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14 April 2021
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Wat gaan we doen
• 9:00 Opening & Introductie
• Context
• Angst en verlangen
• Afweermechanismen
• 5G
• 9:40 Tot slot
• 9:45 Einde
VRAGEN: Achteraf in de mail (of voor de ‘die-hards’ tussen 9:45 en 10:00)
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In het kort: Coach/ therapeut voor 1 op 1- en teambegeleiding
Joseph (Joost) A. C. M. Sliphorst NCC (Oct 1962)
Nationality: Dutch

Languages

Educational Background

Professional Background

• Newfield Coaching for Professionals (Boulder,
CO) ontological coach, NCC, (ICF: PCC-level)
• Hellinger, Systemic Work/ Family
Constellations, Wilhelm Reich’s Character
Structures, Transactional Analyses, (Eric
Berne) TA101
• Holotropic Breathwork, Transpersonal
Psychology
• Theme Centred Interaction TCI (Ruth Cohn),
• Insights Discovery/ Deeper Discovery
Licensed Practitioner (based on C.G. Jung’s
Archetypes work).
• CURRENT: At Jungian Institute, (Msc 2021)

•

Focus Industries
• ICT, Finance. Consulting Industry,
Manufacturing, Start up/ Scale Up, Familyowned companies

References (Selection)
ENECO, eMobility, Telfort, Vodaphone, Accenture,
First, PSA, SNS, KPN, RICOH, Wegener, ROLF,
Wiegerinck, Stedin, OneMed, Autoscout24,
Andes, BCD Travel, SnappCar, FalkPlan, iTec,
Route.nl, HiTec, FTNON, Scholten Awater,
Westfalen Gassen.

•

1984 - 2000 : Marketing / Sales/ General
Management positions in ICT (National/
International)
2000 – (Sales-) Executive coaching and
leadership development for mid and senior-level
executives & Transformational development
within (sales) organisations

Areas of Expertise & Projects

• Through coaching and facilitation 1 on 1 and/or in
teams
• Addressing missing – conversations
• Bringing awareness to the ‘GPS-position’
where people are (Language, Body and
Emotion) and creating actions/
conversations for success
• Creating a learning environment of
curiosity
• Developing and delivery programs for salesteams
(based on Trackselling-method)
• Developing and delivery of personal
Effectiveness, Leadership Development
• Creating safe environment for commercial
success in (sales/ commercial)-teams
• Creating coaching environment in management
culture (Train-the-trainer/ Train-the-coach,
intervision)

Foto

My Passions in life
• My 2 daughters
• Cycling (street cycling in the mountains)
in combination with raising funds: ‘fight
against cancer’
• Reading books that matter and that
support my further development &
education
• Music (practice and listening)
• Coaching as my craft for unfolding
human potential
People with whom I work
Assess me in my role as facilitator/coach
as loving, respectful, open, honest,
decisive, result-oriented, clear and because
of my pragmatic approach.
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Context & bronnen
• Kiesler (1988, 1996), Horowitz (2004), Hafkenscheid, A. (2014). De
therapeutische relatie (1ste editie). Amsterdam University Press
• Afweermechanismen: Anne Freud [3 december 1895 – 9 Oktober
1982]
• Cognitieve Gedragstherapie: Aaron T. Beck [18 July 1921 - … ]
• 100 jaar ontwikkeling in de Psychologie in 45 minuten …..
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De waarnemer in actie
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Het begon ergens met Freud (Adler, Nietsche, Jung etc)

De werking van angst &
verlangen ‘in het werk’
En de rol van afweermechanismen als antwoord

Neem je voorbereiding
zijdelings bij de hand

Wat herken je uit je voorbereiding
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En dan zetten we dus iets in ….
Om ‘niet te hoeven ervaren wat pijn doet’

Verdringing (lees schuin mee met je voorbereiding!)
• De herinnering aan een ervaring met het gevoel erbij wordt
onbeschikbaar.
• Als team-lid vergeet je een hele belangrijke afspraak met iemand,
want je wilde het ergens ook niet.
• Een teleurstelling op een cruciaal moment je bent het gevoel en alles
er omheen vergeten…
• “Ik kan me dat echt niet meer herinneren” (“Ik heb er geen actieve
herinneringen meer aan” ….. ) is een veel voorkomende vorm van
verdringing.

Regressie
• Gedrag vertonen dat in een eerder ontwikkelingsstadium angst en
onzekerheid kon doen verminderen.
• Emotioneel worden als je ‘je zin’ niet krijgt bij iemand anders.
• Stress tijdens je werk ervaren en in 1 keer je heel afhankelijk naar je
ouders gedragen.
• Een ervaren bergbeklimmer vertelde dat als hij tegen een steile wand
hangend angst voelde opkomen, hij gemerkt had dat hij ging duimen,
en dat dat dan hielp om die angst de baas te worden.
• “Hoe oud was je in je reactie in jouw voorbeelden?”

Rationalisering
• Ervaringen die in hun ware gedaante te pijnlijk zijn om te erkennen
(tot het bewustzijn toe te laten) via redeneringen verdraaien tot
ervaringen die juist niet onaangenaam waren.
• Horen dat een collega heeft opgezegd vanwege jou en dan zeggen
“Ach weet je, iedereen overkomt dat en het was toch een zeikerd”...
• Of in de voorbereiding op deze workshop “Ach ja, het is maar een
theoretische oefening hè”.

Verplaatsing
• Een ander doel dan het werkelijke doel in de plaats stellen.
• Bijvoorbeeld na door een collega/ medewerker
gekwetst/beledigd/niet gehoord-, gezien te zijn, thuis de hond (of een
ander persoon, verbaal) een schop geven in plaats van die collega,
zonder dat die hond (dierbare) daar op dat moment enig aanleiding
toe geeft.
• Je ongemakkelijk voelen tijdens de uitleg van deze theorie en dadelijk
met een kort lontje naar een collega, je partner thuis, de begeleider
van de sessie reageren.

Projectie
• Het trachten eigenschappen of emoties van jezelf te ontkennen,
verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand
anders.
• Door gedoe met je internet chagrijnig te laat komen in een online
sessie (“Welke gek heeft dit tijdstip bedacht”) en dan zeggen “jullie
zullen wel de pest in hebben dat ik te laat ben”.
• De voorbereiding op deze sessie als vervelend hebben ervaren en dat
toeschrijven aan ‘de zinloze late opdracht’ op zich.

Reactieformatie
• Van een ambivalent stel van gevoelens wordt het sociaal of moreel
onacceptabele gedeelte verdrongen terwijl het acceptabele gedeelte
juist sterk wordt aangedikt.
• Je ‘ongemakkelijke gevoelens’ naar een collega, teamlid, de
begeleider van deze sessie kunnen zo verdrongen worden, en blijven,
dankzij een 'overcompensatie' in uitingen van “ik vind jou toch zo
leuk, hahahaha” jegens diezelfde persoon.

Ontkenning (van de realiteit)
• Ook wel 'loochening' genoemd. Het onbewust jezelf of een ander voor
de gek houden.
• Voorbeeld: als team lid heel veel online moeten werken, weten dat er
in je generieke (bijv. controlerende/ afstandelijke/vrije) stijl van
leidinggeven iets ‘moet’ veranderen, je dan erg ongemakkelijk voelen
bij die verandering EN jezelf wijsmaken “ohh joh .. dat hele fenomeen
online werken is ZO ‘cool’ “
• Een flinke roker zijn en als het over kanker gaat zeggen “Ah joh dat
overkomt mij niet”.

Sublimatie
• Het omzetten van oerdriften in sociaal of maatschappelijk geaccepteerde
vormen.
• In het Freudiaanse denken is het primitieve driftleven de motor van alle
menselijke energie.
• Waar het uiten van die driften in onverhulde vorm door de beschaafde
samenleving afgekeurd wordt kan men die onacceptabele driften, zoals
angst, seksualiteit en agressie, sublimeren in zeer acceptabele uitingsvormen.
• Denk hier bijvoorbeeld aan elke dag en in elke meeting/ ontmoeting/ casus/
workshop “Er lekker hard en vooral enthousiast in gaan”, jezelf fysiek en/of
emotioneel afmatten in je werk, een sport, vereniging of andere hobby.

Zo …..
• ……… En ???

Welke herken(de) je?
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Welke herken(de) je?
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Dagelijkse klus na dit alles (elke
keer weer!)
In de ultra korte versie!
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De 5 G’s (in 3 stappen van boven naar beneden)
1) Als het je nu weer
2) Wanneer ik er met wat
zou overkomen
meer afstand naar kijk
“Wat er gebeurde voor “feitelijk objectief op een
Gebeurenis mij in het moment is … “ afstand bekeken is dit wat
er gebeurde”

3) Met een helpende gedachte zou het er ook als
volgt uit kunnen zien
“feitelijk objectief op een afstand bekeken is dit
wat er gebeurde”

Gedrag

Hoe weet ik dat de gedachte links zo is? Welke
bewijzen of aanwijzingen heb ik hiervoor? Welke
redenen heb ik om dit te geloven? Hoe hardnekkig
ben ik in mijn gedachte hierover? De volgende
helpende gedachte zie ik nu ook …
“Hoe het voor mij
“Met wat ik nu weet had ik “Met deze gedachte voel ik mij in die situatie dan
voelde op dat moment mij wel …. willen voelen als volgt ….
….”
Hoe het feitelijk op
“Wat ik had willen doen in Wat ZIE ik mijzelf dan mogelijk doen (Misschien
camera eruit zag …
die situatie … “
wel iets wat je anders NOOIT zou doen)

Gevolg

De ander reageerde als De ander had dan zeker als Wat is de te verwachten reactie van de ander als
volgt op mijn gedrag … volgt gereageerd op mij IK dat andere gedrag laat zien?

Gedachte

Gevoel

Welke gedachte was er Was was mijn gedachte …
direct?
en is deze belemmerende
gedachte eigenlijk wel
waar?
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Tot slot: Jouw voorbereiding en vandaag
• Vraag 1: Denk aan de uitgelegde basis-verlangens (autonomie/ verbinding) en
basale angsten (verwerpen/ onderwerping)
• Wat heb je daarin waargenomen bij jezelf?
• Waar herken je dat in je dagelijkse werk?
• Vraag 2: Welke van de 8 beschreven (combinatie van) afweermechanismen
heb je voorbij zien komen... en welke herken je het meest in je dagelijkse werk,
nu hier!/?
• Vraag 3: Wat zou je voor jezelf hier in willen ontwikkelen met gebruikmaking
van 5G-model
• ‘het fixen’ heeft geen zin ... je doet het al een tijdje … ;-)
• denk vooral aan … het leren herkennen, erkennen/omarmen, blijven(d)
bespreekbaar maken…
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Hoe ga je weg?
Laat wat in de ‘Chat’ achter.

Laat jezelf even uit dadelijk
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Tot ziens ?/!
Vragen: Mail mij …

Joost A.C.M. Sliphorst NCC
Personal, Executive & Organizational Development • Training &
Coaching
Bouriciusstraat 2-1 • 6814 CV Arnhem •
T: 06-53868715 • E: joost@joostsliphorst.nl •
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Deze is gemeen ….
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Help … wat kom ik allemaal tegen

Oplossing’(zoekrichting/hint): Doorbreek het patroon, script, spel!
1. Voor de aanklager: “Wat heb JIJ nu nodig?” (vanuit ‘ik’ en dus niet
een mening)
2. De Redder: “Welke behoefte wil jij van binnen gevoed zien in jouw
redder gedrag?”
3. Slachtoffer: “Welke hulpvraag heb je eigenlijk?”
NB: Elke manager is ten diepste een ‘redder’ -> Let dus op!
(voor je het weet ben/blijf je ‘dealer’ van een ‘verslaafd
slachtoffer’)
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Vragen om ‘mee te spelen’ … na deze sessie?
• Welke vraag heb je, die je nog niet hebt gesteld over de situatie ‘an sich’ of anders
…
• Wie zou je een kaartje/ brief willen sturen die je NU niet kunt ontmoeten,
bezoeken?
• Welke klus heb je uitgesteld (werk/prive) die je deze week gaat oppakken?
• Met wie heb je nog geen contact gehad sinds de nieuwe manier van werken en wil
je WEL in contact mee komen (op afstand!) ?
• In de wetenschap dat er zich een drama voltrekt: wat is ook het schone dat je hebt
ervaren afgelopen week/ weken?
• Wat doe JIJ om emotioneel/ mentaal/ fysiek gezond te blijven?
Welk commitment geef je hier over af?
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