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 Inleiding

Als het niet klikt met iemand, dan kan ons dat echt raken. Zowel professioneel als 

in ons privéleven komen we situaties tegen waarbij we het gevoel hebben dat we 

niet op dezelfde golfl engte zitten. Misschien herken jij zo’n situatie waarbij je met 

iemand praat, maar steeds gestoord wordt door je gedachten, door persoonlijke 

indrukken, door je eigen mening? Dat je uit verbinding gaat en het contact verliest 

met je gesprekspartner? Dat je eigenlijk niet echt aan het luisteren bent, maar in 

je eigen cocon zit? Misschien herken je dan ook de volgende gedachten: met die 

persoon zal het niet klikken; die vindt mij niet leuk; ik ben niet goed genoeg; hij 

begrijpt me niet.

Onlangs gaf ik supervisie aan vijf opvoeders-begeleiders uit de sociale sector. Ie-

mand was erg geëmotioneerd en had veel moeite om haar casus te brengen. Ze 

werkte met mensen met een NAH (een niet-aangeboren hersenletsel) die zelfstan-

dig wonen in fl ats. Wanneer de cliënten hulp nodig hebben, bellen ze een opvoeder 

op. De cliënt die ze wou bespreken, was vrij bot tegen elke begeleider, maar in het 

bijzonder naar haar toe: scheldpartijen, ijskoude blikken... Het was voor haar de 

eerste keer dat haar dat overkwam, dat het echt niet klikte met iemand en ze wist 

hier geen raad mee.

Ook de andere deelnemers aan de supervisie brachten gelijkaardige casussen: ie-

mand had moeilijkheden met een collega, iemand anders vertelde hoe moeilijk ze 

het vond om verbinding te maken buiten het werkveld en hoe ze worstelde met 

afstand en nabijheid met haar cliënten.

Verbinding maken en het niet klikken was echt wel het thema van deze supervisie.

Het overkomt mij wel eens dat het niet klikt met iemand, dat ik zoek naar ver-

binding en dat die niet komt. Dergelijke situaties raken mij diep, alsof ik op dat 

moment afgewezen word, alsof ik niet goed genoeg ben. Die belemmerende ge-

dachten verdwijnen echter meestal snel en vaak weet ik er achteraf niets meer van, 
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maar soms zijn ze hardnekkig en blijven ze me heel het gesprek storen. Soms zijn 

ze zo aanwezig dat ze verlammend werken.

Uit verschillende onderzoeken over de hulpverleningsrelatie blijkt dat de klik of 

resonantie in het werken met mensen enorm belangrijk is voor het welslagen van 

de hulpverlening. Echt contact tussen de hulpverlener en de cliënt is dus van we-

zenlijk belang. Er is een tijd geweest dat men dacht dat je als hulpverlener niet echt 

een relatie met de cliënt moest aangaan. Een overblijfsel daarvan is de welbekende 

sofa waarin de cliënten plaatsnemen. De therapeut gaat achter de cliënt zitten om 

geen invloed uit te oefenen. Sinds Watzlawick weten we dat je niet niet kunt com-

municeren, dat alles bijgevolg communicatie is. Ook het niet willen uitoefenen van 

invloed is dus uitoefenen van invloed en zegt bijgevolg iets over de relatie.

Hoe je het kunt doen klikken of hoe je kunt werken aan de ‘therapeutische reso-

nantie’ werd al veelvuldig beschreven door Irvin Yalom,1 Mia Leijssen,2 enzovoort. 

Ook de innerlijke wereld van de cliënt werd al vaak onderzocht en beschreven.

Aan de basis van dit boek ligt mijn eindwerk van mijn opleiding tot psycho therapeut 

in de interactionele vormgeving (kortweg IV-therapeut). Dit is een hedendaagse in-

tegratieve stroming binnen de psychotherapie. Het brengt alle stromingen uit het 

verleden samen in één nieuw model, zonder te willen raken of afbreuk te willen 

doen aan de eigenheid van elke stroming.

In dit werk wil ik inzoomen op: ‘Wat als het niet klikt in de hulpverleningsrelatie?’ 

Want... als het klikt, klikt het dan echt? Of is er sprake van een illusie van het 

moment? En als je het gevoel hebt dat het niet klikt, klopt dat wel? En is de cliënt 

ermee gebaat als je dit aanwendt in de begeleiding?

Zoals je merkt, gebruik ik het woord hulpverleningsrelatie en niet therapeutische 

relatie of agogische relatie. Ik ben ervan overtuigd dat dit onderwerp (het al dan 

niet klikken) in elke vorm van hulpverlening actueel is. Dit boek is dus niet enkel 

bedoeld voor therapeuten, maar voor elke hulpverlener die wil werken aan de rela-

tie tussen de cliënt en zichzelf of tussen collega’s. Hierbij denk ik aan therapeuten, 

coaches, trainers, hulpverleners, leerkrachten, leidinggevenden, ... Kortom, iedere 

1. Yalom, I. (2001). Therapie als geschenk. Amsterdam: Balans.
2. Leijssen, M. (2007). Tijd voor de ziel. Tielt: Lannoo.
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mensenwerker die moeilijkheden ervaart in een professionele relatie kan via dit 

boek inspiratie opdoen om een uitweg te vinden.

Ik verken met dit werk de eigen innerlijke wereld van de hulpverlener, omdat dit 

(samen met de feedback van de cliënt) een belangrijk instrument is om te toetsen 

of de hulpverlening haar doel mist of bereikt. In hoofdstuk 1 ga ik op zoek naar 

het verschil tussen ‘klikken’ en ‘verbinden’. Hiervoor heb ik een beroep gedaan op 

heel wat collega’s en kom ik tot een eigen defi nitie. Ook bekijk ik aan de hand van 

enkele voorbeelden uit de literatuur hoe je optimaal tot verbinding kunt komen 

als hulpverlener. Daarna geef ik in hoofdstuk 2 een beeld van hoe ik werk als IV-

therapeut of als hulpverlener. Dat doe ik aan de hand van een casus over Lucas, 

met wie het klikt. In hoofdstuk 3 vertel ik je meer over Anne, waarmee ik helemaal 

geen klik merkte. Op deze casus baseer ik me in de hoofdstukken die volgen. In 

hoofdstuk 4 verken ik een aantal modellen die iets meer vertellen over verbin-

ding. Zowel de IV-driehoek, het communicatieschema van Rita Steens, Theory U 

als Insights Discovery komen aan bod. Hoofdstuk 5 is een antwoord op de vraag 

waarom het zo belangrijk is om je eigen levensverhaal als hulpverlener te kennen 

in functie van een professionele begeleiding van de cliënt. Hoofdstuk 6 gaat over 

de valkuilen in de hulpverleningsrelatie. Ik heb het dan vooral over overdracht en 

tegenoverdracht. Graag geef ik in hoofdstuk 7 enkele hulpbronnen die je kunt ge-

bruiken als het echt niet klikt tussen hulpverlener en cliënt. Hoofdstuk 8 gaat over 

de keuze om iemand door te verwijzen of om er net voor te kiezen om zelf verder 

aan de slag te gaan met de cliënt als het niet klikt.

Ik wens jou veel leesplezier en hopelijk klikt het tussen jou en mijn schrijfsels!

Jan Jacobs



1. De roep om verbinding

Klikken of verbinden: ter verduidelijking...

Het klikt tussen ons...

Er is chemie tussen ons...

We voelen ons verbonden...

We zitten op dezelfde golfl engte...

De bovenstaande zinnen zijn uitspraken die we gebruiken om uiting te geven aan 

iets dat gebeurt tussen twee mensen. Alsof we samen een gemeenschappelijk veld 

betreden waarin we maar een half woord nodig hebben om elkaar te begrijpen. Iets 

waarbij onze gedachten en gevoelens naadloos op elkaar aansluiten.

Tijdens het schrijven merkte ik dat ik steeds meer in verwarring raakte met de 

twee termen ‘klikken’ en ‘verbinden’, maar ik kon er moeilijk mijn vinger op 

leggen. Daarom schakelde ik mijn lieve collega’s op Twitter in en stelde hun de 

vraag: wat is voor jou het verschil tussen ‘klikken’ en ‘verbinden’ tussen mensen?

Dit zijn de antwoorden die ik kreeg:

Marleen: Klikken is de start van verbinding maken.

Chantal: Klikken is volgens mij het allereerste begin. Klikken maakt de wens tot 
verbinding mogelijk. Daarna komt de verbinding. Als er eerst een klikgevoel is, dan 
is de intentie tot verbinding maken groter, zelfs al vraagt de verbinding dan moeite, 
die moeite breng je graag op omdat het klikt.

Maarten: Het klikt als de verbinding zonder investering tot stand komt.

Elsemiek: Een klik knettert, daar moet nu iets mee gedaan worden. Kan dus ook weer 
zo over zijn. Een verbinding gaat dieper, zit meer rust in. Een beetje het verschil tus-
sen verliefd zijn en liefde voelen. Verliefdheid kan overgaan, dat is met verbonden-
heid voelen minder makkelijk.

Diederik: Een klik is een raakvlak dat je met iemand hebt op één vlak. Verbinden doe 
je vanuit jezelf, je maakt met de hele persoon die de ander is contact.
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Bisecker: Klikken is voor mij passief, het is er of niet. Verbinding is voor mij actief, 
je kunt er samen in investeren, het kan groeien.

Josien: Klikken doe je op één punt, je haakt aan als een carabiner. Wordt dat punt 
verbroken, dan ben je los van elkaar. Verbinden heeft een groter contactoppervlak. 
Als twee platen die je verlijmt. Als een stuk loslaat, blijf je toch connecten.

An: ‘Klikken’ is voor mij (mogelijk) resultaat van ‘verbinden’. Het is je openstellen 
en jezelf zijn zonder iets te verwachten van de ander.

Petra: Klikken is aardig vinden en verbinding is vertrouwen.

Ingrid: ‘Klikken’ is een match voelen, warmte. ‘Verbinding’ is je openstellen, delen. 
Het eerste is een start, het tweede een engagement.

Sander: Ik vind dat je de klik hebt op een onderwerp, onderdeel of mening. Kan ook 
tijdelijk en situationeel. Verbinding gaat onbewuster en zie ik meer als aansluiting of 
connectie tussen persoonlijkheden.

Ik merk dat de meeste mensen op dezelfde manier naar klikken en verbinden kij-

ken. Zelf zou ik het op deze manier omschrijven:

Het klikken tussen mensen is een mysterieuze chemie en is iets van het moment. Het 
is er direct (of niet), kortstondig, niet tastbaar en erg kwetsbaar.
De verbinding die erna komt is een verder bouwen op de klik. Het is een engage-
ment, een samen bouwen aan iets duurzaams.

Stel dat je iemand tegenkomt op een feestje. Je start een gesprek en je denkt: ‘Oh, 

dat is iemand leuk.’ Dan zou ik dat omschrijven als ‘een klik ervaren’.

Anderzijds merk ik op dat het mogelijk is om je verbonden te voelen met een groep 

van mensen rond een bepaald thema. Daarom hoeft het helemaal niet te klikken of 

hoef je ze zelfs niet in persoon te kennen, te ontmoeten.

Kwetsbaarheid als basis tot verbinding

Als we zeggen: “ik ben genoeg”,

dan stopt het schreeuwen en start het luisteren,

dan zijn we zachtmoediger voor anderen en onszelf

Brené Brown

Brené Brown is professor aan de universiteit van Houston Graduate College of 

Social Work. In juni 2010 gaf ze een lezing op de TEDX-conferentie van Houston 
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over ‘De kracht van kwetsbaarheid’. Haar hele carrière al doet ze onderzoek naar 

verbinding, kwetsbaarheid, moed, authenticiteit en schaamte. De volgende tekst 

van haar vat mooi samen wat zij onder deze begrippen verstaat.

Verbinding tussen mensen en de mogelijkheid om je verbonden te voelen is wat 

zin geeft aan het leven. Zo zitten we neurobiologisch in elkaar, stelt Brené Brown. 

 Darwin zou stellen dat verbondenheid instinctief is. De mens is een kuddedier en 

om te kunnen overleven heb je mensen nodig die bereid zijn om voor jou te zor-

gen, je te beschermen, je te redden indien nodig.

Brené Brown vroeg bij het begin van haar onderzoek heel wat mensen naar hun 

ervaring met ‘liefde’, ‘erbij horen’, ‘verbinding’. Ze ontdekte dat als je mensen 

iets vraagt over ‘erbij horen’, ze vertellen over hun meest gekwetste ervaring van 

uitgesloten worden. Als je mensen vraagt naar ‘verbinding’, vertellen ze verhalen 

over ‘niet verbonden zijn’.

Schaamte bleek aan de basis te liggen van de angst om niet verbonden te zijn. De 

angst om niet goed genoeg gevonden te worden. De angst om uitgesloten te wor-

den. En deze angsten gaan gepaard met negatieve of belemmerende gedachten zo-

als: ‘ik ben niet slim genoeg’, ‘ik ben niet mooi genoeg’, ‘ik ben het niet waard’, ... 

Schaamte is blijkbaar iets universeels, we hebben het allemaal. Heel veel mensen 

willen er niet over praten. Maar het perverse is dat hoe minder je erover praat, hoe 

meer je er last van hebt.

Om te zorgen dat er verbinding tot stand komt, moeten we onszelf toestaan gezien 

te worden, écht gezien.

Zes jaar lang heeft Brown onderzoek gevoerd naar dit thema. Ze stelde vast dat er 

twee groepen mensen zijn. De eerste groep heeft een besef van waardigheid, een 

heel sterk besef van liefde en erbij horen. De tweede groep worstelt hier altijd mee 

en vraagt zich altijd af of ze wel goed genoeg zijn. Het enige verschil tussen die 

twee groepen is dat de eerste groep écht gelooft dat ze het waard zijn om liefde te 

ervaren en erbij te horen.

Brené Brown merkte vier eigenschappen op bij mensen die geloven dat ze het 

waard zijn om verbonden te zijn:

 – moed: de moed hebben om te vertellen wie je bent met je hele verhaal. Durven 

onvolmaakt te zijn;

 – mildheid: aardig en mild zijn voor jezelf en daardoor ook voor anderen;
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 – authenticiteit: de bereidheid hebben om los te laten wie je denkt te moeten zijn 

en helemaal te zijn wie je bent;

 – kwetsbaarheid: bereid zijn om als eerste iets te zeggen of te doen zonder garan-

tie op succes. Om te investeren in een relatie of er nu een kans op slagen is of 

niet. Je kwetsbaar durven op te stellen.

Dit lukt voor een grote groep mensen niet. Brené Brown komt tot vier grote pijn-

punten waarom het vaak niet lukt om de bovenstaande eigenschappen ten volle in 

de wereld te zetten:

 – de drang naar meer en meer: materialisme, genot, verslaving, ...;

 – het wegduwen van onze onzekerheid en het ‘niet weten’;

 – de drang naar perfectie, het perfecte leven, het perfecte huis, de perfecte job, 

het perfecte moment, ...;

 – het ontkennen van je eigen verantwoordelijkheid of invloed.

Op zoek naar verbinding in de hulpverlening

Als de cliënt met een hulpvraag naar de hulpverlening komt, dan komt hij in 

de eerste plaats niet met een vraag tot verbinding. Vaak wil hij onmiddellijk een 

concreet antwoord op een concrete vraag: hij wil zijn angsten overwinnen, hij wil 

getroost worden, hij wil de juiste keuze maken, ... Wel ben ik ervan overtuigd dat 

verbinding een voorwaarde is om te kunnen ingaan op die hulpvraag. Het klik-

gevoel vergemakkelijkt het aangaan van de verbinding.

Carl Rogers vertrok van drie belangrijke basishoudingen als hulpverlener: empa-

thie, onvoorwaardelijke acceptatie en congruentie. In de volgende hoofdstukken 

baseer ik mij op deze drie houdingen omdat ze de basis zijn waarop de verbinding 

gebouwd kan worden.

Authenticiteit en congruentie

Een ander woord voor authenticiteit is echtheid. In welke mate ben je helemaal wie 

je bent, met zowel je kwaliteiten als je valkuilen?

Toen ik mijn eerste stapjes als coach zette, en daarna als psychotherapeut in oplei-

ding was ik ook helemaal coach of psychotherapeut. Hiermee wil ik zeggen dat ik 

de rol opnam die ik dacht te moeten opnemen, in die zin dat ik eigenlijk het gedrag 

kopieerde van bepaalde coaches en psychotherapeuten waarvoor ik bewondering 
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had. Ik had dit ook nodig om zelf te groeien als mens in mijn nieuwe identiteit. Het 

is pas sinds een jaar of twee dat ik echt mezelf kan zijn. Dat ik als Jan helemaal in 

mijn praktijk sta of voor een groep. En dat is echt een fi jne ervaring. Wat ik vaak 

te horen krijg van mijn cliënten is dat ze het appreciëren dat ik er echt ben, dat ik 

een droge maar fi jne humor heb die het allemaal wat luchtiger maakt. Dat ze een 

gevoel van veiligheid ervaren en dat ze ook perspectief vinden.

Congruentie gaat erover dat je datgene wat je denkt of voelt aan de binnenkant 

ook op een verbale of non-verbale manier naar buiten brengt. Stel dat je erg ge-

raakt bent door het verhaal van je cliënt, dan is er niks mis met het feit dat je dit 

ook toont en zegt. Ook wanneer je boosheid voelt, mag je dit op een respectvolle 

manier uiten.

Er is echter een grote grens aan authenticiteit en congruentie. Je hoeft niet alles te 

tonen of te vertellen. Alles wat in functie van jouw cliënt is, is aanvaardbaar. Wan-

neer het echter niet meer gaat over de cliënt, maar over jou als hulpverlener of de 

mens achter de hulpverlener dan is dit niet zinvol.

Op de website van onze groepspraktijk, www.demiddenweg.be, schrijf ik regelma-

tig vrij persoonlijke artikels. Ook wanneer ik cliënten begeleid, vertel ik vaak eigen 

verhalen, dingen die ik heb meegemaakt. Ik waak er echter altijd over dat ik enkel 

iets vertel wanneer ik denk dat de cliënt er iets kan van meenemen. Zo vertel ik 

aan cliënten die in begeleiding komen rond een burn-out dat ik dat zelf ook heb 

gehad. Aan mensen die met een verlies geconfronteerd worden, vertel ik dat mijn 

vader gestorven is en aan cliënten die getekend zijn door hun jeugd, vertel ik dat 

ik zelf ook een vrij moeilijke jeugd heb gehad. Ik vertel dat erg selectief en enkel 

als het zinvol is. Soms om een band te creëren, soms om te tonen dat ik ook maar 

een mens ben.

Empathie

Empathie gaat erover dat je je als hulpverlener maximaal tracht in te leven in de 

gevoels- en denkwereld van je cliënt. Dat je toont aan je cliënt dat je met hem mee-

voelt en zijn gedachten begrijpt. Een goed voorbeeld van empathie vond ik in het 

handboek Klinische psychologie:

Als jonge student bracht ik er niet veel van terecht. Ik was gezakt voor mijn eerste 
jaar en zat verslagen op een bankje in een gang nadat ik het had gehoord. Een erva-
ren docent kwam langs en zei: “Kop op, zestig procent van de eerstejaars met jouw 
vooropleiding zakt, maar de meesten halen het een tweede keer wel.” Die opmer-
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king hielp mij niet. Een bekend medestudent zag mij zitten: “Gezakt?” Ik knikte. Hij 
kwam naast me zitten: “Dat is balen.” Zijn medegevoel gaf mij steun en ik voelde 
me minder verlaten en mislukt.3

Als professioneel hulpverlener kun je empathie bewust aanwenden om een klik 

met de cliënt te maken, om de verbinding optimaal tot stand te laten komen. Dat 

doe je door jouw eigen referentiekader opzij te schuiven en in het referentiekader 

van je cliënt te stappen. Je vraagt je af hoe het voor de cliënt is om in die situatie 

te zitten en dus niet hoe dat voor jou zou zijn.

Een valkuil van empathie is dat je helemaal samensmelt met de gevoelens van de 

cliënt in plaats van met hem mee te voelen. Het gaat dus niet over medelijden, 

maar wel over meevoelen. Het gaat over liefdevolle vriendelijkheid ten aanzien van 

het verhaal van je cliënt en er helemaal bij blijven.

In het boeddhisme spreekt men van ‘Karuna’ (zowel in het Pali als het Sanskriet) 

en dit staat voor ‘echt mededogen’. Het betekent dat je eerst het lijden van anderen 

erkent en vervolgens geleidelijk aan je hart openstelt om het diep vanbinnen te 

voelen, zonder dat je er zelf aan onderdoor gaat.

Boeddha zou naar verluidt ooit gevraagd zijn door zijn gezel Ananda, of het waar 

was dat de ontwikkeling van een liefhebbende vriendelijkheid en mededogen een 

deel is van hun leer. Waarop Boeddha antwoordde: “Nee, het zou niet waar zijn om 

te zeggen dat de ontwikkeling van een liefhebbende vriendelijkheid en mededogen 

een deel van onze leer is. Het zou waar zijn om te zeggen dat de ontwikkeling van 

liefhebbende vriendelijkheid en mededogen onze hele leer is.”

Onvoorwaardelijke acceptatie

Als hulpverlener ga je de cliënt helemaal accepteren als mens. Zonder oordeel 

aanvaarden. Dat wil niet zeggen dat je het gedrag moet goedkeuren, wel de mens 

achter het gedrag met zowel zijn kwaliteiten als zijn minder mooie kanten.

Carl Rogers gelooft dat wanneer de cliënt zich helemaal geaccepteerd voelt in wie 

hij is, dat hij ook de veiligheid ervaart om zich helemaal te tonen. Op dat moment 

ontstaat ook de ruimte om te groeien. Als hulpverlener doe je dit door op zoek te 

gaan naar het mooie in de cliënt, door dat stukje te vinden in de persoon dat hem 

of haar uniek maakt. Ieder mens is uniek en heeft heel wat kwaliteiten.

3. Hoofdstuk 7, ‘Humanistische theorieën’ in Van der Molen, H.T. e.a. (2007). Klinische 
psychologie. Groningen: Wolters-Noordhoff.
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Een valkuil van onvoorwaardelijke acceptatie is ‘pseudoacceptatie’: wanneer je 

een cliënt begeleidt waar je het erg moeilijk mee hebt, een cliënt waarbij je geen 

enkele vorm van sympathie kunt voelen, en je doet alsof je hem graag hebt. Voor 

de cliënt komt dat vaak erg vreemd en onecht over.
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de buitenkant. De plaats of situatie waarin het gesprek plaatsvindt, is de context. 

Wanneer ik een goede vriend vraag hoe hij zich voelt bij een gebeurtenis, dan krijg 

ik prompt het verwijt dat ik de therapeut niet moet uithangen. Terwijl deze vraag 

de normaalste vraag is in mijn praktijkruimte. Er is dus voor alles een plaats en 

een tijdstip.

Context

Binnenkant

Binnenkant

Boodschap

Feedback

Buitenkant

Buitenkant

Figuur 4.1. Het communicatieschema van Rita Steens.

Overal kan er ruis ontstaan, kan er iets mislopen in de communicatie, zowel bij de 

boodschapper als bij de ontvanger:

 – weinig of geen contact met de eigen gevoelens, gedachten;

 – weinig of geen contact met hoe je je gedraagt, hoe je non-verbale taal is;

 – geen verbinding tussen de binnen- en de buitenkant;

 – je boodschap die je foutief de wereld instuurt;

 – een verkeerde interpretatie van de non-verbale taal van de ontvanger;

 – een verkeerde interpretatie van de verbale taal van de ontvanger;

 – de verkeerde plaats, het verkeerde moment.

Als het niet klikt met een cliënt, dan is het interessant om te refl ecteren over de 

communicatie tussen jou en de cliënt. Wat gebeurt er in onze communicatie?

 – Wat voel ik?

 – Wat zijn mijn gedachten?

 – Hoe gedraag ik mij?

 – Klopt de verbinding tussen gevoelens, gedachten en lichaam?
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