'Bij mij draait alles om vrijheid en autonomie'
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Retationele aspecten

witde krijgen tot conferenties, nascholingen en intervisie, en 'om een

'Mijn werken en denken zijn heel holistisch en ectectisch,' vertelt

context te creëren voor mijn verdere professionalisering'. De oproep

Walthuis, 'ik wil me niet beperken tot één vakje van het hele brede

van NIP-directeur Linde Conggrijp over het meer uitdragen van

vakgebied van de psychologie. lk denk heel erg in verbanden en het

maatschappelijke betrokkenheid door psychologen

grotere geheel, voor mij

het over vluchteIingenbeleid gaat, of over klimaatverandering

is alles

met elkaar verbonden, ook

als

je het

-

bijvoorbeeld ats

-

is

hebt over de mens in zijn omgeving.'

iets wat haar erg aanspreekt. 'ln mijn schrijfwerk probeer ik de lezer

Ats coach werkt ze onder andere met mensen die tegen de rand van

anderen en de wereld om zich heen. lk publiceer daar artikelen over

een bumout aanltten en die willen voorkomen dat het zover komt.

in de krant, maar schrijf er ook over, zoals in mijn laatste boek Hoe

HaarÍainingen richt

word ik echt rijk?

aan het denken te zetten over hoe zij of hij zich verhoudt tot zichzetf,

ze

vooral op ervaren coaches en coachende

-

een frisse kijk op ons moderne bestaan. Dat gaat

leiders, die zichzelf meer als beihvtoedingsinstrument witlen inzetten.

over het ontmaskeren van grote illusies zoats Celd, Grip, het Cezin,

'Ík geef training ín het relationele aspect van het begeteiden van

Cetuk, de Liefde; altemaaI pakketjes overtuigingen die heel bepatend

mensen,'aldus Walthuis.'Want in coachend leiderschap zit heel erg

zijn voor onze maatschappij. Maar zijn die overtuigingen wel goed

dat begeleidende element, het mensen laten ftoreren. Hoe je dat

voor mezelf, de ander en het grotere gehee[?'

kan bereiken vanuit het werken in het hier en nu van de retatie die je

met iemand hebt.'

Een drie-eenheid

Daarbij gaat ze te werk vanuit haar eigen model van zes coach-hou-

vrijdenkende of filosofisch ingestelde psychologen zoats zij. 'Bij mij

dingen, beschreven in haar boek Wisselend e contacten. De ontmaske-

draait altes om vrijheid en autonomie. Daarom werk ik ook voor

ing

mezelf. lk zou binnen de vereniging graag andere open-minded

Watthuis ziet kansen voor het NIP om meer te investeren in

van de coachingvelatie. Walthuis: 'lk stel me op als 'De

ondezoeker' bijvoorbeeld, en ga op zoek gaat naar iemands

psychologen met een onafhankelijke btik op de maatschappij witlen

achtergrond. Of ats 'de Boeddhist', waarbij ik mindfulness inzet en

ontmoeten. Om van gedachten te wisseten over hoeje een positieve

de socratische dialoog. Of als 'de uitdager', gericht op beweging

bijdrage kan leveren. Want voor mij zijn psychotogie, filosofie en

maar dan vanuit provocatieve of paradoxale prikkels. Vanuit die

spiritualiteit een soort drie-eenheid, en die zou ook een pijler

houdingen pteeg ik heet intuitief interventies, waarbij ik mijn

kunnen vormen onder het huis van de psychologie dat het NIP is.'

eigen-aardighed en gebruik.'
Contact: Karen@karenwalthuis.nl. Zie ook www.karenwalthuis.nl

Maatschappelij ke betrokken heid
ln 2013 werd Walthuis lid van het NlP, vooral omdat ze toegang
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