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Werken met professionals 

Professionals houden van autonomie. In welke 

branche dan ook, een professional vervult zijn 

of haar professionele rol het liefst met een 

maximale hoeveelheid vrijheid en 

verantwoordelijkheid. Dat wil niet zeggen dat 

professionals niet gestuurd, gecoacht of 

geadviseerd willen worden. Integendeel! De 

persoonlijke ontwikkeling  staat bij een 

professional hoog in het vaandel  en daar 

worden ze graag bij ondersteund.  

Psychodynamisch coachen en adviseren is 

een vaardigheid die het mogelijk maakt 

betekenisvol samen te werken met 

professionals. Door goed in contact te staan 

met je eigen professionaliteit, kunnen 

competenties ontwikkeld worden die het 

mogelijk maken om op basis van 

gelijkwaardigheid, professionals effectief te 

coachen en te adviseren. 



 

De pd-professional 
De pd-coach en pd-adviseur is een 

professional die in staat is andere 

professionals te begeleiden in hun 

persoonlijke en professionele ontwikkeling.  

Hij of zij doet dit door bewust en 

procesgericht te interveniëren op de 

dynamiek in de relatie die met de ander 

bestaat. Dit is een krachtige, complexe 

interventiemethode, die niet alleen een 

beroep doet op specifiek aan te leren kennis 

en vaardigheden, maar ook op een unieke 

professionele attitude.  

 

Een beroepshouding die zich kenmerkt door 

een hoge mate van zelfkennis, 

zelfredzaamheid, emotionele intelligentie en 

empathie, gekoppeld aan een hoge mate van 

taakgerichtheid, stabiliteit, zakelijkheid en 

persoonlijk leiderschap. 

 
Visie PD consult 

Psychodynamiek als uitgangspunt. 

De psychodynamische theorie heeft haar 

oorsprong in de psychoanalyse en het 

systeemdenken. Deze theorie gaat ervan uit 

dat de dynamiek, die in de organisatie tussen 

de mensen speelt, rechtsreeks in verband 

staat met de innerlijke psychologische 

processen die in de mensen zelf spelen. De 

psychodynamische benadering onderkent de 

complexe verwevenheid van mens en 

organisatie en kan hier betekenis aan geven.  

 

PDConsult richt zich op de psychodynamiek 

van de werkende mens, de “professional”, in 

de organisatie. Professionals benaderen hun 

werk niet enkel rationeel, ze ervaren hun werk 

ook emotioneel. De professional is in staat 

deze twee aspecten van zijn werkbeleving te 

combineren en aan te wenden voor de 

professionele ontwikkeling van zowel de 

organisatie als zichzelf.  

 

De beleving van het werk en de organisatie 

gaat gepaard met het enerzijds ervaren van 

belastende factoren, zoals werkdruk, 

prestatiedruk, verantwoording en angsten, 

Anderzijds met het ervaren van stimulerende 

factoren zoals trots, collegialiteit, erkenning 

en  zelfverwezenlijking. Het continu zoeken 

naar het evenwicht tussen deze factoren is 

noodzakelijk om met de juiste snelheid en 

koers te kunnen ontwikkelen en de doelen van 

de organisatie te realiseren. 

 

Doel van de leergang 

De relatie tussen de pd-coach of pd-adviseur 

en de professional is betekenisvol. De coach of 

adviseur leert om zich volledig te focussen op 

cliënt. Leert zich open te stellen voor zowel de 

bewuste als onbewuste interactie met de 

ander, dit te analyseren en hier betekenis aan 

te geven. De eigen belevingswereld is hierbij 

een belangrijk instrument, de eigen emotie 

een belangrijke graadmeter, de vaardigheid 

om dit te hanteren een voorwaarde voor 

succes. 



 

Opzet van de leergang 

De leergang omvat drie leerjaren 

1. het eerste jaar (“basis”) leidt op tot stevige 

professionals die binnen complexe en 

dynamische organisaties in staat zijn 

zichzelf en anderen (vanuit de coachende 

of adviserende rol) te ontwikkelen tot 

waardevolle mensen en betekenisvolle 

collega’s.  

2. het tweede jaar (“bekwaam”) biedt de 

deelnemers de mogelijkheid om zich, 

vanuit de eigen professionele rol en 

behoefte, verder te bekwamen in het 

toepassen van psychodynamische 

interventies en zich verder te verdiepen in 

de onderliggende theorieën. 

3. het derde jaar (“ervaren”) biedt de 

deelnemers de mogelijkheid om 

gezamenlijk, met de eigen ervaring, de 

ervaring van de andere deelnemers en van 

de opleiders, complexe situaties te 

analyseren en hier als partners gezamenlijk 

vanuit het psychodynamisch perspectief 

oplossingen bij te zoeken en te initiëren. 

 

Het succesvol afronden van het eerste jaar is 

een voorwaarde om aan het tweede jaar deel 

te kunnen nemen. Vervolgens is de afronding 

van het tweede jaar voorwaarde voor 

deelname aan het derde jaar. 

 

Afronding 

Elk leerjaar wordt afgerond met een 

praktijkgerichte opdracht, waarmee de 

deelnemer kan aantonen welke persoonlijke 

leerdoelen zijn bereikt en welke bijdrage is 

geleverd aan de ontwikkeling van de 

organisatie. 

 Het eerste jaar betreft een schriftelijk 

verslag van de reflectie op de eigen 

ontwikkeling binnen een actueel 

coachings- of adviestraject (zelfreflectie).  

 Het tweede jaar betreft een notitie over 

het uitdiepen van een psychodynamisch 

thema waarmee de deelnemer in zijn of 

haar werk als coach of adviseur is 

geconfronteerd.  

 In het derde jaar vinden meerdere 

intensieve intervisiemomenten plaats, 

waarbij feedback wordt gegeven op de 

bijdrage van de deelnemer. 

  



 

 
 
 
 

 

 

Leergang  
Psychodynamisch Coachen en Adviseren 

 

Basisjaar 
 

 
Praktische informatie 
Vijf blokken 
De leergang is opgebouwd uit vijf blokken. Elk 
blok omvat een studiedag en een verwerking- 
en verdiepingsbijeenkomst van een halve dag. 
Parallel aan deze blokken loopt het individuele 
“autorisatie en rolnemingsproces” van de 
cursist. 
 
Vijf Studiedagen 
Tijdens de studiedagen wordt de theorie 
aangeboden rondom een thema. De thema’s 
worden gevormd door de processtappen van 
een bewust gevoerd richtinggevend gesprek 
(zie schema aan de achterzijde). 
 
Vijf verwerking en verdiepings-
bijeenkomsten (vvb) 
Tijdens de verwerkings- en verdiepings-
bijeenkomsten (een halve dag) wordt de 
theorie door de deelnemers nader bestudeerd 
en besproken. Door met elkaar en de 
opleiders de dialoog aan te gaan over de 
algemene toepasbaarheid en persoonlijke 
inpasbaarheid van de theoretische kaders, 
wordt de theorie eigen gemaakt. Daarnaast 
hebben de deelnemers intervisie met elkaar, 
ontvangen zij groepssupervisie en vormen ze 
een ervaringsgroep.  
 

Rolnemingsproces 
Gedurende het basisjaar zetten de 
deelnemers bewust stappen in het 
psychodynamische proces van zelfautorisatie 
en rolneming. Ze reflecteren hierbij op de 
factoren die van invloed zijn op de mate 
waarin zij zichzelf autoriseren om hun rol als 
coach of adviseur op te nemen. Deze 
ervaringen wisselen de deelnemers uit tijdens 
de studiedagen en verwerking en verdieping 
bijeenkomsten (ervaringsleren).  
 
Coaching 
Om het individuele proces van 
professionalisering in de rol van pd-coach of 
pd-adviseur te stimuleren ontvangen de 
deelnemers twee maal coaching, van één van 
de opleiders, op de eigen werkplek. De 
inhoudelijke invulling van de coaching wordt 
door de deelnemer zelf bepaald. 
 
Tutorial 
Gedurende het eerste jaar worden de 
deelnemers in de gelegenheid gesteld om een 
algemeen voortgangsgesprek te voeren met 
beide opleiders. De professionele ontwikkeling 
van de deelnemer en de mate waarin de 
leergang aan deze ontwikkeling een bijdrage 
levert, staat hierbij centraal. 

  



                

Schematische opzet basisjaar psychodynamisch coachen en adviseren:  
 

 
Blok 

 

 
Thema van de studiedag 

 

 
Thema VVB 

 
Rolnemingsproces 

 
1. 

 
De samenwerkingsrelatie; 
het wederzijds begrijpen 

 
Inleiding in de psychologie en 

psychodynamiek 
 

 
Roldefinitie psychodynamisch 

coach / adviseur 

2. Probleemverkenning; 
samen in het proces 

Empathisch luisteren, vragen 
stellen en hypotheses 

formuleren 
 

Zelfreflectie en zelfautorisatie 
als basis van rolneming 

 

3. Exploreren; ontmoeten, 
ontdekken, ontwikkelen 

 

Begeleiding in context, de 
relatie tot de omgeving, 

organisatiedynamiek 

Rolneming in context: 
krachtenveldanalyse 

4. Verbinden; objectiviteit en 
subjectiviteit 

Persoonlijk leiderschap en 
accountability 

 

Persoonlijke en professionele 
keuzes maken 

5. Afsluiten; verantwoording 
nemen en geven 

Holding en containing, 
vasthouden en loslaten 

Professionele autonomie: 
“the capacity to stand alone” 

 

 
Studiebelasting  
De deelnemers aan de leergang 
worden geacht op alle 
studiedagen en vvb’s aanwezig te 
zijn: totaal 60 uur.  
Ter voorbereiding aan deze 
bijeen-komsten wordt literatuur 
aangeboden. Per blok zal de 
voorbereiding ongeveer 5 uur in 
beslag nemen: totaal 25 uur.  
De coaching en tutorials nemen 
nog eens 7 uur in beslag. Het 
schrijven van het eindverslag nog 
een 12 uur. 
Totale studiebelasting: 104 uur. 
 
Kosten  
De kosten voor de leergang 
bedragen € 2.950,- Inclusief les- 
en lees-materiaal, coaching, 
tutorials en lunch.  
Exclusief 21% BTW. 

    
Opleiders  
 Ir. Erik van Hardeveld  
Master 
Psychodynamic 
Counselling 
06 - 51 82 55 84 
erik@pdconsult.nl  
  
Drs. Pepijn van Geene  
Organisatiepsycholoog  
06 - 12 65 66 07  
pepijn@pdconsult.nl 
 

     
 


