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h o o f d s t u k 1 
 van fi lms 
        bij training 
   en coaching
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You’re playing each piece like losing 
it hurts. This ain’t checkers. You 
want my king, you got to come get 
my king. All these other pieces are 
just the means to do it.
Vader tegen zijn zoon Fresh, in de fi lm Fresh.
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I n Fresh krijgt een 12-jarig jongetje, dat leeft in Brooklyn, schaaklessen van 
zijn vader. De levenslessen die hij opdoet tijdens het schaakspel gebruikt 
hij om uit de wereld van de drugshandel te komen. Hij wil niet alleen zich-
zelf redden, maar ook zijn verslaafde zusje dat de geliefde is van Estaban, 

een van de drugsbazen. De vader van Fresh is een zwerver die zijn kost verdient 
met snelschaken, en die voor zijn zoon nog wel iets wil betekenen. Hij gebruikt 
schaken als metafoor hoe je kunt vechten in dit harde leven. Hij leert Fresh strate-
gisch denken, de psychologie van de tegenstander doorgronden, het spel daarop 
aanpassen en bovenal offers brengen, harde beslissingen nemen en het ultieme 
doel voor ogen houden: de koning grijpen. Fresh vertaalt dit in zijn hoofd heime-

lijk naar het doel om de drugs-
baas Esteban te pakken te krij-
gen. En zoals Fresh op speelse 
en indringende wijze via het 
schaakspel levenslessen mee-
krijgt, zo kunnen wij fi lms 
gebruiken om veel te leren over 
universele scripts, wetmatig-
heden en over onszelf, op welk 
niveau ook.

Waarom fi lms gebruiken?

Een professionele coach, trainer of facilitator beschikt over een arsenaal aan vaar-
digheden om goed aan te sluiten bij wat iemand nodig heeft om zich te ontwikke-
len. Belangrijke vaardigheden zijn: analyseren, duiden, confronteren, spiegelen , 
maar ook stimuleren, inspireren , mogelijkheden bieden tot leren, en perspectief 
en hoop  geven. En daar kunnen fi lmfragmenten je goed bij helpen: je kunt het 
effect van de interventies namelijk aanzienlijk versterken door aansprekende, 
passende fi lmfragmenten in te zetten.

Films als metafoor
Bij trainingen of coaching kun je gebruikmaken van bekende psychologische 

modellen en leiderschapstheorieën. Als je deze modellen toelicht en wilt leren 
begrijpen, is het verrijkend om naast de bekende presentatiemiddelen gebruik te 
maken van korte fi lmfragmenten. Met het juiste fragment  kun je vaak in één keer 
duidelijk maken waar het om gaat in een model. Bovendien is bewezen dat beel-
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den veel dieper binnenkomen, waardoor de aangereikte leerstof beter beklijft dan 
alleen een theoretische toelichting op een model doet. Beelden en muziek com-
municeren direct met het onbewuste . Het onbewuste kan veel informatie verwer-
ken, waardoor het leren met beelden niet alleen rijker is, maar ook veel sneller 
gaat. Werken met beelden biedt ook nieuwe werkvormen om op de aangeboden 
leerstof te refl ecteren en deze te doorleven. De trainer kan de cursisten uitnodi-
gen om op een andere manier naar fi lmfragmenten te kijken en daardoor leren 
anders waar te nemen. In het dagelijks leven hebben we niet de mogelijkheid om 
een gebeurtenis terug te spoelen en opnieuw af te spelen. Het frappante bij het 
kijken naar fi lms of fi lmfragmenten is dat je een tweede keer veel meer ziet dan de 
eerste keer. De eerste keer dat je een fi lm bekijkt, word je vooral meegesleept door 
het verhaal, de plot, de spanning en de ontknoping. Bij de tweede en derde keer is 
het verhaal bekend en kun je de fi lm op een ander niveau tot je laten doordringen. 
Je krijgt bijvoorbeeld veel meer oog voor de persoonlijke ontwikkeling  van de 
hoofdpersonen of voor de structuur van het verhaal en de metaforiek van de beel-
den. Dit geldt ook voor fi lmfragmenten, mits je als coach of trainer in staat bent 
het fragment goed te kiezen, in te leiden en te bespreken. In hoofdstuk 8 lees je 
meer over de kunst en kunde van het gebruiken van fi lmfragmenten.

Cinematherapy : fi lms op recept
In Amerika ontstond een aantal decennia terug een stroming met de naam 

Cinematherapy . In deze stroming wordt het belang van het kijken naar fi lms uit-
gewerkt voor het verwerken van levensproblematiek, helingsprocessen en per-
soonlijke ontwikkeling . Filmcoaches of ‘moviedoctors’ schrijven een fi lmrecept 
voor hun cliënt, toegesneden op zijn vraagstuk, om zijn problemen onder ogen te 
zien en te verwerken, ondersteund met refl ectievragen en een nabespreking. 
Cinematherapy werkt ook uit welke mogelijkheden fi lms naast helen en verwer-
ken kunnen hebben.

In dit hoofdstuk staan alle mogelijkheden op een rij, zodat je als coach of trai-
ner maximaal gebruik kunt maken van fi lms of fi lmfragmenten. Het is van belang 
dat je je ervan bewust bent welk effect je sorteert en welke emoties je oproept bij 
de groep of klant met het inzetten van een bepaald fragment  of het ‘voorschrijven’ 
van een fi lm. Dit hoofdstuk geeft op verschillende niveaus aan wat je in algemene 
zin kunt doen met fi lms voor organisatie- en leiderschapsontwikkeling , teambuil-
ding en persoonlijke ontwikkeling  en refl ectie. Dat betekent dat we eerder stil-
staan bij de effecten van de besproken fi lms, dan bij de bespreking van specifi eke 
fragmenten, wat in de hoofdstukken hierna uiteraard uitgebreid aan bod komt.
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Films bij organisatie- en leiderschapsontwikkeling 

Om organisatieontwikkelingstrajecten en cultuurveranderingsprocessen in te 
leiden of te introduceren, of bij het begeleiden van fusies, worden regelmatig hei-
sessies georganiseerd rondom de belangrijkste thema’s van de nieuwe ontwikke-
lingslijn. Bij dergelijke bijeenkomsten worden de visie , missie, kansen en bedrei-
gingen vaak met alle belanghebbende partijen uitgewisseld en doorgesproken. 
Passende fi lmfragmenten kunnen het gedeelde begrip van de nieuwe richting 
verrijken en versterken.

Film als inspiratie
Film is een uitstekend middel om mensen in organisaties te inspireren  om 

boven de huidige situatie uit te stijgen. Puttend uit eigen ervaring, hebben wij 
fi lmfragmenten gebruikt bij het stimuleren van de integratie van verschillende 
bloedgroepen in een nieuwe organisatiestructuur van een grote organisatie. Het 
was een organisatie met een eilandencultuur, waarbij door een nieuwe structuur 
min of meer afgedwongen werd dat de medewerkers meer met elkaar gingen 
samenwerken  en hopelijk oude ingeslepen beelden van elkaar loslieten. Hier 
konden we dankbaar gebruikmaken van de fi lm Invictus .

Invictus  gaat over Nelson Man-
dela, die in 1994 president werd 
van Zuid-Afrika. De fi lm zet 
Nelson als een meesterstrateeg 
neer die heel bewust zwarte 
bodyguards – ondanks hun ver-
bijstering en woede – laat 
samenwerken  met de witte 
bodyguards van het vorige 
regime. Na aanvankelijke strub-

belingen gaan zij elkaar gedogen en langzaamaan vertrouwen . Ook maakt Man-
dela meesterlijk gebruik van de verbindende kracht van topsport en wat dat bete-
kent voor de verschillende bevolkingsgroepen in zijn land. Je ziet hoe goed 
Mandela in staat is om de teamcaptain François Pienaar zodanig te beïnvloeden 
dat hij nog meer uit zijn rugbyteam kan halen en met weerstanden leert omgaan. 
Een mooie les voor organisatieontwikkeling is te halen uit de actie van Mandela 
om de naam, de kleur en de tekens van het rugbyteam, die het vorige regime sym-
boliseren, te respecteren  en te handhaven. Hiermee houdt hij de verbinding in 
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stand tussen het heden en het verleden. De toekomst weet hij te sturen door 
François’ team op te dragen groepstrainingen te verzorgen voor jonge zwarte 
Afrikaanse kinderen. Zij gaan daarvoor met frisse tegenzin naar de achterstands-
wijken en krijgen daar een zodanig enthousiast en ontroerend onthaal van de 
kinderen, dat zij niet veel later met zichtbaar plezier de jongens de techniek en 
de regels van het rugbyspel bijbrengen.

De fi lm Invictus  reikt met dat alles krachtige metaforen aan om veranderings-
processen te ontwerpen en te begeleiden, met alle weerstand  die daarbij hoort. 
Maar dat geldt uiteraard ook voor andere fi lms waarbij een land, gemeenschap of 
organisatie met grote veranderingen moet leren omgaan. Meer over Invictus lees 
je in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3.

Film als waarschuwing
Je kunt fi lms en documentaires ook inzetten als waarschuwing voor destruc-

tieve ontwikkelingen in organisaties of grotere systemen. Ze bieden tevens een 
doorkijkje naar organisatiestructuren en systemen die corruptiegevoelig zijn, en 
daarbij aanknopingspunten om met elkaar te bespreken wat er mogelijk is om dit 
soort praktijken te voorkomen.

Een interessante documentaire is 
Enron. The Smartest Guys in the Room, 
over het grote Enronschandaal. De fi lm 
start met een beschrijving van Kenneth 
Lay, die Enron in 1985 heeft opgericht. 
Vanaf het begin waren er reeds geruch-
ten over gokken met de reserves van de 
onderneming. Later huurde Lay een 
visionaire leider in, Jeffrey Skilling, die 
kon goochelen met potentiële winsten 
van projecten zonder te weten of deze projecten wel zo winstgevend zouden zijn. 
Dat gaf Enron de schijn van een zeer winstgevende onder neming, terwijl dat in 
werkelijk niet zo was. Ook wist Skilling met een darwinis tische visie  te zorgen 
voor een wrede, competitieve werksfeer, waarbij jaarlijks de slechtst presterende 
medewerkers (15% van het totaal) werden ontslagen. De documentaire laat vervol-
gens een aantal directeuren zien die de organisatie elk op hun manier nog cor-
rupter maakten met persoonlijke excessen en een totaal gebrek aan morele waar-
den. De ogenschijnlijk zeer succesvolle organisatie bleek uiteindelijk op drijfzand 
gebouwd te zijn. 21.000 medewerkers en vele investeerders werden het moeras 
ingetrokken en zagen hun geld in december 2001 verdampen toen Enron failliet 
werd verklaard.
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Films bij teamontwikkeling 

Als teamcoach kom je regelmatig in aanraking met teams die vastgelopen zijn in 
hun samenwerking. Er speelt vaak nog oud zeer dat niet goed is verwerkt, het ver-
trouwen  is geschonden en het team lijkt niet meer in staat zichzelf uit het moeras 
te trekken. Hoe graag een team zich ook wil ontwikkelen, in de praktijk blijkt 
regelmatig hoe moeilijk het voor de teamleden is om de realiteit onder ogen te 
zien. Ze maken dan onbewust gebruik van ontkenning , zoeken naar zondebokken 
en andere, soms hardnekkige afweer . Filmfragmenten kunnen in een dergelijke 
fase voor een doorbraak zorgen.

Film als spiegel  voor een team
Soms is de afweer  zo sterk dat het beter is om de subtiele weg te kiezen door 

een passend fragment  te tonen, dat kan dienen als een eerste voorzichtige spiege-
ling of confrontatie. De subtiliteit is gelegen in het feit dat je als teamcoach de 
groep eerst laat discussiëren over wat er in het fragment gebeurt. Daarna kun je 
de stap maken naar de werkelijkheid door met het team te onderzoeken of er 
mogelijkerwijs parallellen zijn te ontdekken. Met name het verkrijgen van toe-
gang tot de onderstroom  van een team (zie hoofdstuk 2) wordt aanzienlijk ver-
eenvoudigd door het aanreiken van fragmenten die als spiegel  werken.

Een fi lm die goed bruikbaar is 
als spiegel  bij teamcoaching en 
teamleiderschap, is de fi lm Dead 
Poets Society . In deze fi lm stimu-
leert de leraar Keating de leerlin-
gen om vrij te denken en hun 
eigen pad te volgen. Sommige 
jongens krijgt hij mee en andere 
zijn nog wat aarzelend om de 
onorthodoxe leermethoden van 

deze bijzondere leraar te accepteren en te waarderen. In feite zou je Keating 
kunnen beschouwen als een nieuwe leider die een team onder zijn hoede krijgt 
met leden die zich vrij snel aanpassen en die geïnspireerd raken, en een aantal 
leden die ofwel weerstand  tonen ofwel angst hebben voor de gevestigde macht en 
daardoor niet mee durven te gaan. Thema’s als conformisme en voor je eigen 
mening durven staan komen ook duidelijk aan de orde in deze fi lm. Hoofdstuk 2 
licht een keur aan fragmenten toe die uitstekend als spiegel kunnen dienen.
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Film en morele vraagstukken in een team
Films als Das Experiment en Lord of the Flies laten extreme interacties binnen 

een groep zien met desastreuze gevolgen voor enkele groepsleden. Das Experiment 
illustreert op heldere wijze hoe processen tussen verschillende groepen vrij snel 
en gemakkelijk kunnen escaleren als personen rollen krijgen die een uitlaatklep 
bieden om onvervulde behoeften, bijvoorbeeld machtswellust, ten volle uit te 
leven. Hierdoor verliezen de teamleden zichzelf langzaam maar zeker en laten 
dingen gebeuren die zij vooraf niet voor mogelijk hielden. Een dergelijke fi lm 
vormt een uitstekend kader om te laten zien wat een groep wel of niet toelaatbaar 
acht en welke veiligheidskleppen je moet inbouwen om disfunctionele groeps-
processen te voorkomen. Het zet tevens aan tot denken over wat je als individueel 
groepslid aanvaardbaar acht en wat niet. Het confronteert je met vragen of je een 
minderheidspositie durft in te nemen waarbij je trouw  blijft aan je eigen per-
soonlijke waarden , of dat je toch meer hecht aan meegaan met de groep uit angst 
verstoten te worden. Fragmenten uit de fi lm Das Experiment worden uitgebreid 
besproken in hoofdstuk 2.

Films bij persoonlijke ontwikkeling 

Op persoonlijk niveau kan een fi lm allerlei verschillende functies hebben. Denk 
aan herkenning van persoonlijkheidstypen , wat kan leiden tot meer zelfi nzicht. 
Ook kunnen fi lms een deur openen bij het verkennen van eigen schaduwkanten. 
Het zien en herkennen van afweermechanismen  of emotionele blokkades kan 
helpen om met de coachee te onderzoeken waarom deze stil blijft staan in zijn 
ontwikkeling. Helende beelden aanreiken kan dienen als troost of helpt iemand 
bepaalde lastige thema’s in zijn leven te doorleven en te verwerken. Een fi lm kan 
ook helpen in het herkaderen van problemen, doordat hij iemand uitnodigt op 
een andere manier naar levensvraagstukken te kijken; dat zijn bijvoorbeeld fi lms 
die iemand terugwerpen op basisovertuigingen over het leven, bijvoorbeeld in 
hoeverre je je eigen leven in de hand hebt. En dan zijn er fi lms die iemand aan het 
denken zetten over waar hij voor staat, welke dromen hij koestert en hoe het 
levenspad er verder zou kunnen uitzien. En tot slot kunnen fi lms ingezet worden 
ter versterking van persoonlijk leiderschap  en positieve kwaliteiten.

Film als catharsis  of helingsproces
Als iemand stagneert in zijn ontwikkelingsproces doordat een bepaalde 

emotie telkens terugkeert, kan het raadzaam zijn om met behulp van een fi lm 
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