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INLEIDING In 2015 verscheen in dit tijd-
schrift ons artikel ‘Een nieuw begin. Over af-
scheid nemen in de praktijk van de professi-
oneel begeleider’ (zie nummer 2015/4). Dat 
markeerde voor ons een mijlpaal op onze 
weg in het werken met en denken over de 
transitiecirkel. Inmiddels zijn we vijf jaar 
verder en mogen we in dit jubileumnummer 
terugblikken. De tijd heeft daarbij bepaald 
niet stilgestaan, ook niet voor de transitie-

leer- en handboek over het werken met ver-
lies in professionele begeleiding (Van Wie-
link, Van Geelen & Wilhelm, 2019). Interna-
tionaal krijgt de transitiecirkel steeds meer 
aandacht, wat onder meer leidde tot een En-
gelstalige editie (Van Wielink, Van Geelen & 
Wilhelm, 2019). Die aandacht kan niet los ge-
zien worden van de kracht van het werken 
met ‘secure bases’ als fundament voor de 
thema’s van de transitiecirkel. 
Het begrip secure base is afkomstig van de 
grondlegger van de hechtingstheorie, John 
Bowlby (1988). Voor het ontwikkelen van 
een veilige hechting heeft een kind hech-
tingsfiguren nodig die veiligheid (‘caring’) 
bieden, terwijl ze het kind tegelijkertijd uit-
daging bieden (‘daring’) om op onderzoek te 
gaan en de wereld te verkennen. De rol van 
secure base is echter niet beperkt tot hech-
tingsfiguren, ook de begeleider kan zich zo 
opstellen om de cliënt te helpen ontwik-
kelstappen te zetten. Daarnaast kunnen 
plaatsen, doelen of voorwerpen als secure 
base dienen, voor zover ze iemand een ge-
voel van veiligheid en uitdaging geven (Kohl-
rieser, Goldsworthy & Coombe). 
Zowel onze eigen ervaringen, als ontwikke-
lingen in (wetenschappelijk) onderzoek heb-
ben inmiddels een schat aan nieuwe inzich-
ten en groei opgeleverd wat betreft werken 
met transitie. Hiermee hebben we de transi-
tiecirkel uitgebreid en onze begeleiding een 
nieuwe focus kunnen geven. 

DOORONTWIKKELING De manier waarop 
we ons verhouden tot andere mensen met 
wie en zaken waarmee wij een betekenisvol-
le band onderhouden (of hadden willen on-
derhouden), vormt een cyclisch patroon. 
Elke nieuwe relatie bevat een herhaling van 
thema’s uit eerdere relaties. En in elke rela-
tie resoneren vroege ervaringen, toen onze 

tegratie, en betekenisgeving en roeping. 
Een van de belangrijkste oorzaken van fa-
lend (bege)leiderschap is dat er onvoldoen-
de met een transitiebril naar verandering 
wordt gekeken. Professionele begeleiding 
gaat over het initiëren, stimuleren en vorm-
geven van transitie. Veranderingen gaan 
daarbij over wat je de zichtbare buitenkant 
kunt noemen. Ze vinden plaats in de ‘boven-
stroom’ en je kunt ze zonder veel moeite 
waarnemen, zoals de dag waarop een van de 
ouders de woning verlaat in verband met de 
(aanstaande) echtscheiding. Transitie vindt 
echter plaats in de ‘onderstroom’. Het zijn 
de korte- en langetermijneffecten op identi-
teitsniveau die zich vertalen in emoties, ge-
dachten, fysieke gewaarwordingen en ge-
drag. Aandacht voor transitie gaat daarmee 
over het zien van verbanden in een groter 
perspectief: van oorsprong naar bestem-
ming. Waar kom je vandaan, waar ben je nu 
en waar beweeg je naartoe?

ONTSTAAN VAN DE TRANSITIECIRKEL Ruim 
vijftien jaar geleden kwam de cirkel in een 
aantal stappen op ons pad, door het werk 
van George Kohlrieser, Wibe Veenbaas, Piet 
Weisfelt en Riet Fiddelaers-Jaspers (Kohlrie-
ser, 2020). We ontdekten dat bij het vormge-
ven van een transitie steeds alle thema’s in 
de cirkel een onmisbare rol spelen. Het ene 
thema is daarbij niet belangrijker dan het an-
dere. Sterker: fixatie op een van de thema’s 
leidt tot een potentiële nieuwe stagnatie in 
de verandering die mensen (en organisaties) 
vormgegeven willen zien. Transitie vormt 
dus een overstijgend begrip voor alle thema’s 
op de cirkel. Ze zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden, zichtbaar in de spaken van 
het wiel.
Op basis van de transitiecirkel schreven we 
samen met Denise van Geelen-Merks een 

cirkel. Dit is een venster op de grote thema’s 
van (bege)leiderschap, zoals contact en wel-
kom, hechting en veerkracht, intimiteit en 
verbinding, verlies en afscheid, rouw en in-
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uitoefent. Rollen geven vaak belangrijke in-
formatie voor de roeping, maar vallen er niet 
mee samen. Voor de roeping gaat de eerste 
vraag over iemands identiteit. Alle ervarin-
gen en gebeurtenissen op de levenslijn – zo-
wel van verlies en falen, als van winst en suc-
ces – wegen daarin mee; zelfs ervaringen van 
voorgaande generaties. Het gaat er dan voor-
al om hoe iemand daaraan betekenis heeft 
gegeven en welke patronen op basis daarvan 
zijn ontwikkeld. De identiteit ontwikkelt 
zich in relatie tot de wereld om je heen. De 
‘zijnsenergie’ uit zich in de rollen die iemand 
vervult, op basis van zijn unieke talenten. De 
tweede vraag over de roeping is gekoppeld 
aan wat iemand in de wereld in beweging wil 
zetten (‘purpose’; Craig, 2020). Wat wil ie-
mand bereiken en welke doelen streeft hij 
na? Dit bepaalt de ‘doe-energie’ (Van Gaste-
ren, Reijmerink & Van Wielink, 2020). 
Zijns- en doe-energie vormen samen de roe-
ping. Enerzijds geven de rollen die iemand 
vervult in verschillende domeinen van het 

stel, waartussen we heen en weer geslingerd 
worden (Stroebe & Schut, 1999). Rouw 
vraagt om een integratie van het verlies in 
ons leven, om het vinden van een nieuwe ba-
lans in de dualiteit van verlies en herstel; een 
situatie waarin er meer sprake is van en-en 
dan van of-of.

Betekenisgeving en roeping
Verlieservaringen vragen om het herschrij-
ven van ons levensverhaal, om het scheppen 
van een nieuwe orde in de chaos die door 
het verlies is ontstaan. Een nieuwe orde die 
betekenis heeft voor deze unieke situatie en 
dit unieke verlies. Zingeven is betekenis toe-
kennen aan de ervaringen die het leven ons 
bracht (Neimeyer, 2006). Viktor Frankl 
noemt het zoeken naar zin en waarden de 
primaire motivatiekracht van de mens 
(Frankl, 2011). Betekenisgeving is het schar-
nierpunt in het zich anders, opnieuw, dieper, 
effectiever en vreugdevoller verhouden tot 
onze roeping, tot het waarom van ons be-
staan.

VENSTER OP ROEPING Dit najaar verschijnt 
Taal van transitie. Je roeping als leider in 
een wereld van verandering, waarin we met 
Riet Fiddelaers-Jaspers de genoemde the-
ma’s koppelen aan de vraag naar de roeping 
van de (bege)leider (Van Wielink, Fidde- 
laers-Jaspers & Wilhelm, 2020). Een belang-
rijke aanvulling op de transitiecirkel is daar-
bij het venster op de verschillende rollen bij 
je roeping (zie figuur 2). 
Roeping gaat over de vraag wie je bent op de 
diepste laag van je identiteit (Hollis, 2018). 
De roeping bestaat uit twee delen: wie ben 
ik en wat breng ik in de wereld in beweging 
(Van Wielink, & Wilhelm, 2020)? Daarbij 
vormt zij een fundament onder de rollen die 
je vervult in dit leven of het ambacht dat je 

een neurologische noodzaak. Op basis van 
onze vroegste ervaringen van veiligheid en 
beschikbaarheid van onze hechtingsfiguren 
en secure bases ontwikkelen we onze hech-
tingsstijl. Met de ontwikkeling daarvan 
vormt zich ook veerkracht, het vermogen om 
met tegenslagen en teleurstellingen om te 
gaan. In de vorming en ontwikkeling van het 
zenuwstelsel en op genetisch niveau zijn 
deze effecten, ook bepalend voor hoe we 
met stress omgaan, terug te vinden.

Verbinding en intimiteit
Waar onze hechtingsstijl de (veelal onbewus-
te) onderlaag van onze manier van vormge-
ven aan relaties betreft, gaat verbinding over 
het bewuste verlangen naar nabijheid van 
een betekenisvolle ander. Daarmee gaat dit 
thema ook over de kwetsbaarheid van het 
zoeken naar en toelaten van intimiteit. Deze 
gaat terug op onze ervaringen met afwijzing 
die opgeslagen liggen in diepere lagen van 
ons brein. 

Verlies en afscheid
Alles waaraan we gehecht zijn en waarmee 
we ons verbonden hebben in dit leven, is ein-
dig, net zoals wijzelf eindig zijn. Verlies en 
afscheid horen bij relaties en stellen ons ver-
mogen om ons (weer) te verbinden op de 
proef. Ze kunnen de wereld zoals we die ken-
nen, schokken. Goed afscheid nemen en ver-
lies erkennen zijn overigens nodig om het 
volgende thema toe te laten.

Rouw en integratie
Rouw is het geheel aan reacties (zowel ge-
voelens, gedachten als gedrag) op het per-
manent moeten missen van iemand met wie 
of iets waarmee we een betekenisvolle rela-
tie onderhouden. Rouw kent zowel een ori-
entatie op verlies als een oriëntatie op her-

Figuur 1  Transitiecirkel 2.0.

allereerste relaties zich vormden. Deze the-
matiek zat al in een eerdere versie van de 
transitiecirkel. De thema’s hebben we ver-
der aangevuld met veerkracht en integratie, 
terwijl we ook het onderscheid tussen hech-
ting en verbinding scherper hebben neerge-
zet. De belangrijkste wijziging betreft echter 
de verdieping van de focus van de transitie-
cirkel met de aanvulling van roeping bij het 
thema van betekenisgeving (zie figuur 1). We 
beschrijven eerst kort de thematische be-
grippenparen. 

Contact en welkom
Elk nieuw contact verwijst naar ons allereer-
ste contact, elk welkom verwijst naar ons al-
lereerste welkom. Welkom geheten worden, 
je welkom voelen, vormt de basis voor elke 
relatie. Zonder welkom geen contact, zonder 
contact geen welkom; onlosmakelijk verbon-
den en fundamenteel.

Hechting en veerkracht
Onze hechtingsbehoefte is daadwerkelijk 

Figuur 2  Venster op de rollen bij je roeping.
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tijk van de begeleiding nog het meeste leren, 
zijn verdere ontwikkelingen natuurlijk niet 
uitgesloten. We zijn ook benieuwd naar wat 
werken met de transitiecirkel de lezer ople-
vert in de begeleiding van cliënten. 

beurtenissen. Het concept van secure bases 
in begeleiding ondersteunt hierbij. Roeping 
geeft tot slot richting aan het leven. 
Voor de komende jaren staat de transitiecir-
kel daarmee op een stevig fundament. Om-
dat we echter van onze cliënten in de prak-

afgegooid. Je vindt jezelf kwetsbaar terug, 
in het diepe en donkere dal tussen de ber-
gen. En je moet op zoek naar nieuwe ant-
woorden, omdat de oude niet meer voldoen. 
Je moet jezelf opnieuw gaan uitvinden. 
De tweede berg gaat dan over roeping, 
vreugde en dienstbaarheid. Vanuit het besef 
dat de eerste berg achteraf niet het ultieme 
doel was, kun je op de tweede berg hogere 
doelen nastreven. Je kunt volgens je roeping 
leven, in verbinding met anderen. Dat bete-
kent niet dat je alles van de eerste berg moet 
afzweren of dat er radicaal andere keuzes 
gemaakt moeten worden. De uitnodiging is 
vooral om authentiek en vanuit persoonlij-
ke waarden te gaan leven en werken. Je kunt 
daarbij hetzelfde werk blijven doen en de-
zelfde relaties blijven onderhouden. Wel zul 
je merken dat ervaringen en verbindingen 
dieper worden, wanneer je vanuit een roe-
ping gaat leven. 
Bij professionele begeleiding in organisaties 
is het van groot belang om je te realiseren 
dat, net als mensen, ook organisaties een 
roeping of bestemming hebben (Laloux, 
2015). De oprichters hadden, vanuit hun roe-
ping, een bedoeling waarmee ze de wereld 
willen verrijken en waarde wilden toevoe-
gen. Dit is de grondslag van de ‘corporate 
story’: een betekenisvol thema dat onder-
scheidend gebracht wordt en dat – net als in 
een persoonlijk levensverhaal – samenhang 
aanbrengt, maar dan vanuit de context van 
de gehele organisatie (Forman, 2013). 

TOT BESLUIT We hebben je in deze terugblik 
graag meegenomen in de ontwikkelingen 
sinds het verschijnen van ons vorige artikel. 
De doorontwikkeling van de transitiecirkel 
versterkt de dialoog bij de begeleiding over 
thema’s die relevant zijn voor iemands ver-
mogen om om te gaan met ingrijpende ge-

leven informatie over de roeping die daaron-
der ligt. Anderzijds zal de roeping iemand in 
staat stellen om in de rollen die hij vervult, 
zijn volle potentieel uit te leven, ten dienste 
van zichzelf en anderen.

Betekenis geven 
Betekenis geven aan ervaringen op je levens-
weg, het zusterthema van roeping, vraagt 
erom deze ervaringen in relatie te brengen 
met je roeping. Een van de indringendste 
leerervaringen in dit verband waren onze 
ontmoetingen met Azim Khamisa (2020) en 
Edith Eva Eger (2017). Khamisa verloor zijn 
zoon door een moord, Eger verloor beide ou-
ders in Auschwitz. Door de weg van verge-
ving vonden ze beiden hun roeping (Van Gas-
teren, Reijmerink & Van Wielink, 2019) en zo 
getuigen zij van de intense weg die daarvoor 
soms afgelegd moet worden. Wanneer je be-
tekenis weet te geven aan de uitdagingen op 
de levensweg, weet je dat je op het spoor van 
de roeping zit. Die geldt onveranderlijk voor 
alle rollen van je leven. Leven vanuit een roe-
ping geeft veel voldoening, omdat daarmee 
maximaal invulling wordt gegeven aan per-
soonlijke waarden die er als bedding onder 
liggen; ze maken dat je ‘ja’ meer ja wordt en 
je ‘nee’ meer nee.
Het vinden van en leven naar de roeping kun 
je ook vergelijken met het beklimmen van 
de ‘tweede berg’ (Brooks, 2019). De eerste 
is de berg die iedereen geacht wordt te be-
klimmen: een diploma halen, een loopbaan 
starten en een gezin stichten. Het is de berg 
van competentie, geluk en competitie, en bij 
de beklimming ervan gebeurt er iets. We vra-
gen ons bijvoorbeeld af of dit nu alles is. Mo-
gelijk vervult het voldoen aan verwachtin-
gen van anderen ons niet meer helemaal. 
Misschien worden we door ervaringen van 
verlies, falen of crisis ruw van de eerste berg 
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