaf  zijn leidinggevende hem terug dat er een 
verandering in het gedrag zichtbaar en merk-
baar was. Ook hier was er verbinding ont-
staan door aandacht te hebben voor de plek 
der moeite.

Terugkijkend en lezend voel ik vooral ver-
wondering. Wat is het bijzonder dat er ver-
binding ontstaat als je het samen uithoudt in 
de plek moeite! Als het lukt om met aandacht 
te blijven staan bij datgene waar je eigenlijk 
angst voor hebt, waar je van weg wilt, dan le-
vert dat veel op. 
In de inleiding stelde ik de vraag welke rol 
aandacht speelt voor wat er is in de creatie 
van veiligheid? Diep van binnen wist ik het 
al, maar het werd tijdens deze casus opnieuw 
zichtbaar. Het simpele feit dat er een ‘ruimte’ 
gecreëerd wordt waarin alles er mag en kan 
zijn, creëert veiligheid en zet mensen in hun 

kracht. Of  zoals Marianne het verwoordde: 
‘Aandacht nodigt uit de plek der moeite te be-
treden. Zij voedt de moed om ‘te gaan staan’ 
en vraagt zich te verhouden tot ook dat wat 
imperfect is’11

Hoe heeft aandacht mij de moed gegeven om 
te gaan ‘staan’? Waar ben ik gaan staan? Door 
aandacht te hebben voor mijn eigen dilemma 
en de keuze te maken om mee te doen met de 
oefening aan het begin van de training, gaf  ik 
mezelf  de ruimte om mijn plek der moeite te 
betreden en zowel mijn persoonlijke als pro-
fessionele kant te laten ‘zijn’. Mezelf  toestaan 
dat het voor mij is zoals het is, en dus ook toe-
staan dat dit iets met een ander of  met het 
contact doet. En me verhouden tot dat wat 
wellicht imperfect is in mij (individuele mora-
liteit). Dat geeft kracht die uitstraalt op de an-
der en dat geeft de ander de gelegenheid om 
zijn of  haar imperfectie te omarmen.

Betekenis voor de politie organisatie

In mijn inleiding stelde ik mezelf  ook een 
vraag of  het zou lukken om voldoende veilig-
heid te creëren in een groep politiemensen? 
Veiligheid die ruimte geeft aan kwetsbaar-
heid? In dit artikel heb ik verwoord hoe je 
een veilige omgeving vormt in een trainings-
situatie. En ook dat je niet bang hoeft te zijn 
om daar als trainer zelf  onderdeel van uit te 
maken. Kort gezegd door in het hier en nu 
aandacht te hebben voor wat zich aandient. 
Het innerlijk veilig te maken door dat wat er 
is te omarmen in plaats van het onveilig te 
maken door het af  te schermen van anderen. 
Dus niet er van weg, maar er naar toe te gaan.
En dan blijkt er een grote behoefte te zijn om 
juist onder collega politiemensen dingen te 
delen. Te delen met mensen die snappen hoe 
het is om dit werk te doen en om krachtig en 
kwetsbaar te moeten zijn. Dat geeft (h)erken-
ning en zelfvertrouwen. Door mensen te le-
ren om de veiligheid van binnen (in zichzelf ) 
te vinden kunnen ze beter inschatten wat 
voor hun onveilige situaties zijn. Dat kan be-
tekenen dat ze die situatie dan aangaan of  dat 
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ze weten dat ze de situatie niet moeten aan-
gaan en daar dan ook voor kunnen kiezen. 
Vertrouwen op je eigen kracht en weten waar 
je grenzen liggen. Dat is een belangrijke ba-
sis voor politiemensen die het in onze maat-
schappij steeds meer te verduren krijgen.

Ingrid Groot is psycholoog met werkervaring in 
diverse werkvelden. Laatste 12 jaar zelfstandig 
werkzaam als coach, begeleider en trainer voor 
mensen op universitair en HBO niveau. Daar-
naast ook teambuilding en intervisie voor profes-
sionals in diverse organisaties.
http://www.vizieroplevenenwerk.nl/
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