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Stepping stones
Onderweg naar een nieuwe wereld
Nepnieuws, halve waarheden en schandalen
bevolken het toneel. Ook in je persoonlijk leven
word je soms geconfronteerd met ingrijpende
veranderingen en word je wakker in een nieuwe
realiteit. Dat betekent dat je een paar opties
hebt. Ga je vluchten, vechten, afwachten of
zelf een nieuw pad aanleggen of verkennen?
Gelukkig kiezen velen voor het ontdekken van
onbewandelde paden. In dit SVC Magazine
2018/2019 nemen we je mee op reis langs
eigentijdse ankerpunten, experimenten en
ontdekkingen. Pioniers kiezen voor andere
paden, voor samen spelen, voor het bedenken
van moderne spelregels en het uitproberen van
verfrissende oplossingen. Al doende worden
contouren van nieuwe manieren van leven en
werken zichtbaar. Werken via ‘stepping stones’
terwijl het doel nog onduidelijk is. Deze inspire
rende en positieve oplossingsrichtingen geven
we graag een podium. Ze helpen je te zien dat
er achter ‘de waarheid’ altijd weer een realiteit
verscholen ligt.
Lees in dit magazine hoe Frieda van Dijen
erachter kwam dat pijnbeleving plaatsvindt in
het brein en op onorthodoxe wijze aangepakt
kan worden. Of maak kennis met Juul Martin.
Hij ontdekte de wetten van het creatieproces
en ontwikkelde de Maakstorm om anderen te
leren hun dromen te verwezenlijken. Daniëlle
Lewis durfde haar veilige positie als leiding
gevende vaarwel te zeggen om als agile en
teamcoach teams naar zelforganisatie te
begeleiden. En Shielta Ramautarsing schreef

een autobiografisch boek over trauma’s en het
belang van heling van de dader- en slachtoffer
dynamiek in onszelf in relatie tot pesten en
uitsluitingsmechanismen in organisaties.
Ook kun je in dit magazine lezen hoe organi
saties regionaal op nieuwe manieren samen
werken om doorstroming en talentontwikke
ling te bevorderen.
Elke vernieuwing vraagt om het openstaan
voor andere ideeën, vertrouwen op collectieve
wijsheid en je persoonlijke grenzen en triggers
(her)kennen en oplossen. Deze grondhouding
vormt de basis voor het vakmanschap in (team)
coaching en persoonlijk leiderschap. Wij zien
coaching als een manier van leven; een grond
houding die je leven diepgaand kan veranderen
en je helpt om nieuwe oplossingen te laten
ontstaan. De psychologie van ReflAction biedt
je hiervoor alle gereedschappen: systeemen systemisch denken, de praktische Jung in
combinatie met het fysieke Ik en het kiezen
voor eigenaarschap.
We zijn trots op vele nieuwe co-producties
met pioniers die we vanaf 2018 als verdiepings
trainingen aanbieden. Nieuwsgierig naar onze
opleidingen? Kom kennismaken tijdens een
Next Step Workshop van SchoolvoorCoaching
of tijdens een informatiemiddag van VistaNova.
Natuurlijk kun je ook gewoon bellen voor een
persoonlijk advies.
Ans Tros & Marc Gnodde
Directie SchoolvoorCoaching en VistaNova
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EIGENAARSCHAP
INTERVIEW

‘Als je impact
wilt hebben,
moet je je ideeën
vrijgeven’
Tekst: Caroline Linssen
Juul Martin is spreker, trainer, adviseur en innovatie
regisseur. Hij is ook het creatieve brein achter initiatieven
die mensen samenbrengen, zoals het Huis van Overvloed,
de Deelwinkel en Deeleconomie.nl. Hij noemt dat ‘maakstormen’, een manier om je dromen waar te maken en
de wereld stukje bij beetje te verbeteren. In september start
hij een Maakstormleerjaar via SchoolvoorCoaching.
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Juul Martin was vroeger zo’n kind
van veel kunnen, alles makkelijk
vinden en zich in de schoolbanken
snel vervelen. Omdat hij nieuws
gierig was naar de wereld kwam
hij uit bij natuurkunde, maar daar
bleek hij niet goed in heel veel
sommen maken. Het werd dus iets
tussen bèta en alfa in: psychologie
met een experimenteel kantje.
Juul studeerde af in de functieleer,
maar zijn promotie op motoriek en
waarneming brak hij af omdat hij
te veel tussen de computers en
apparaten zat. Tja, en dan?
In 2007 volgde Juul de Leergang
Coaching voor Professionals bij
SchoolvoorCoaching: ‘Ik was erg
nieuwsgierig naar hoe ik beter met
mensen zou kunnen communiceren
en hen verbinden. Dat heeft me
wakker bewustzijn bijgebracht - en
hoe je dat aan en uit kunt zetten. Ik
heb vaak veel ideeën en denk sneller
dan ik kan praten. Daardoor was ik
me niet altijd bewust van wat er om
me heen gebeurde, bij mezelf en bij
anderen. Dat heb ik in de leergang
geleerd en geoefend. Ik heb toen
een boek geschreven, ‘De Boom’,
een methodiek waarmee je jezelf
kunt leren coachen. Dat werd gratis
aangeboden via internet; er zijn er
20.000 van gedownload. Als je
impact wilt hebben, moet je je
ideeën vrijgeven.’
Helemaal jezelf zijn
Juuls eerste gedachte na de
leergang was: ik word coach. Dat
veranderde toen Nils Roemen hem
in 2009 vroeg om Durftevragenbegeleider te worden. Samen
gingen ze op pad om initiatieven
de wereld in te gooien zoals de
Waarmakerij, het Huis van Over
vloed en Deeleconomie.nl.

‘Allemaal dingen waar geen geld aan
te pas komt en waar ik erg gelukkig
van werd. Zo ontdekte ik dat je iets
kunt verbeteren zonder budget,
gewoon door te gebruiken wat er
al is.’ Juul ging als teamcoach
samenwerken, leiden en verbinden.
Niet ingehuurd door bedrijven of
organisaties, maar onbetaald.
‘Je hebt een gezamenlijk doel en
iedereen die wil helpen kan mee
doen. Dat levert een bijzondere
dynamiek op om coaching op toe
te passen. Van Nils heb ik het
belangrijkste geleerd, namelijk: je
eigen weg gaan. Ik ben stronteigen
wijs, autonoom en experimenteel,
maar had nog zoiets van: je moet
het doen zoals het hoort, want zo
hoort het nu eenmaal. Ik gaf mezelf
dus niet de vrijheid om écht te doen
wat ik wilde. Als je daar voor gaat,
kun je onbeleefd of soms ronduit
asociaal zijn - en je komt er mee
weg omdat mensen het leuk vinden
om te zien dat je zo fris bent.
Gewoon helemaal jezelf zijn, dan
krijg je dingen voor elkaar.’
Kennisverspreidmodus
‘Na tien jaar was ik klaar met het
opstarten van nieuwe initiatieven; ik
had alles wel geprobeerd. Nu ben ik
in de kennisverspreidmodus. Ik ben
een boek aan het schrijven over de
andere kijk op organiseren die Nils
en ik geleerd hebben. Het bevat in
ieder geval een rijtje concrete, frisse
adviezen hoe je vrij en autonoom
kunt werken en creëren. Qua
leiderschap is dat vooral het besef
dat er niet één stijl is. Vergelijk het
met de Muppetshow: je moet al die
poppen beheersen. Soms ben je
empathisch als Kermit, soms kom je
pas binnen als je een beetje Statler
en Waldorf doet. En sommige

mensen moet je vooral hun gang
laten gaan terwijl je zelf koffie gaat
drinken - ondertussen in de gaten
houdend dat het doel wel dichterbij
komt.'
Maakstormleerjaar
Juuls kennisverspreidingsmodus
leverde nog een mooi initiatief op.
Samen met Mieke Miltenburg start
hij onder de vlag van Schoolvoor
Coaching een Maakstormleerjaar.
Daarin begeleiden ze mensen om
een droom die groter is dan zijzelf
waar te maken, gebruikmakend
van wat je nog niet weet en kunt.
Bijvoorbeeld een droom die de
wereld verbetert, de bijen redt,
mensen verbindt of onze cultuur
verandert waar die knelt. ‘Een
Maakstorm is een uitnodiging aan
de wereld: help mij. Alle mensen
die helpen, veranderen een beetje
omdat jouw doel ook een beetje
van hen wordt. Zo verander je de
wereld. Het is net als Sinterklaas:
maak een verlanglijstje en je krijgt
het. Dat werkt ook bij initiatieven,
want alles wat je nodig hebt is er al.
Mensen vinden het spannend om
hulp te vragen, maar vergeten dat
ze zelf ook graag anderen helpen.
Als je iets vraagt, geef je de ander
zingeving cadeau - omdat hij of zij
iets voor jou kan betekenen. Een
Maakstorm is dus een soort geluks
machine waarbij jij aan de knoppen
mag zitten.’
Dromers, bouwers, boefjes
Het Maakstormleerjaar is bedoeld
voor iedereen die aan zijn of haar
persoonlijke ontwikkeling of leiderschap wil werken, een prachtig
avontuur wil meemaken, en energie
en inspiratie wil opdoen om onder
begeleiding een idee in de wereld

‘Ik ben stronteigenwijs, autonoom
en experimenteel, maar ik gaf mezelf
dus niet de vrijheid om écht
te doen wat ik wilde.’
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‘Het is net als
Sinterklaas: maak
een verlanglijstje en
je krijgt het.’

te zetten. ‘Dat kan persoonlijk zijn,
maar ook bij een organisatie die iets
sociaal-maatschappelijks wil doen.
Het is een andere kijk op creatie en
innovatie zonder het vast te pinnen
op doelstellingen, cijfers en mijl
palen. Juist vanuit de overvloed
aan bijdragen die niet benut
worden, ga je iets ontwikkelen. Het
is een oefening in laten gebeuren en
minder controle uitoefenen, zodat
je in korte tijd veel voor elkaar krijgt
door wat zich voordoet. Hoe meer
controle, hoe meer er gebeurt wat
jij wilt - maar dan gaan mensen niet
per se harder lopen. En ze worden
er ook niet gelukkiger van. Dit is
voor jou de kans om een knop aan
te zetten die je niet meer uit wilt
zetten. Ik denk dat iedereen er
gelukkiger van wordt als je de
wereld een beetje mooier maakt
dan hij is. Wij willen met praktische
tips helpen dat in zo’n negen à tien
maanden te laten lukken. Hoe richt
je het in, hoe zorg je dat mensen
gaan meedoen? Hoe herken je
dromers, bouwers, boefjes en hoe
zet je ze in?’
Breien of vissen?
Na een aftrapbijeenkomst gaat de
groep elkaar helpen in het beden
ken van concepten en het creëren
van een concreet beeld hoe die
droom er uiteindelijk uit gaat zien.
‘Dat is een onderzoek op zich: hoe
sluit je droom aan bij je eigen

wensen en behoeften? Er komt
verdriet bij kijken, want je wilt iets
veranderen. En wat wil je zelf? Als je
van breien houdt, moet je niet gaan
vissen maar iets heel groots gaan
breien.’ Iedere maand zijn er
vervolgbijeenkomsten; tussendoor
kunnen deelnemers met elkaar en
de begeleiders spreken om te
helpen en te verbinden. ‘In die
tweede fase ga je op pad om hulp
en ideeën te verzamelen, uit de
bocht te vliegen en te kijken hoe
je zelf weer op de rails komt.’
Nee zeggen helpt je verder
Hij waarschuwt dat het Maakstormleerjaar geen communicatie- of
assertiviteitstraining wordt. Je leert
ook niet coachen. ‘We hebben geen
draaiboek; je leert als gevolg van
jouw initiatief. Je wilt dat het lukt
om jouw droom te verwezenlijken,
dus moet je doelgericht zijn en daar
je keuzes aan relateren. Het is een
kunst op zich om mensen die als
vrijwilliger binnenkomen daarin mee
te nemen. Als er een kluns komt
helpen die er niks van kan, moet je
die toch vragen om iets anders te
gaan doen. Hulp vragen en toch
‘nee’ zeggen is moeilijk, maar het
helpt je wel verder. Alles staat ten
dienste van dat ideaal, en onderweg
daarnaartoe loop je er vanzelf
tegenaan wat je nog moet leren:
communicatie, of je faalangst
overwinnen. Ik ben een leraar die

het leuk vindt om een omgeving te
creëren waarin dat kan gebeuren,
en daar dan bij te helpen.’
Vrij en autonoom
Onderweg gaan er dingen mis, ze
werken niet, er worden verkeerde
keuzes gemaakt en er zijn initiatie
ven die niet kunnen lukken. ‘Mieke
en ik zijn geen vangrail’, stelt Juul.
‘Het doel is dat je steeds vrijer en
autonomer wordt en andere
mensen vindt die je helpen, want
je moet niet van ons afhankelijk
worden. Het Maakstormleerjaar is
een actieve, creatieve leeromgeving
waarin je ondernemend moet zijn
en zelf initiatief neemt. Dat begint al
bij de eerste bijeenkomst, want je
moet meteen iets meenemen: regel
maar een stoel, en waar haal je een
koffiemachine vandaan? We werken
onder de vlag van Schoolvoor
Coaching, maar we gaan geen
kantoorplek optuigen. Het liefst
gebruik ik een ruimte waar je op de
muren kunt schrijven, dus als
iemand ideeën heeft? Ik zou het
heerlijk vinden als ik niks hoef te
doen, alle spullen er al zijn en de
mensen ook. Het liefst mensen met
heel gave ideeën die hun dromen
willen waarmaken en ondertussen
iets willen leren. Ik denk dat ieder
een er gelukkig van wordt als je een
droom in de wereld zet.’
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Advertentie

COLUMN

Het toverwoord: afstemming
Je ziet en hoort je collega's zich druk maken om iets terwijl jij zeker weet dat
het daar niet om gaat. Herken je dit? Hoe ga je daarmee om? Je kunt je gevoel
misschien niet meteen onderbouwen. Dus je houdt je mond, maar blijft rond
lopen met dat gevoel, dat weten. Vaak hoor ik van mensen dat ze dan achteraf
gelijk bleken te hebben. De cirkel is rond. Je gevoel klopte. Maar durf je er ook
op te vertrouwen? Het goede nieuws is dat je in ieder geval je diepere voelen en
weten kunt signaleren.

‘Dat arme hoofd van ons
heeft nogal veel te doen.’
11
In de hoop dat je meer gaat voelen, wordt tegenwoordig vaak het advies gege
ven om ‘uit je hoofd te gaan’. Maar waar moet je dan heen? Dat arme hoofd van
ons heeft nogal veel te doen. Je moet hiervoor goed afgestemd blijven op jezelf
door te voelen en waar te nemen. En om die afstemming te kunnen houden,
mag je je letterlijk en figuurlijk niet te druk maken. Dus als je een stap wilt maken
naar een nieuwe manier van leven en werken, is afstemming het sleutelwoord.
Maar hoe doe je dat nu precies?
Ik doe dat door een bepaalde hoeveelheid rust en stilte in mijn leven in te bou
wen. Wanneer er te veel 'lawaai' is, kan ik niet goed waarnemen en voelen wat
er in mij leeft. Tevens zorg ik ervoor dat ik mijn triggers uitwerk. Een trigger is een
gedachte en/of gebeurtenis die een onvrijwillige emotionele reactie oproept.
Als dat te vaak gebeurt, kun je niet goed afgestemd blijven. Ik ga zelf dan graag
praten met iemand die de trigger niet heeft en daardoor onvoorwaardelijk naar
mij kan luisteren. Het lost dan meestal als vanzelf op. Want als je alles wat je voelt
en ervaart in jezelf kunt insluiten, ontstaat er steeds meer vrijheid en vertrouwen.

Hans Velders is eigenaar van innerbalance.com en medeoprichter van Bright-inc.nu en werkt als freelance trainer
en supervisor voor SchoolvoorCoaching. Hans verzorgt o.a. de Workshop Moeiteloos Stress loslaten binnen de
Leergang Coaching voor Professionals en de Werkplaats.
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‘Loyaliteit kan mooi,

maar ook
verwoestend zijn.’
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SYSTEEMDENKEN
INTERVIEW

Slachtoffer- en
daderschap overstijgen

De moed om

jezelf te bevrijden!
13

Tekst: Vanessa Luyten

Andragoog, coach en trainer Shielta Ramautarsing
beschrijft in haar boek ‘De kracht van Zijn wie ik ben’ haar
autobiografisch verhaal. Vanuit haar Hindoestaanse achtergrond schrijft ze over haar ervaringen met huiselijk geweld
en haar onderdrukte positie als meisje binnen het gezin.
Shielta’s proces naar genezing en het hervinden van de
kracht in haarzelf kan je onmogelijk onbewogen laten.
Shielta verzorgt binnenkort ook voor SchoolvoorCoaching
een training rond slachtoffer- en daderschap.
SvC Magazine 2018 - 2019

‘Pas als je je

eigen
onschuld kunt
zien, kun je de onschuld
in de ander zien.’
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Shielta, jouw boek is wat betreft slachtoffer- en
daderschap een eyeopener. Waarom wil je je
verhaal delen met de wereld?
‘Ik wist al langere tijd dat ik mijn verhaal wilde op
schrijven. Alleen had ik gedacht dat dat moment nog
verder weg zou zijn. Ik geloof dat anderen erbij gebaat
kunnen zijn. Ik heb zelf een rolmodel gemist en hoop
door mijn verhaal te delen ook anderen tot heling
komen en hun zwijgen durven te doorbreken. Het is
mijn intentie om de pijn te overstijgen. Niemand heeft
er iets aan als je wijst naar een ander. Doordat mijn
pijn er niet mocht zijn, was ik ver van mezelf vandaan
geraakt en de eerste stap hieruit was te gaan praten
over wat er gebeurd is. Ik ging naar een psycholoog
en moest mijn verleden gaan erkennen. Ik praatte ook
met dierbare vriendinnen. Het eindelijk kunnen en
durven delen was een hele stap. Want daardoor kon
ik mijn verleden een plek geven en verwerken.
Vervolgens was het een uitdaging om niet in verwijt
te blijven zitten. Zo ben ik gaan zoeken naar waarom
mijn vader was wie hij was en waarom mijn moeder
was wie zij was.’
Wat heb je ontdekt?
‘Een concreet aanwijsbare reden voor wat ze deden,
was er niet. Wel werd duidelijk dat ik naar hun geschie
denis moest gaan kijken. Ik ben tot vier generaties
teruggegaan. Ik ontdekte patronen die niets met de
mishandeling te maken hadden, maar er wel voor
gezorgd hebben dat ze plaatsvond. De Hindoestaanse
gemeenschap kent bijvoorbeeld een dubbele migratie
binnen vier generaties. Mijn overgrootouders komen
uit India en mijn ouders zijn van Suriname naar
Nederland geëmigreerd. Je bent op dat moment aan
het overleven - je plek in de maatschappij aan het
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zoeken - wat zorgt voor het ontstaan van onbewuste
patronen. De emoties van die grote gebeurtenissen
hebben ze niet verwerkt. De migratie van India naar
Suriname was bijvoorbeeld geen fijne migratie. Wat is
er gebeurd tijdens die overtocht? Wat ik weet, is dat
families gescheiden werden. Dat heeft een impact en
onverwerkte delen kun je vier generaties met je
meenemen. We zijn verbonden met onze voorouders
en dragen bij ons waar we vandaan komen. In de
westerse wereld wordt daar niet zo naar gekeken. Alle
ziektes, of ze nu psychologisch of fysisch zijn, komen
ergens vandaan. Je explodeert bijvoorbeeld, geweld
herhaalt zich, of je implodeert en dan word je ziek.
Mijn vader explodeerde, ik implodeerde. Maar het
lichaam heeft ook een zelfhelend vermogen en dat
is van een enorme waarde.’

Verbinding, Ontmoeting,
Inspiratie
Je mocht niet sporten en vanaf je achtste mocht je
niet meer buiten spelen. Als je dat leest en zelf
kinderen hebt, denk je: hoe kan dat nu?
‘Toen ik mijn eigen verhaal teruglas, dacht ik: dit is
niet normaal. Maar als je erin zit, besef je dat niet. Mijn
kinderen waren mijn grootste spiegel om het anders
te doen. Tegelijkertijd is het confronterend, want het
maakt je bewust wat je zelf allemaal gemist hebt. Je
zit soms in overlevingsstand zonder dat je weet
waarom. Ik compenseerde ook wat ik zelf gemist had.
Als je ernaar durft te kijken en durft te reflecteren, is er
ontzettend veel van je eigen kinderen te leren. Je kunt
je kinderen de schuld geven of gaan kijken wat er in

jezelf gebeurt en aan jezelf gaan werken. We leren
op school helaas niet op een reflecterende wijze naar
onszelf te kijken. Daar heeft het onderwijs echt nog
een slag in te maken.
Ik wil mensen graag meegeven: we hebben zoveel
meer kracht dan we denken. Aan de buitenkant is er
vaak heel veel oordeel. Maar dat is echt alleen de
buitenkant. We zijn zoveel meer dan dat. Ik ben net
gestart met een project: levensverhalen vol veerkracht.
Ik interview mensen over hun leven. Als je naar een
verhaal van iemand luistert, zit er zoveel verbinding,
ontmoeting, inspiratie en loskomen uit oordelen in.
Ik ben tot een stuk zelfcompassie gekomen. Pas als je
je eigen onschuld kunt zien, kun je de onschuld in de
ander zien. En vanuit je hoofd kun je van alles beden
ken, maar je moet het voelen. Ik dacht dat ik het het
moeilijkst met mijn vader had. Maar achteraf blijkt dat
ik het meeste moeite had met mijn moeder - wegens
het wegkijken, het nietsdoen. Toch probeer ik haar
onschuld te blijven zien. Als ik geraakt ben, leg ik dat
niet bij haar neer - ik hou het bij mezelf.’
Wat zie je als je naar je moeder kijkt?
‘Ik zie stukken die zij nooit heeft verwerkt. Ze heeft
haar eigen wonden niet genezen - wonden die
ontstaan zijn in een patriarchaal systeem, waar een
dubbele moraal voor de vrouw geldt. Het patroon
dat je dan ziet, is dat er projectie plaatsvindt op de
dochter en dat de zonen vaak een bevoorrechte
positie krijgen. Hiermee houden moeders dit
patriarchale systeem in stand.’
Wat betekent het verschijnen van jouw boek
voor jou?
‘Mijn boek brengt voor mij onthechting met zich mee.
Ik heb diep vanbinnen altijd een stuk erkenning gewild
en dat laat ik los. Ik weet nu welke mensen me echt
kunnen zien, geen oordeel over me vellen, mijn ziel
herkennen. Loyaliteit heeft voor mij een grote rol
gespeeld om te blijven zwijgen. Loyaliteit kan mooi
maar ook destructief voor jezelf zijn.

Ik laat het nu geen rol meer spelen en treedt naar
buiten met mijn verhaal. Het is onderdeel van mijn
Zijn en wat ik te brengen heb.
Daarvoor moet je je eigen angst onder ogen zien. Het
komt erop neer die te transformeren. Hoe meer je die
transformeert, des te meer je naar onvoorwaardelijke
liefde in jezelf kunt. Het lijden is soms nodig om bij
onvoorwaardelijke liefde te komen.’

Geweld begint in jezelf
Een groot thema in je boek is uitsluiting.
Leg eens uit?
‘We leven in een maatschappij waar je snel wordt
uitgesloten als je niet aan de normen van de meerder
heid voldoet. Het is nog steeds een patriarchale
samenleving waarin we als vrouw nog een plek
zoeken. Ik probeer zoveel mogelijk bij mezelf te
blijven. Kwaliteiten zoals compassie, zorgzaamheid,
zachtheid en kwetsbaarheid mogen er zijn en we
mogen ze neerzetten. Want daarmee kunnen we
verandering teweegbrengen naar een maatschappij
die toleranter is. Als vrouw hebben we een voortrek
kersrol. Door dichtbij onszelf te blijven, brengen we
een beweging op gang en die heeft dan weer invloed
op onze kinderen. Uitsluiten gaat over angst voor
degene die niet aan de norm voldoet. Angst doet veel
met mensen: angst om zichzelf te laten zien, kwets
baar te zijn, buitengesloten te worden etc. Het begint
bij vertrouwen en veiligheid, ook in organisaties. Vaak
gaat het om zicht te krijgen op je angsten. Als je de
ander écht kunt zien en ontmoeten, kom je uit je
oordeel en ben je in staat om de ander in te sluiten.
Ik vind het belangrijk om vanuit een holistisch per
spectief te kijken. Je hebt horizontale en verticale
transformatie. Bij horizontale transformatie stop je
emoties van boosheid en angst weg en komt er ander
gedrag voor in de plaats. Daar kun je ver mee komen,
maar je hebt niets verwerkt. Bij verticale transformatie
ga je wel de emotie in de ogen kijken en transforme
ren. Het enige wat in de plaats kan komen, is liefde.
Zelf heb ik weer leren voelen, want ik was daarvan
afgesloten. Ik wist helemaal niet welke emoties er
speelden. Als ik nu geraakt wordt, vraag ik me meteen
af: wat maakt dat ik me zo geraakt voel? Welke emotie,
wat zit eronder? Het is een proces om daar te komen.’
Welke boodschap wil jij geven?
‘Ik ben fan van Gandhi, hij zei: ‘Be the change
you want to see in the world’. Met mijn
verhaal hoop ik het verschil te kunnen maken
voor een ander. Ik heb altijd gezegd: ‘Al is er
maar één iemand voor wie ik het verschil kan
maken, dan is het de moeite waard geweest
om mijn verhaal te delen’. Ik wil mensen graag
meegeven: je hebt zoveel meer kracht dan je
denkt; jouw verhaal mag er zijn.
wijzijenik.nl Kijk bij Verdiepingstrainingen op pagina 56.
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De kortste weg naar jezelf
Gelukkig ben ik (eindelijk) over de brug van de oude naar de nieuwe wereld. Het
was geen makkelijke tocht kan ik je vertellen. Ik heb jaren gewerkt en geleefd in
de oude wereld en droeg vele maskers – omdat die daar nodig leken te zijn. Ik
was altijd gevoelig en ‘zag’ en ‘wist’ dingen van de mensen om me heen, maar
het benoemen kon en mocht niet. Dus koos ik voor hard werken en mijn hart
verbergen achter een muurtje. Terwijl in de onderstroom altijd die intuïtieve
delen van mij een rol speelden.
Vervolgens werd ik ziek en dat bracht me bij het onderzoek naar mijn intuïtieve,
spirituele kant. Net zoals ik volledig opging in de manier van leven in de oude
wereld, ging ik op in de wereld van spiritualiteit. In beide werelden kwam ik niet
toe aan leven vanuit mijn natuurlijke zelf.

17
Al deze ervaringen én de transformerende, universele energie van de laatste
jaren, brachten mij steeds meer informatie.

‘Ik kon steeds meer maskers
en oude patronen opruimen.’
En daarmee werd mijn natuurlijke zelf steeds helderder.
En nu pas, nu ik helemaal kies voor het bewustzijn dat ik ben en kan leven, voel
ik me zeker in mezelf. Nu is mijn intuïtieve kant in verbinding met mijn denken,
nu luister ik naar mijn lichaam én versta ik het. Ik hoor mijn eigen waarheid,
zonder de maskers van het ego. Ik volg de impulsen vanuit mijn hart. En dat
betekent heus niet dat ik altijd gelukkig of blij ben. Zeker niet. Maar het brengt
wel informatie, kennis, ontdekkingen en nieuwe methoden. Zo word ik een
steeds betere wegwijzer.
Verlang je naar een leven vanuit je natuurlijke zelf en ben je op zoek naar manie
ren waarop je al je vermogens en talenten kunt verbinden? Heb je voldoende lef
om jezelf onder ogen te zien? Ik wijs je graag de kortste weg!

Gemma van der Krogt is freelance trainer en supervisor in de Werkplaats Innerlijke Leiding
en werkt vanuit spiritinsense.nl en gewoonbewust.nl
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Samen met jongeren bouwen
aan de nieuwe wereld
Als ik met anderen praat over de nieuwe wereld reageert de ‘oudere’ generatie
vaak met ‘ja, maar’ en jongeren met ‘ja natuurlijk!’. De nieuwe wereld zit al in de
botten van de generaties Y en Z (geboren tussen 1980-2010). Onderzoek toont
aan dat zij van nature veel meer denken vanuit eenheid en verbondenheid. Ze
hebben meer moeite met hiërarchie en met systemen waar ze het nut niet van
inzien. Ze zijn meer voelers dan denkers (hebben een actievere rechterhersen
helft) en dragen veel vanzelfsprekender zorg voor de aarde en het milieu.

‘Ze zijn meer voelers dan denkers.’
18

Mijn droom is om zoveel mogelijk bij te dragen aan de nieuwe wereld. Ik geloof
dat jongeren hierin een belangrijke rol spelen. Voor een deel van hen is dit
misschien wel de diepere reden waarom ze in deze tijd geboren zijn. Helaas
raken juist zij gemakkelijk hun weg kwijt. In hun omgeving zien ze te weinig terug
van wie zij zijn en waar ze voor staan. Ze raken gefrustreerd op school of in
banen waarin zij steeds weer gevangen raken in het oude systeem. Soms worden
ze hierdoor zelfs ziek.
Om die reden hebben mijn partner en ik het initiatief genomen voor Live-to-Be:
a living experience for the new generation. Een stukje nieuwe wereld waar
jongeren opnieuw de verbinding kunnen maken met hun passie en handvatten
krijgen om hun unieke bijdrage aan die nieuwe wereld te kunnen leveren.
Wij werken en wonen inmiddels al bijna een half jaar samen met zes jongeren in
Live-to-Be. Ik leer hier niet te oordelen en te vertrouwen op onze gezamenlijke
creatiekracht. Hiermee bereiken we veel meer dan met planning en hard werken.
Alles gaat om gelijkwaardigheid, ook al is het verschil in ervaring groot. De
jongeren leren trouw te blijven aan hun idealen en gevoeligheid en tegelijk heel
concreet te bouwen aan ons mooie project. Ik ervaar Live-to-Be als proeftuin
van de nieuwe wereld. Het helpt mij enorm als begeleider van veranderings
processen en vernieuwing in teams en organisaties.
Jaap Vermue, freelance supervisor en trainer bij SchoolvoorCoaching voor de Werkplaats Innerlijke Leiding.
bewustbedrijf.nl | live-to-be.com
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BOEK- EN CLIPTIPS

Irvin D. Yalom
Dicht bij het einde,
terug naar het begin Memoires van een
psychiater
Irvin Yalom heeft zijn autobiografie
geschreven. Ik ben fan van deze
Amerikaanse psychiater en vooral
van zijn manier van schrijven. Wat
zou ik graag een boek schrijven
zoals Scherprechter van de liefde,
waarin hij de verhalen van tien
patiënten beschrijft. Of het
standaardwerk over groepsthera
pie. Elke teamcoach zou dit
moeten lezen; omdat de weten
schappelijke inzichten elke tien jaar
worden aangevuld en omdat de
praktijkverhalen zo smakelijk
worden opgediend.

Adam Leipzig
How to know your life
purpose in 5 minutes
TEDxMalibu
Wie ben je en wat doe je in het
leven? Ontdek je levensdoel met
deze TED-talk van Adam Leipzig.

Het duurde tot halverwege de
autobiografie voor hij me deze
keer te pakken had. En hij pakte me
met de mooiste brug naar de
nieuwe manier van werken en
leven: het persoonlijke, authen
tieke contact tussen therapeut en
cliënt (voor ons als coach met de
coachee). Hij zegt: ‘Onthul wat je
vindt en voelt van de persoon
tegenover je. Niet met je mening,
want dat doet iedereen al, maar
met je eigen, pijnlijke, eerlijke
projecties. Ook als je ze niet
uitspreekt, voelt de ander het. En
met het achterhouden van jouw
gevoelens beroof je jezelf en de
ander van authentieke groei. Niet
de alwetende goeroe uithangen,
maar de veiligheid in het contact
vergroten door zelf ook te laten
zien wat er in je omgaat.’

Saron Petronilia
Alles over werken
tijdens de overgang

Boekentip van Rian van Straalen
Freelance Leergangcoach bij
SchoolvoorCoaching

Boekentip van Ans Tros

Saron Petronilia houdt van onder
zoek en samenwerking. Dat lees je
terug in haar onlangs verschenen
boek Alles over werken tijdens de
overgang. Uit onderzoek blijkt dat
zo'n 40% van het verzuim van
vrouwen boven de 45 met de
overgang te maken heeft. Boven
dien blijken veel vrouwen in de
overgang te stoppen met werken,
omdat het niet meer te combine
ren valt. Volgens Saron is dit
helemaal niet nodig - als er meer
aandacht komt voor deze levens
fase en de effecten van de over
gang. Het boek bevat ervaringsver
halen van vrouwen die vertellen
hoe zij de overgang ervaren.

Robert Bridgeman
De essentie van
transformatief coachen
Dit boek had ik tijdens mijn studie
psychologie willen lezen. De ziel,
het onbewuste intuïtieve weten en
reïncarnatie werden afgedaan als
onwetenschappelijk. Maar voor mij
was het een innerlijk weten en
realiteit. Dit boek presenteert de
theorie en integrale, holistische
aanpak om jezelf en anderen in
korte tijd te bevrijden van onge
zonde denkkaders en gedragspa
tronen. Want therapie of coaching
die zich slechts concentreert op
verbale en emotionele lagen,
brengt je niet verder. De kracht van
de Bridgeman Zelfrealisatie
Methode is dat ze methoden
overstijgt en je uitnodigt je eigen
grenzen en kaders te verleggen.
Je ontdekt hoe je terugkomt bij je
bezieling en leert (weer) te ver
trouwen op je innerlijke leiding,
zodat je mensen vanuit deze
ervaring kunt begeleiden naar een
lichter leven.
Boekentip van Ans Tros
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‘Ik begrijp hoe
ingewikkeld

20

loslaten is
voor managers’
Tekst: Caroline Linssen
Teamcoach en agile coach Daniëlle Lewis is gespecialiseerd
in verandermanagement bij (middel)grote bedrijven.
Dat ze gepokt en gemazeld is in het bedrijfsleven, maakt
haar een serieuze gesprekspartner voor teams die agile en
zelforganiserend willen worden. En als tijdens een coach
gesprek toch weer de manager in haar de kop op steekt,
zet ze dat in als voorbeeld van hoe het niét moet.
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SYSTEEMDENKEN
INTERVIEW
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Je hebt je sporen verdiend als manager in de
financiële wereld. Niet het meest voor de hand
liggende opstapje naar coaching.
‘Ik wilde het bedrijfsleven in en koos voor bedrijfskun
de omdat het een allround studie is. Bij ABN Amro
zeiden ze al tegen me dat ik de HR-kant op zou
moeten gaan, maar dat zag ik zelf niet. Ik wilde
carrière maken; op mijn 28ste gaf ik leiding aan een
team van vijftig man. Toen ik een jaar wilde reizen met
mijn partner, heb ik bewust geen onbetaald verlof
geaccepteerd maar ontslag genomen. Ik wilde vrij zijn
om duidelijke keuzes te maken. Dat was mijn beste
jaar om in het hier en nu te zijn! Toen pas viel het
kwartje. Daarna ben ik bij ING gestart als coach, voor
een paar uur in de week en zonder HR-opleiding.
Zo sta ik daar zelf ook in: het gaat om je competen
ties, de kennis en ervaring komen dan wel.
Na een reorganisatie vond ik het tijd om voor mezelf

te beginnen. Ik was 46 en dacht: als ik nu niet opstap
kom ik hier nooit meer weg. Mijn ervaring met het
aansturen van teams en het leggen van eigenaarschap
in teams wilde ik inzetten voor anderen. ING liet me
de Leergang Teamcoaching bij SchoolvoorCoaching
doen. Tijdens de opleiding leerde ik de teamcoaches
van Connection Company kennen. Zij deden veel
trajecten bij ING, en bij hen heb ik mijn vlieguren
gemaakt. Sinds vorig jaar werk ik zelfstandig en
via samenwerkingsverbanden zoals Connection
Company.’
‘Als ik ergens kom, gebeurt er wat’, schrijf je in je
LinkedIn-profiel. Dreigende taal … wat bedoel je
daarmee?
‘Ik kom binnen met veel energie en maak meteen
verbinding met iedereen om me heen. Dat komt
door mijn achtergrond. Mijn Surinaamse vader was
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‘Ik geloof in
een APK op

teamontwikkeling.’
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hartstikke Nederlands en ik ben hier opgegroeid, maar
vroeger was ik toch altijd ‘anders’. Daarom wilde ik er
juist bij horen. En om erbij te horen moet je goed
weten wat er in een groep mensen gebeurt. Ik ben
hierdoor sensitief geworden voor wat er in groepen
gebeurt en kan goed contact met mensen leggen.
Als je in verbinding bent, ben je ‘one of them’.
Managers vinden het prettig dat ik weet wat het is om
leidinggevende te zijn – ik snap ze, ik weet wat het is.
Dat laat ik ook altijd merken. Als je managementteams
coacht, zit je vaak tussen allemaal oranje en rode
mensen. Wat zit daar vaak een onveiligheid in de
onderstroom! Maar of je nou een team hebt in de
corporate wereld of een klein bedrijf, de dynamiek en
onderstroom zijn vaak hetzelfde. Net als het niet echt
feedback geven, het niet uitspreken van een andere
mening, ‘afhaken’ en lastige besluitvorming. Alleen
de context buiten de teams verschilt.’
In grote bedrijven is ‘agile’ nu de toverspreuk van
de dag.
‘Iedereen wil agile werken, het is een containerbegrip.
Ik heb het liever over zelforganiserende teams waarin
het gaat over eigenaarschap. Het past goed in de
maatschappij van nu, maar is natuurlijk absoluut niet
nieuw. Als manager bij ING heb ik die transitie door
gemaakt. Ik heb toen gezegd dat ik op de troepen
vooruit wilde lopen, want ik zag mensen al als de
belangrijkste factor. De werkvloer weet het ‘t beste.
Uiteindelijk ging ik van negen operationele managers
naar drie managers op de vloer, omdat teams veel
meer zelf konden en wilden. Ik begrijp dus ook hoe
ingewikkeld loslaten is voor managers, en hoe onzeker
ze dat kan maken. Ze denken vaak zelf dat ze dat heel
goed doen, maar zien hun eigen blinde vlekken niet.
Dat kan ik spiegelen, want dat had ik zelf ook. In een
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gesprek met mijn managers zei ik een keer: ‘Zo, en
wat gaan jullie nu beslissen?’ Hun feedback was: ‘Dus
jij bepaalt wanneer wij een beslissing gaan nemen?’
Zelforganiserend werken is best ingewikkeld …
Bij grote bedrijven zie ik vaak dat managers vinden dat
hun teams zelforganiserend moeten worden, maar dat
het met hén niets te maken heeft. Het vraagt ook echt
wel wat van managers. ‘Als er echt iets verandert, doet
het pijn en voelt het oncomfortabel’, houd ik ze dan
voor. ‘Waar ga jij je oncomfortabel van voelen?’ Dan
kijken ze me met glazige ogen aan. Managers zijn
heus welwillend, en toch zeggen ze vaak letterlijk:
‘Maar als ze dit of dat niet doen, dan ga ik ingrijpen’.
Daarom moet je aan beide kanten tegelijk beginnen,
op team- én managementniveau. Het liefst samen
met een change team van afgevaardigden uit een
dwarsdoorsnede van de hele organisatie, dat de
verandering begeleidt. Dus niet alleen projectmanagers
en leidinggevenden. Als je de mix completer maakt,
voelen alle mensen zich verantwoordelijk voor het
resultaat.’
Proef ik hieruit dat er vaak nogal mechanisch
gedacht wordt over de transitie naar agile en
zelforganiserende teams?
‘Het wordt ontzettend onderschat. De structuur staat
er, de processen zijn ingericht, maar het werkt niet. Of
het management denkt dat het binnen twee maanden
gaat lukken. Verandering van persoonlijk gedrag is
best ingewikkeld, ook in teams. Grote bedrijven
hebben vaak een pool van agile coaches die verbonden
zijn aan vaste teams. Daar geloof ik niet in, want je
wordt onderdeel van het systeem en dan verlies je je
kracht. Ze moeten wisselen en gemixt worden met
externe agile coaches, want die zijn geen onderdeel
van het systeem en houden de organisatie alert. Die
externe coaches moeten overigens ook niet eindeloos
doorgaan. De organisatie zelf verder laten werken en
daarna weer eens terugkomen, dat werkt beter dan
lang blijven. Zo leren organisaties het zelf en hou je ze
fris en scherp. Dat verhoogt de bestendigheid en het
echte doorpakken op zelforganisatie.’
Helpt jouw achtergrond als manager bij het
coachen?
‘Ik kan door mijn ervaring snel schakelen en voorbeel
den gebruiken die aanslaan. Plus dat ik grote, bedrijfs
brede projecten kan vertalen naar teamniveau. Maar ik
moet ook uitkijken. Als een team te traag is, word ik
weer een traditionele manager en ga ik sturen en

faciliteren omdat ik naar een doel toe wil werken. Ik
ben me bewust van die valkuil en moet daar meer
alert op zijn dan anderen. Laatst bij een sessie over
consent-besluitvorming was het de bedoeling dat
iedereen kort en bondig zou reageren. Toen iemand
iets zei dat ik belangrijk vond, ging ik daar meteen
dieper op in. Ik merkte dat en benoemde mijn eigen
gedrag: ‘Zie je wat ik doe? Ik ga vragen stellen, terwijl
ik júllie de vragen zou moeten laten stellen.’ Of ik
onderzoek bij mezelf en bij het team waardoor ik het
appèl voel om meer manager te worden. Zo gebruik
ik mijn valkuil.’
Wat zijn de grote thema’s bij de groei naar
zelforganisatie?
‘Ik zie vaak dat teams moeite hebben met het besluit
vormingsproces, en feedback geven en ontvangen op
gedrag. Verder zit de pijn bij het overtuigen: doen alsof
je luistert, maar eigenlijk in de wachtstand staan totdat
jij kunt zeggen wat je vindt, in plaats van echt luisteren
en aansluiten bij wat de ander zegt. Daar kan een
teamcoach veel in betekenen, want voor eigenaar
schap zijn goede feedback geven en ontvangen, en
goede besluitvormingsprocessen heel belangrijk.
Wat ik ook wel zie is dat bij organisaties die agile gaan
werken de energie weer te snel naar andere dingen
gaat, ‘want de teams draaien nu goed, het is klaar’. Ik
geloof in een APK op teamontwikkeling. Als ik na een
half jaar terugkom, zijn teams altijd weer een beetje
ingezakt. Het gaat drie stappen vooruit en één of twee
stappen achteruit. Net als je elk jaar je businessplan
bijstelt, moet je dat ook voor teamontwikkeling doen.
Alleen als je het blijft onderhouden, krijg je gestage
groei. Helaas willen bedrijven daar vaak geen geld en

tijd in steken. En dan denken ze dat het niet werkt en
draaien alles weer terug. Men onderschat dat het een
cultuurverandering is. Daarbij hoort ook het volhou
den en doorzetten. Vaak gaat dit laatste mis omdat
we niet van ongemak houden.’
Is agile de toekomst?
‘Frederic Laloux beschrijft in ‘Reinventing Organizati
ons’ vijf bestaande typen organisaties plus een nieuw
type: organisaties met minimaal management zoals
Buurtzorg, Semco, Google en Spotify. Daar werken
mensen echt samen en zijn in verbinding met elkaar.
Dat levert resultaten op want hun teams zijn innova
tiever, veel sneller in hun time-to-market en leveren
beter wat hun klanten écht willen. Zo onderscheidt
een bedrijf zich van zijn concurrenten. In agile
organisaties zie ik ook blijere mensen, omdat ze meer
autonoom zijn en hun kennis en ervaring volledig in
kunnen zetten. Voor teamcoaches zit daar heel veel
werk in, want het gedrags- en mensstuk is belangrijker
dan ooit. Er komt steeds meer vraag om het gedrag en
de onderstroom aan te pakken. Ik raad iedereen aan
om als coach die bedrijfsmatige kant ook mee te
nemen door wat over agile te lezen of een korte
training te doen. Of loop eens een paar uurtjes mee
bij een vriend of vriendin in zo’n bedrijf. Dan praat je
makkelijker met managers. Er zitten veel elementen
in agile die je als teamcoach ook kunt gebruiken in
organisaties die er niet aan doen. Door die bedrijfs
matige blik kun jij toegevoegde waarde bieden.’
Meer informatie
DLCO.nl | agilemanifesto.org

Wat is agile?
Letterlijk betekent ‘agile’ lenig, wakker,
wendbaar. Het begrip is afkomstig uit de
softwareontwikkeling als antwoord op de snel
veranderende technologie en vraag van klanten.
In die versnellende wereld werkten de oude
businessmodellen niet meer. Het begrip ‘agile’
dekt veel ladingen. Over het algemeen is
kenmerkend voor agile als organisatievorm dat
zelforganiserende teams korte, snelle projecten
doen waarin veel samen wordt overlegd.
In het Agile Manifesto zijn twaalf principes
van agile geformuleerd: reflecterende en
samenwerkende mensen worden boven
processen, protocollen en planningen gesteld.
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Hoe je zou moeten omgaan
met angsten en verdriet?
Op precies dezelfde manier waarop
je omgaat met vreugde en geluk:
Simpelweg totaal ervaren, zonder
je ertegenaan te bemoeien.
Erik van Zuydam

COLUMN

De stap naar vrijheid
Naast de stoffige hoofdweg in Brikama, The Gambia zit ik op een plastic stoeltje
te luisteren naar verhalen van jongeren die er alles voor over hebben om op
een bootje te stappen naar Europa. Het continent waar je je dromen kunt waar
maken. Deze jongeren vertellen hun landgenoten dat het verdrinken, illegaliteit
of een opvangkamp betekent. Toch willen ze de stap nemen om een toekomst
te kunnen creëren.
Ik zie voor het eerst waar het om gaat - voor mijzelf. Kortgeleden liet ik de
hectiek van een directiebaan los. Wakker gemaakt door signalen, mijn laatste
kind die het ouderlijk nest verliet, de mijlpaal van 50 jaar en vooral een sluipende
innerlijke onrust.

‘Het gewicht van alles wat ik in
die zijspan had gepropt, is in de
loop der jaren gegroeid.’
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Ik wil groeien, ik wil leren. Op dit gammele stoeltje in donker Afrika besef ik
ineens dat ik me door de groei in mijn verantwoordelijkheden te veel gefocust
heb op dat wat moest. Ik heb een wezenlijk deel van mezelf opzij geschoven.
Als op een motor met zijspan crosste ik maar door. Nu begrijp ik waarom het
sturen steeds zwaarder werd. Het gewicht van alles wat ik in die zijspan had
gepropt, is in de loop der jaren gegroeid. Een aantal talenten heb ik in die
zijspan geparkeerd en deze willen nu aan het stuur.
Kennelijk had ik de scherpte van Afrika nodig om het echt te begrijpen. Mijn
beste keuze is een stap die me weer brengt naar dat waar ik goed in ben, wat
ik graag doe en waarin ik floreer. Niet meer sec dat wat de omgeving van mij
vraagt, maar gestuurd vanuit mijn talenten. Een stap in en naar vrijheid, op weg
naar mijn bestemming. Ik heb de vrijheid om deze keuze te maken. De Afrikaanse
jongeren lieten me zien dat ik hem moest maken. Ook voor hen. Zodat ik weer
doe waar ik het beste in ben.
Margreet Oostenbrink is eigenaar van Movinc BV en samen met René Moraal oprichter van de Academie voor
Meesterschap dat programma’s biedt voor mensen die hun talenten weer voluit willen leven en inzetten voor
een bijdrage aan de wereld. academievoormeesterschap.nl Zie Verdiepingstrainingen op pagina 56.
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‘Pijn wordt
veroorzaakt door
het brein!’
Tekst: Vanessa Luyten
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Lijden is een
onbewuste keuze
SvC Magazine 2018 - 2019

PRAKTISCHE JUNG & FYSIEKE IK
INTERVIEW

Lichaam en geest zijn nauw met elkaar verbonden.
Chronische pijn is vaak een oproep om oud trauma op
te lossen. Dat is de visie van Frieda van Dijen, die
haar standpunten onder andere onderbouwt met de
wetenschappelijke kennis van dokter Sarno.

Frieda, kun je eens uitleggen aan
de hand van je levensverhaal
waar jouw interesse in anders
omgaan met pijn vandaan komt?
‘Ik had talent voor ballet en zat ook
op de balletacademie. Maar in de
loop der jaren werd duidelijk dat ik
té lief en té empathisch was om als
professionele ballerina de kost te
verdienen. Ik kreeg een burn-out
en mijn leven lag in duigen. Ik heb
uiteindelijk wel een aantal jaren
balletles gegeven.
Ik ging massage- en bewegings
therapie studeren. In die periode
ontstond ook mijn interesse om
anderen te gaan begeleiden. Ik
merkte dat ik mensen heel snel
begrijp en meteen voel en zie waar
bij iemand het probleem zit. Daarom
ben ik opleidingen gaan volgen om
mensen te leren coachen en startte
ik mijn eigen coachingspraktijk.
De zware ballettraining in mijn jeugd
eiste intussen zijn tol. Het bleek dat
ik versleten heupen had. Ik werd
geopereerd en kreeg twee nieuwe
heupen. De revalidatie was pijnlijk,
vooral omdat ik 6 weken na de
operatie viel. Een jaar na de operatie
had ik nog steeds heel veel pijn. Op
de foto’s was niet te zien wat die
pijn kon veroorzaken. Ik wilde graag
van mijn chronische pijn af en
struinde het internet af op zoek naar
nieuwe inzichten. Daar kwam ik de
website en publicaties tegen van
doker Sarno. Deze Amerikaanse
revalidatiearts ontdekte dat de
grootste oorzaak van pijn onver
werkte emotie is. Hij noemt het de

mindbody disorder. Ikzelf heb het
over het mindbody-syndroom. Ik
werd direct gegrepen door zijn
theorie en de ervaringen van
mensen die met zijn theorie aan de
slag gingen. Lopen lukte mij niet
meer door de pijn en fietsen was
moeilijk. Dankzij het boek van Sarno

‘Er zijn drie
basisemoties die
pijn veroorzaken:

angst, woede
en schuld.’
kwam ik erachter dat het grootste
probleem mijn angst was, die mijn
lichamelijke pijn veroorzaakte.
Onbewust was ik bang om de pijn
los te laten. Ik nam mijn fiets en
fietste in mijn eentje in 2 weken naar
Santiago de Compostella in Spanje.
Ik vond het doodeng en was eerst
bang dat ik het niet zou kunnen.
Maar het lukte en het was voor mij
een ommekeer in mijn leven. Ik heb
twee weken pijn gehad, maar ik
zette door en de pijn werd steeds
minder. Tegenwoordig ga ik 5 dagen
met rugzak en honden op pad. Ik
doe yoga en pilates. Sinds ik mijn
angst voor pijn heb losgelaten, en
aan de slag ben gegaan met de
werkelijke oorzaak, is de pijn

verdwenen. Het lichaam heeft een
zelfhelend vermogen. Het is de
kunst de oorzaak achter de pijn te
zoeken of het nu gaat om acne,
migraine of rugpijn.’
Verzinnen wij dan onze pijn?
‘95% van wat we ervaren, is onbe
wust. Maar de pijn die iemand
ervaart is echt. Als ik zeg dat pijn
psychosomatisch is, zeggen
mensen: ‘Denk je dat ik zeur of
wat?’. Nee, juist niet, maar de
oorzaak ligt vaak ergens anders.
Als chronische pijn geen duidelijke
oorzaak heeft, is de kans groot dat
deze veroorzaakt wordt door het
brein. Het brein is zo sterk. In een
milliseconde besluit ons brein of het
voor pijn kiest of niet. Nog interes
santer is de vraag: waarom kiest
jouw brein voor pijn? Pijn is een
afleidingsmanoeuvre dat beschermt
tegen emoties die te bedreigend, te
heftig, voor je zijn. Dus liever pijn
hebben dan voelen wat werkelijk is.
Pijn kan ook circuleren naar
verschillende delen van het lichaam
of chronisch worden. Zo komt
chronische pijn vaak voor bij
mensen die perfect willen zijn en die
graag pleasen. Pijn kan ineens weg
zijn en zomaar weer terugkeren als
het pijnpunt getriggerd wordt. Ik kan
mezelf als voorbeeld geven. Mijn
man zei: ‘Frieda, je sport zo intens,
kunnen je heupen dit wel aan?’ Drie
dagen erna had ik pijn. Ik moest
naar de orthopeed en was doods
bang dat er iets niet goed zou zijn.
Het zag er echter perfect uit. Ik
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dacht terug aan de opmerking van
mijn man. Zijn woorden hadden me
onbedoeld teruggebracht naar de
pijn van toen.’

Your biography
becomes your biology

28

Frieda, intussen heb jij een
praktijk waar je mensen
begeleidt om te kijken naar de
oorzaken van hun pijn.
Hoe ga jij te werk?
‘Als mensen bij me komen, leg ik
hen uit hoe het mechanisme werkt.
Er zijn drie basisemoties die pijn
veroorzaken: angst, woede en
schuld. Je gevoel registreert alles,
maar je brein houdt het erbuiten. De
oorzaak van pijn is stress. Emoties
veroorzaken stress. Wanneer er
minder zuurstof naar de weefsels
getransporteerd wordt, veroorzaakt
dat pijn. Pijn neemt epidemische
vormen aan in de westerse wereld.
Voor alles is een medicijn. Maar
weet je, ieder mens heeft afwijkin
gen, zelfs iemand van 20 jaar. Van
afwijkingen in het lichaam hoor je
geen pijn te hebben.
Mensen vertellen me waarom ze
pijn hebben. Dan gaan we samen
naar de onderliggende emoties
kijken. Wat is de basisemotie? Angst
is de sterkste. De meeste mensen
krijgen te horen dat ze moeten leren

leven met angst. Dat is niet zo. Er
moet een ommekeer komen in het
brein. Er moet iets nieuws komen.
Het is lastig als je je hele leven hebt
geloofd dat je ziekte een lichame
lijke oorzaak heeft.
Ik werk aan denk- en gedrags
verandering. Ik vertel ze dat ze hun
normale leven moeten oppakken.
Bij rugpijn, ga maar weer lopen. Ik
geef ze een mantra mee: ‘Er is niets
mis met mij’. En we kijken naar de
rode lap die de pijn veroorzaakt: wat
zijn de triggers? Er is niet veel nodig
om te helpen, al lijkt het van wel. Je
mindset veranderen is de grootste
stap. Je bent immers je hele leven
geconditioneerd. Je hoort van je
ouders en andere opvoeders: dit is
goed en dat is fout. Het is mijn
missie om zoveel mogelijk mensen
te laten weten dat ze misdiagnoses
hebben gekregen. Ik ga echter
niemand overtuigen. Lijden is een
onbewuste keuze. Je moet verant
woordelijkheid nemen om voor
verandering te zorgen. Ik start ook
met het geven van lezingen. Ik wil
mensen wakker maken. Ben je
bereid iets nieuws te omarmen,
nieuwe waarheden toe te laten?
Daarmee begint het.’
Gaan mensen niet in de weerstand als je ze confronteert met
jouw visie?
‘Mensen zitten vaak in hun hoofd
omdat dat controle en veiligheid
geeft. Het lichaam is een gevangenis

voor emotionele wonden. Pijn is
bovendien besmettelijk, ook door
de generaties heen. Een man met
lage rugpijn vertelde me dat zijn
opa, vader, broer en zus dezelfde
rugklachten hebben, een echte
familieklacht. Het is belangrijk naar
patronen hieronder te gaan kijken.
Dr. Schubiner heeft het over
neuropathways. Als je als kind leert
fietsen, wordt er in je hersenen een
draadje aangemaakt van de herin
nering waar je je hele leven op voort
kunt borduren. Je verleert het
fietsen niet. Zo maak je ook een
draadje aan voor verdriet. Je hebt
geleerd: huilen doe je niet. Je geest
zit gevangen in het eerst geleerde.
Maar het goede nieuws is dat je je
brein kunt herprogrammeren.
Onlangs was er jonge vrouw in
mijn praktijk. Ze had de ziekte van
Pfeiffer. Ze is jarenlang ziek geweest
en ze is haar ziekte geworden. ‘Ik
ben te moe’, zegt ze bij alles. Haar
brein heeft een draadje aangemaakt:
vermoeidheid, dat is wie ik ben.
Ik ben haar aan het leren dat ze
genezen is. Ik werk met haar aan
de kennis en haar moeder activeert
haar. Ik leer haar haar leven weer
in eigen hand te nemen. Your
biography becomes your biology!
Je kunt een hartinfarct krijgen door
krachtige gedachten. Het brein is
een zwaar onderschat orgaan.
Het geeft 100% sturing aan alles.’
friedavandijen.nl

Wil je meer weten over anders
omgaan met pijn, deze filmpjes
en boeken helpen je op weg.
YouTube-filmpjes:
The divided mind The epidemic of Mindbody Disorders
Understanding pain and pain treatment The mind body connection Dr. Howard Schubiner
Boeken:
Unlearn your pain - Howard Schubiner
The Great Pain Deception - Steven Ray Ozanich
The Divided Mind - John E. Sarno
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‘Pijn

is
besmettelijk,
ook door de
generaties heen.’
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Hoe kan alles weer stromen?
Het is een oude mop. Wil je weten hoe je rijk kunt worden? Schrijf een boek ‘Zo
word je rijk’ en met de verkoop van dat boek word je rijk. Maar het is geen grap
meer. Er is een marketingstroom met aanbieders van online programma’s en
bijeenkomsten waarin ze vertellen hoe je net zo succesvol kunt worden als zij.
Het eerste bewijs van hun succes zijn de hoge tarieven. Maar je boft: ‘Als je je
direct inschrijft, krijg je 60% korting. En deze kans krijg je nooit meer!’ Zo wordt
een kunstmatige schaarste gecreëerd. Je wordt niet aangesproken als professio
nal maar als ‘ondernemer’ en het gaat over ‘je bedrijf’.
De marketing zit zo goed in elkaar dat mijn reptielenbrein overuren draait.
Ik heb alle technieken van deze mensen toegepast op mijn product Rake Vragen.
Iedere keer als ik een boze mail terugkreeg van een potentiële klant die zich door
mijn marketingtaal belazerd voelde, dacht ik dat ik de technieken niet goed
toepaste. Zonder mij is er niets: geen aanbod, geen klanten, geen omzet. Het
putte me uit.

‘Ik wil van betekenis zijn met dat wat ik doe.’
Ineens was ik er klaar mee. Genoeg. Ik hoef niet rijk te worden; ik wil genoeg
geld om vrij te kunnen leven. Ik hoef geen hoge tarieven; ik wil niet bijdragen aan
schaarste. Ik wil van betekenis zijn met dat wat ik doe. Ik wil beweging tot stand
brengen - het liefst moeiteloos. Ik wil dat geld alleen waarde heeft als universeel
ruilmiddel; ik wil geen schaarste creëren.
Ik ga je niet vertellen wat er gebeurde in mijn leven toen ik deze
switch maakte. Dat lijkt te veel op een oude grap. Wat ik je wel
kan verklappen is welke Rake Vraag ik mezelf steeds stelde:
‘Wat is ervoor nodig om te zorgen dat alles weer kan stromen?’.

Siets Bakker is een typische serial ondernemer: ze is actief als uitgever, auteur en trainer.
Zij ontwikkelde rakevragen.com in de vorm van o.a. een kaartenset en boek en is medeauteur van
het boek Systemisch Wijzer. Zij verzorgt de Workshop Rake Vragen, zie pagina 56.
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Open geest,
open wil
en een
open hart
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Creatieve
bruggenbouwers
gezocht!
Ans Tros
SvC Magazine 2018 - 2019

PSYCHOLOGIE VAN REFLACTION
VISIE

In de kleine gemeente Kloosterburen verdwenen
steeds meer voorzieningen waardoor de leefbaarheid
achteruit ging. Een aantal bewoners besloten een
coöperatie op te richten om met de gemeenten en
zorgorganisaties te kunnen onderhandelen. Het
ledenaantal steeg in twee jaar tijd van 70 naar 280
leden en er zijn talloze voorzieningen gerealiseerd.
De belangrijkste problemen die opgelost moesten
worden, hadden te maken met hokjesdenken bij de
gemeente. Niet uit onwil, maar omdat ambtenaren
vanuit verschillende afdelingen met eigen beleid en
vaak tegenstrijdige regels moesten werken.
watbezieltons.nu/index.php/dorpscooperatiekloosterburen/
De gezondheidszorg is bijna onbetaalbaar geworden.
Terwijl de bijwerkingen van medisch handelen,
medicijnvergiftigingen, verslavingen, antibiotica
resistentie, menselijk falen of vervuiling van het
drinkwater door medicijnresten nog niet eens worden
meegerekend. Ondertussen nemen in de geestelijke
gezondheidszorg de klanten met depressies en
burn-outs alleen maar toe, evenals de wachtlijsten. En
in beide sectoren worden de professionals gegijzeld
door de zorgverzekeraars, omdat ze de helft van hun
productieve tijd aan administratie moeten besteden.
Zomaar een voorbeeld waarin het failliet van ons
collectieve hokjes- en marktdenken zichtbaar wordt.

‘Helaas is individualiseren de

grootste denkfout
die we kunnen maken.’

Het favoriete spel van ‘blaming and shaming’
Dit eeuwenoude spel is zeer geschikt als afleidings
manoeuvre en ideaal om je eigen rol of bijdrage aan
een probleem te verdoezelen. De landelijke politiek
laat zich er dagelijks door afleiden. Ook organisaties en
teams hebben er geregeld mee te maken. De onderlig
gende assumptie is dat we het probleem oplossen als
we de ‘schuldige’ kunnen identificeren en wegsturen.
Helaas is individualiseren de grootste denkfout die we
kunnen maken. Het suggereert dat we als mens een
grote invloed hebben op ons gedrag en welzijn. En
als het ons niet lukt om succesvol af te vallen, af te
kicken, of ons aan te passen aan de norm, zijn wij daar
zelf schuldig aan. Dan hadden we maar beter ons best
moeten doen.

Dit is echter het halve verhaal. Ja, we hebben de
kracht als mens om eigenaarschap te nemen over ons
leven. En tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat ons
onbewuste voor ca. 95% onze dagelijkse keuzes
bepaalt. Dus hoe rationeel zijn onze keuzes? Welke
oude maatschappelijke overtuigingen en kindconclu
sies bepalen ons gedrag? Of je nu denkt dat je iets
kunt of dat het je nooit gaat lukken; je krijgt altijd
gelijk. Althans, zolang je die oude mentale
programma’s niet hebt opgeschoond.
Nog veel bepalender is onze omgeving. Hoe sluit je
je af voor de verleidingen via sociale media? Durf je je
vrijuit te gedragen in de (familie)systemen en groepen
waar je deel van uitmaakt? Wat is taboe en wat is de
norm? Systemische wetten blijken ons gedrag zeer
sterk te reguleren. De angst voor uitsluiting of te
schande gemaakt worden als we afwijken van
ongeschreven gedragscodes, is torenhoog en geeft
buitengewoon veel stress en gevoelens van onveilig
heid. Het helpt enerzijds om gedrag in groepen te
reguleren, maar geeft anderzijds een enorme druk om
je aan te passen aan de groepsnorm. Klokkenluiders
krijgen veelal geen lintjes. Hoewel er juist nu dankzij
het internet een kentering gaande is om taboes te
doorbreken.
De mindset van Alibaba
De topman van Alibaba, Jack Ma, sprak in Davos over
de noodzaak om ons onderwijs radicaal anders in te
richten. Anders kunnen we ons binnenkort niet meer
onderscheiden van de robots die ons werk gaan
overnemen. In plaats van kennis stampen en reprodu
ceren, moeten onafhankelijk en kritisch denken,
creatieve vaardigheden en alle vormen van kunst
zinnig onderwijs centraal komen te staan. Zo leren
we kinderen verbanden te zien, samen te werken en
creatief te denken.
Maar hoe overbruggen we de kloof tussen het ‘oude’
en het ‘nieuwe’ denken en leren?
Van uitsluiten naar insluiten
Veel complexe maatschappelijke vraagstukken vragen
om systeemoplossingen. Oplossingen die samen,
door alle betrokken partijen, worden ontwikkeld en
bestaande systemen overstijgen - zoals in het voor
beeld van de coöperatie in Kloosterburen. Dit laat de
noodzaak zien van een herziening van de regelgeving,
want wat optimaal is voor een onderdeel van het
systeem kan lijnrecht tegen belangen van andere
delen ingaan.
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Het boek Theorie U – Leiding vanuit de toekomst die
zich aandient van Otto Scharmer biedt hiervoor een
inspirerend model dat wereldwijd wordt ingezet voor
innovatie en samenwerking. Met als centrale gedachte
dat je voor innovatie niet alleen de beleidsmakers aan
tafel moet nodigen, maar ook de leveranciers, klanten
en andere mensen die hier gevolgen van gaan
ondervinden. Ook moeten de belangen van flora en
fauna meegenomen worden. De belangrijkste voor
waarde voor deelname is de ‘mindset’: een open
geest, open wil en een open hart. Spelregels zoals het
stoppen van het ‘downloaden’ van oude oplossingen
of ruimte geven aan de stemmen van angst, oordelen
of cynisme, helpen om vrij te blijven onderzoeken.
Dat betekent overigens niet dat er geen ruimte is voor
angst of zorgen, maar wel dat het niet mag voor
kómen dat bepaalde oplossingsrichtingen onverkend
blijven.
Het doel is het insluiten en onderzoeken van alle
ideeën en dat roept vanzelfsprekend ongemak op.
Door met een open geest op zoek te gaan naar
oplossingen die elders al zijn verkend en/of werken,
overstijg je je eigen perspectief. Kenmerkend is de
intentie om te streven naar de hoogst mogelijke,
potentiële uitkomsten die voor alle betrokkenen in het
hoogste goed zijn. Het bijzondere is dat Scharmer
hiermee een wereldwijde beweging heeft ontketend
waarin mensen over de hele wereld samenwerken aan
elkaars projecten. ottoscharmer.com
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Gezocht: creatieve bruggenbouwers die kunnen
coachen
Collectief is er een grote behoefte aan het loskomen
van oude, aangeleerde, maatschappelijke program
ma’s. Het vaste patroon van huisje, boompje, beestje.
De vaste baan die ons beperkt, de hypotheek of te
hoge woonlasten die ons leven bepalen of de voort
durende onbalans tussen privé en werk. Maar hoe kun
je jezelf bevrijden van oude gedachten en onbewuste
programma’s?
De reguliere geestelijke zorg biedt hier helaas beperk
te oplossingen. De aanname dat de therapie of de
gesprekken helpen, blijkt maar ten dele waar.

‘Kenmerkend is de intentie om
te streven naar de hoogst

mogelijke, potentiële
uitkomsten die voor
alle betrokkenen in het
hoogste goed zijn.’

Onlangs verscheen een column van Harald Merkel
bach in de NRC waarin hij een onderzoek citeerde
waaruit bleek dat 5% van de mensen rapporteerde dat
ze er na psychotherapie slechter aan toe waren dan
voorheen.
Een van de meest voorkomende problemen is de
fascinatie van therapeuten om (jeugd)trauma’s op te
sporen. Dit werkt hertraumatisering in de hand en is
zelfs sterk af te raden, omdat het de klachten kan
verergeren. Ook hier speelt het probleem van het
hokjesdenken. De samenhang tussen lichaam en geest
wordt erkend, maar er wordt niet naar gehandeld. In
de psychologie wordt het lichaam als zelfregulerend
systeem enorm onderschat. Dit komt omdat het
freudiaanse denken nog de overhand heeft: ‘de
verborgen trauma’s veroorzaken het huidige leed’.
Hiermee wordt het probleem weer geïndividualiseerd
zonder de systemische aspecten mee te nemen. Als
we dat opdiepen of toedekken en hanteerbaar maken
met cognitieve therapie, doen we het volgens de norm.
Een visie op de samenhang en wisselwerking tussen
ons lichaam, onze geest en onze omgeving ontbreekt
helaas. Daardoor blijven velen, die wanhopig op zoek
zijn naar hulp, in de kou staan.
Binnen een holistische psychologie wordt het bestaan
van de ziel erkend en zijn therapeuten in staat te
herkennen op welke laag hulp nodig is om de balans
te herstellen. De ziel staat in verbinding met de
familieziel en via systemische werkvormen zijn deze
verbanden te herkennen en kan er heling plaatsvinden
in familiesystemen of organisaties. Franz Ruppert heeft
aangetoond dat trauma’s zelfs generaties later kunnen
resulteren in zware psychische problemen zoals
dwang of schizofrenie en dat na systemische behan
delingen mensen soms bevrijd kunnen worden van
deze ongrijpbare klachten.
franz-ruppert.de/index.php/de/niederlande
Daarnaast kunnen trauma’s zijn ontstaan die tot verlies
van de verbinding met de ziel hebben geleid. Denk
daarbij niet alleen aan mensen die heel ernstige zaken
hebben meegemaakt, ook ogenschijnlijk kleine
gebeurtenissen kunnen tot trauma leiden. Het lichaam
kan daardoor in een staat van shock zijn gebleven, wat
tot posttraumatische stresssymptomen leidt. Oplos
singen die het lichaam niet meenemen in het herstel,
zoals bijvoorbeeld EMDR, hebben daardoor slechts
beperkt of tijdelijk effect. Somatic Experiencing van
Peter Levine biedt wél een integrale aanpak.
schoolvoorcoaching.nl/opleiding/workshop_
moeiteloos_stress_loslaten/
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In onze leergangen voor coaching en teamcoaching
bieden we mensen het fundament om te werken
vanuit het hier-en-nu, los te komen van de eigen
oordelen en projecties en te werken aan eigenaar
schap vanuit het systeemdenken. Het doorzien van je
eigen beperkende opvattingen en de effecten van je
gedrag, is bevrijdend voor jezelf en anderen. Hierbij
zet je je lichaam in als instrument voor het waarnemen.
We noemen dit de psychologie van ReflAction.

‘Mensen die op alle lagen
thuis zijn in zichzelf én kunnen
coachen, zijn de

bruggenbouwers die
we nodig hebben.’

Zo ontvang je direct feedback over je eigen ‘mindset’
en ontdek je hoe je tot creatieve oplossingen kunt
komen met je cliënt of de teams waarmee je samen
werkt. Mensen die op alle lagen thuis zijn in zichzelf
én kunnen coachen, zijn de bruggenbouwers die we
nodig hebben. En voor de mensen die op zoek zijn
naar oplossingen om zichzelf te helen en te laten
coachen, bieden we al jaren programma’s aan
voor persoonlijke groei. Deze zijn gebaseerd op de
integrale, holistische psychologie.
Het is onze droom dat deze integrale kennis en hulp
omtrent de samenhang tussen lichaam en geest, het
bevorderen van eigenaarschap, systeemdenken en
systemische kennis, op grote schaal en voor zoveel
mogelijk mensen bereikbaar en toegankelijk wordt.
Want dit zijn de gereedschappen voor creatieve
bruggenbouwers naar een nieuwe wereld.
Ans Tros is oprichter en creatief directeur bij
SchoolvoorCoaching en auteur van o.a. 'Dynamisch
Coachen - Balans tussen Zingeving en Resultaat'. Ook
is zij trainer en verbinder in de Werkplaats Innerlijke
Leiding.
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Zowel pijn als verlangen zijn
waardevolle ‘richtingaanwijzers’

36

De rode draad van waaruit ik mensen begeleid, gaat over wie jij bent in essentie
en als ‘instrument’, wat bij je past en wat je concreet in de wereld doet. Hoe stem
je af op jezelf, de ander en de levensstroom? Wat breng je vanuit jouw hoogste
potentieel teweeg in je leven, loopbaan en/of bedrijf?
Een vrouw die ik de afgelopen maanden heb gecoacht, schreef: ‘Er veranderde
veel in mijn leven. Ik wilde de balans opmaken en de koers voor de toekomst
uitzetten. Marjon heeft me tijdens de Levensschouw op een liefdevolle en
geïnspireerde manier meegenomen. Daarnaast werd, door de Soulsignaturereading en de analyse van mijn talenten, duidelijk welk pad ik verder wil volgen.
De uitdagingen voor mij zijn: meer mijn eigen weg gaan, staan voor wie ik ben
als coach, kiezen voor een specifieke doelgroep en mijn palet uitbreiden. Het
was heerlijk om Marjon als wijze, warme, duidelijke en zeer betrokken coach
mee te maken. Het is zeker aan te raden als je behoefte hebt aan een bezin
ningsmoment in je leven.’
In een paar sessies kan ik voor een ondernemer een Soulsignature-profiel
verhelderen en koppelen aan een passend marketingplan. Of ik kan een
directrice helpen met een machtsconflict op haar werk, waarbij we ook
innerlijke blokkades oplossen die haar leiderschap tot nu toe hebben beperkt.
Zowel pijn als verlangen zijn ‘richtingaanwijzers’ die je kunt aangrijpen om meer
op koers te komen in je leven; beide zijn van grote waarde. De keuze om van een
oude, vertrouwde wereld een nieuwe wereld in te gaan, dient zich elke dag weer
aan in onszelf, in de omgang met anderen en bij de keuzes waar we voor staan.
Steeds meer ervaar ik diepgaand dat het leven in essentie te vertrouwen is en van
daaruit begeleid ik mensen op hun levenspad.
Ruim 30 jaar werk ik als docent, trainer en leiderschap- & loopbaancoach in het
bedrijfsleven, de dienstverlening, bij overheden en voor de Nationale Politie. Ik
heb sinds 20 jaar een eigen coachpraktijk waarin ik werk als Talentenspelcoach/
opleider en met de Soulsignature©-aanpak.

Marjon te Riele is als freelance trainer en coach verbonden aan SchoolvoorCoaching.
Zij verzorgt de ReflAction Training & Workshop en is supervisor in de Werkplaats Innerlijke Leiding.
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Zelfcoachoefening: Is jouw glas gevuld?
Veel mensen, van jong tot oud, merken dat hun hoofd
veel meer kan dan hun lichaam. Je wordt de hele dag
verleid om dingen te ontdekken, te bekijken of te doen.
Bovendien moet je voortdurend beslissingen nemen
over uiteenlopende zaken. En als je jezelf dan ook nog
oplegt dat je overal goed over na moet denken om tot
afgewogen en onderbouwde besluiten te komen, is
het mogelijk dat je hoofd begint te kraken.
Stel, je bent voor 100% met je geest aanwezig in je
lichaam. Je lijf is dan het glas en je geest is het heldere
water. Het glas is dan compleet gevuld met jouw eigen
energie. Er kan namelijk niets anders bij. Het effect is
dat je goed kunt voelen wat je wilt, nodig hebt en dat
je innerlijke rust en balans ervaart.

Veel mensen hebben hun glas echter maar ten dele
gevuld. Stel, je glas is voor 35% gevuld met jouw
energie. Je weet uit de natuurkunde dat het zich dan
vult met de energie van anderen of je omgeving. Dus
jouw water wordt vertroebeld met water (de energie
ën, emoties en oordelen) van anderen. Je bent dan
ontvankelijker voor externe beïnvloeding. Het effect is
dat je niet goed meer kunt onderscheiden wat van
jezelf is of van een ander. Dit is meestal het geval als je
merkt dat je stemming plotseling omslaat. Het ene
moment ben je nog blij, het andere moment voel je je
ineens zwaar en moe. Of je voelt je boos zonder te
weten waarover.
Je kunt dit eenvoudig testen met de volgende
oefening:

• Vraag jezelf af of hetgeen je nu voelt van jou is of van anderen.
•	Is het niet van jou, of weet je het niet? Geef dan de opdracht: ‘Ik stuur alle
energie van anderen nu retour afzender’. Voel of het verschil maakt in je
lichaam.
•	Het kan ook zo zijn dat (een deel van) jouw energie ergens anders is.
Geef daarvoor de opdracht: ‘Ik haal al mijn energie die ik ergens heb
achtergelaten nu geschoond weer terug naar mijn systeem (lichaam en
geest) en vul mezelf er helemaal mee op. Voel opnieuw of dit verschil maakt.

Het is echt mogelijk om je geest weer volledig in je
lichaam te laten functioneren. Met wat begeleiding
kun je dat zelf leren reguleren. Wij noemen dat
zelfcoaching. Je ontdekt je eigen gebruiksaanwijzing.
Dit maakt dat je gaat merken wanneer je ‘uit je lijf’
floept en daarmee letterlijk angstiger of onrustiger
wordt. De oplossing ligt in het wegsturen van de
energie van anderen en je eigen geest terugroepen.

Binnen SchoolvoorCoaching hebben we de ambitie
om deze kennis over zelfcoaching met een zo groot
en breed mogelijk publiek te delen. Dit doen we al in
enkele programma’s zoals de ReflAction Training en de
Werkplaats Innerlijke Leiding. Maar eveneens via ons
nieuwe product voor twintigers. Zie Persoonlijke groei,
pagina 55.
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LOOPBAANBELEID
INTERVIEW

‘Flexbanen:
dé oplossing voor
de gouden kooi’
39

‘De verschuivingen op de arbeidsmarkt vragen om flexibel
inzetbare werknemers en flexibele arbeidscontracten.
Daar moeten dan wel permanente groeitrajecten tegenover staan. Laterale samenwerking tussen bedrijven en
organisaties kan ervoor zorgen dat medewerkers
makkelijker doorstromen.’ Volgens Marc Gnodde, algemeen
directeur VistaNova en directielid van SchoolvoorCoaching,
verandert daarmee ook de rol van de HR-manager en de
loopbaancoach.
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‘Zo’n flexbaan op basis van
een 5-jaarscontract is de

ideale schakel

tussen het flexwerk van de
zzp-er en een vaste baan.’

40

De regering verzekert ons dat het goed gaat met de
economie. Na jaren van baanonzekerheid of werk
loosheid lukt het inderdaad steeds meer mensen om
weer aan de slag te gaan, zo blijkt uit de cijfers. Er zijn
volop banen – en toch zijn er mensen die nog steeds
moeite hebben om aan werk te komen. De oorzaak is
een verschuiving op de arbeidsmarkt. Klassieke banen
in de productie en administratieve functies op kantoor
verdwijnen. Wat ervoor terug komt zijn nieuwe banen
in de ICT.
Google, Bol.com en Cool Blue maken gewone
bedrijven overbodig, stelt Viktor Mayer-Schönberger,
hoogleraar Internet Governance and Regulation aan
de Oxford University en auteur van ‘Big Data: A
Revolution That Will Transform How We Live, Work,
and Think’. Grote webwinkels zijn geen producenten
van artikelen meer, maar bieden artikelen van anderen
aan. Beweren dat klassieke bedrijven overbodig
worden is misschien wat extreem. Maar daarnaast
ontstaan wel steeds meer platforms vanuit de klant en
vanuit aanbieders. De big data-economie legt de lat
een stuk hoger als het gaat om het basisopleidingsni
veau. Zelfs al blijven de oude en de nieuwe economie
naast elkaar bestaan, dan nog moeten we er rekening
mee houden dat de arbeidsmarkt er in ieder geval
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door verandert. Eén baan of één functie voor het
leven, dat is voorbij. Werknemers zullen tijdens hun
loopbaan steeds vaker switchen.
Flexbanen
Om werkgevers tegemoet te komen, morrelde de
regering tijdens de economische crisis aan het recht
op werkzekerheid. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid
van tijdelijke contracten te verruimen. In 2014 werd
door supermarktketens in overleg met CNV voor het
eerste een balletje opgegooid om te komen tot
‘flexbanen’ (ook wel tussenbaan genoemd). Aanleiding
was de nieuwe Wet werk en zekerheid, die arbeids
contracten voor bepaalde tijd mogelijk maakt. VNONCW was voor, vakbond CNV ook; helaas stelt FNV
zich conservatiever op. Behoudende partijen hielden
het tijdens de crisis tegen om 5-jaarscontracten
mogelijk te maken. Dat thema dient zich nu opnieuw
aan, in een ander jasje. Zo’n flexbaan op basis van een
5-jaarscontract is de ideale schakel tussen het flex
werk van de zzp-er en een vaste baan. Eigenlijk
weerspiegelt dit gewoon al de realiteit. Na vijf jaar zijn
de meeste banen immers niet meer zo spannend.
Een vast contract, dat goede salaris en die mooie
secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen dan een
gouden kooi vormen. De deur daarvan gaat pas open

als mensen kunnen overstappen met behoud van
salaris en extra’s, hun pensioen mee kunnen nemen,
en geen problemen krijgen met bijvoorbeeld de
hypotheekverstrekker. Het eerste kun je afspreken met
collega-werkgevers, het tweede is al op veel plekken
goed geregeld, het derde zal nog uit onderhandeld
moeten worden met de banken. Helaas loopt het
arbeidsrecht hierin tien jaar achter op de praktijk.
Platformeconomie
In tegenstelling tot vier jaar geleden wordt het voorstel
voor flexbanen nu gelukkig wél ondersteund met
harde randvoorwaarden, zoals budget voor ontwikke
ling en scholing. Zo kan de flexibele medewerker
bijtijds gaan bijleren voor zijn volgende loopbaanstap.
Werkelijk flexibele werkgevers zullen daarvoor ook
buiten de grenzen van hun eigen bedrijf gaan samen
werken. Dan gaat de hr-afdeling van een middelgroot
bedrijf het loopbaantraject voor zijn flexbaanmede
werkers samen met vergelijkbare bedrijven in de
omgeving regelen. Zo wordt de pool van flexibele
medewerkers groter, maar ook de carrièrekans voor
een medewerker ruimer. In Noord-Nederland hebben
enkele organisaties al de handen ineengeslagen om
mensen op die manier te laten rouleren. Ze werken er
samen in Noorderlink.nl, een soort digitale banen
carrousel die de arbeidsmobiliteit bevordert met
vacatures, medewerkers koppelt aan andere werkge
vers. Wie meedoet, krijgt een baangarantie. Dergelijke
initiatieven moeten zo snel mogelijk een wettelijke
status krijgen, want de bank wil zekerheid als zo’n
medewerker aanklopt voor een lening of hypotheek.
Noorderlink is de eerste stap op weg naar een platformeconomie. Wij zouden het liefst ook zo’n platform
zien in Midden-Nederland, en uiteindelijk kun je
dergelijke initiatieven natuurlijk ook landelijk koppelen.
Zo groot is Nederland immers niet.
De mensen die toch vastigheid willen, moet je
natuurlijk wel de gelegenheid bieden om een vast
contract aan te gaan, maar het aantal vaste banen zal
onherroepelijk slinken. Tijdens de crisis ‘kozen’ veel
werknemers die ontslagen werden er noodgedwon
gen voor dan maar zzp-er te worden. Er zullen altijd
mensen zijn die zich echt in hun element voelen als
ondernemer, maar veel van die zzp-ers zullen blij zijn
als ze een contract krijgen voor vijf jaar. Kijkend naar
de toekomst denk ik dat de mensen met zo’n flexbaan
uiteindelijk veruit de grootste groep zal worden.
Hoe voorkomen we dat mensen buiten de boot
vallen?
Zoals ik het zie, kunnen we door flexbanen de 7
procent werklozen van nu terugbrengen tot 4 pro
cent. De mensen die écht niet meer aan de slag
kunnen, moet je dan wel een vangnet aanbieden. Er
wordt nu enorm veel tijd, geld en energie gestopt in
het aan een baan helpen van werklozen die praktisch

onbemiddelbaar zijn. Mensen worden gek van het
systeem waar ze in gevangen zitten. Vijftigplussers
moeten verplicht solliciteren bij bedrijven die hen
overduidelijk niet in dienst willen nemen. Of je vindt
iets tegen het minimumloon en bent dan per saldo
slechter uit dan met een uitkering. Ik pleit daarom
voor een basisinkomen dat je kan behouden als je
baan neemt. Een dergelijk experiment loopt nu in
Finland; de eerste signalen zijn positief. Denk aan een
basisbedrag van, zeg, 600 euro per maand voor
iedereen, individueel gebonden, zonder verplichtingen.
De hele bureaucratische molen met uitkeringen en
(huur)subsidies valt dan weg. Waarom zouden we
mensen die op andere manier willen leven niet de
ruimte geven? Met een basistoeslag kan je er boven
dien voor kiezen parttime te werken en daarnaast
mantelzorg of vrijwilligerswerk te doen.
Persoonlijke ontwikkeling
In het bedrijfsleven houden we elkaar en de over
heidsinstanties nu vaak voor de gek. Als je mensen
kwijt wil, of als iemand zelf op wil stappen, regel je een
nepreorganisatie of we doen alsof we iemand met
ruzie ontslaan. Bij flexbanen weet je van tevoren dat
dag gaat komen dat je afscheid neemt van elkaar, en
help je mensen op weg. Het flexbaanconcept staat of
valt met persoonlijke ontwikkeling: wie ben ik, wat kan
ik, wat wil ik, waar word ik blij van, en wat wil ik er nog
bij leren? Voor jonge mensen is dat nu al vanzelfspre
kend. Die kijken minder naar het salaris en meer naar
de balans tussen werk en privé en de mogelijkheid om
zich te ontwikkelen, onder het motto: ‘Wat leer ik in
deze job en hoe draagt dit bij aan mijn carrière als
geheel?’ Het functioneringsgesprek wordt een
tweejaarlijkse apk, vergelijkbaar met de toekomst
gerichte koersgesprekken die we hier bij VistaNova en
SchoolvoorCoaching houden met onze medewerkers.
Daarin gaat het niet over wat je nog moet verbeteren,
maar juist over waar je goed in bent en waar je je nog
in wilt ontwikkelen. En als dat niet binnen onze deuren
mogelijk is, helpen we mensen om dat elders te
vinden.

‘Kijkend naar de toekomst
denk ik dat de mensen met
zo’n flexbaan uiteindelijk

veruit de grootste
groep zal worden.’
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Flexbanen bieden de kans voor HR-mensen om
lateraal te gaan samenwerken in de regio. Jouw
collega’s in andere bedrijven en organisaties zitten in
dezelfde situatie, dus hoe kun je elkaar helpen?
Netwerken wordt nog belangrijker, dus houd voeling
met wat er gebeurt in andere bedrijven in de buurt.
Werk samen, wissel de verschuivingen in je banenpo
pulatie uit, ga gezamenlijk opleidingen inkopen, en
stem je arbeidsvoorwaarden af zodat het makkelijker
wordt om werknemers onderling over te laten
stappen. En niet onbelangrijk: voed je management
op, als dat nog niet inziet dat deze ontwikkeling niet
meer te remmen is. Hoe dan ook: blijf niet in de ivoren
toren van je eigen bedrijf zitten.
VistaNova
Voor loopbaancoaches geldt dat ze mensen gaan
coachen op het bewustzijn dat hun ontwikkeling nooit
stopt. Dat basisprincipe vind je ook bij VistaNova; wij
leiden op voor de toekomst, dus die toekomstver
wachting integreren we nu al in onze opleidingen.
Bijvoorbeeld door vijf dagdelen in te ruimen voor
arbeidsmarktbenadering, de rol van internet en social
media, big data en wet- en regelgeving. En niet te
vergeten: ondernemerschap. Arbeidsmarktgegevens
over kansrijke beroepen en mobiliteit worden steeds
belangrijker voor onze studenten, dus ook voor ons.
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Als loopbaancoach moet je contacten hebben met
partijen die aan de frontlinie zitten van de verande
rende arbeidsmarkt.
De platformeconomie heeft ook invloed op het
businessmodel van ons opleidingsinstituut. Onze
cursusdeelnemers en de professionals die wij daarvoor
inhuren, komen uit heel Nederland. Waarom zouden
we onze diensten niet via internet aanbieden in
samenhang met aanbieders van andere HR-diensten
en opleidingen, als een soort marktplaats waar je
digitaal zoekt naar een passende opleiding en oplei
der? De toegevoegde waarde zit dan in het garande
ren van dezelfde gezamenlijke kwaliteitsstandaarden
die wij nu al als VistaNova aanhouden: als je via het
platform een opleiding boekt, weet je dat het goed zit.
Zelfs al blijven de oude en nieuwe economie naast
elkaar bestaan, dan nog moeten we er rekening mee
houden dat de arbeidsmarkt er in ieder geval door
verandert. Eén baan of één functie voor het leven, dat
is voorbij. Werknemers zullen tijdens hun loopbaan
steeds vaker switchen.
VistaNova zet zich met haar opleidingen in om
samenwerking die voor de nieuwe arbeidsmarkt nodig
is in platformverband te stimuleren.

LOOPBAANBELEID
INTERVIEW

‘Het bevorderen
van duurzame
inzetbaarheid is
gewoon goed

werkgeverschap’
Tekst: Caroline Linssen
Marianne Beliën is lid van de Raad van Advies van VistaNova
en heeft een eigen bedrijf als loopbaancoach. Als adviseur
helpt ze werkgevers om duurzame inzetbaarheid te vertalen
naar een samenhangend pakket van maatregelen. Bijvoorbeeld een bedrijfscultuur waarin inzetbaarheidsgesprekken
veilig gevoerd kunnen worden, en samenwerkingsverbanden
tussen werkgevers die de doorstroming van werknemers
vergemakkelijken.
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Duurzame inzetbaarheid is zo’n containerbegrip
geworden …
‘Voor mij betekent het dat je de vitaliteit en talentont
wikkeling van mensen bevordert, zodat ze gezond en
zinvol aan het werk kunnen blijven. Hoe langer
mensen moeten blijven werken, hoe relevanter dat
wordt voor werkgevers. Ik probeer die interactie
tussen vitaliteit en talentontwikkeling als integraal
beleid bij organisaties op de agenda te krijgen.’

‘In Noord-Nederland heb je
Noorderlink, een samenwerkingsverband van 45 werkgevers, zowel
bedrijven als overheid.’

Dat is blijkbaar nog steeds nodig?
‘Als loopbaancoach begeleid ik mensen in hun
persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hun
wensen, talenten en drijfveren worden duidelijk, ze
zetten een koers uit en gaan hier met een prachtig
actieplan de deur uit. Maar daarna gebeurt er vaak
niets, omdat hun werkgever niet mee wil bewegen.
Sterker nog, mensen durven het vaak niet eens te
hebben over hun ontwikkelingswensen, zeker als er
reorganisaties spelen. Dat vind ik om te huilen. Mijn
inzet is dat mensen veiliger kunnen bewegen naar een
volgende uitdaging in hun loopbaan, binnen of buiten
de organisatie. Als iemand zich geblokkeerd voelt om
zijn loopbaanplan uit te voeren, dan kan de werkgever
een stimulerende rol hebben.’
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Hoe krijg je dat voor elkaar?
‘Eén kant is zorgen dat organisaties een actiever
personeelsbeleid gaan voeren om ontwikkeling en
beweging in te voeren als de norm, vertaald in cultuur
en instrumenten. Daar is een open en veilige dialoog
voor nodig tussen werknemer en manager. En
voorbeeldgedrag van de manager! De andere kant is
het bevorderen van doorstroom van mensen die met
zo’n persoonlijk actieplan rondlopen, maar niet durven
verkassen vanwege de hypotheek, de studiekosten van
de kinderen enzovoorts. Ik zie het vooral bij over
heidsorganisaties, nutsbedrijven en bijvoorbeeld
koepelorganisaties: gigantische salarissen, een
geweldige cao, van alle kanten beschermde banen en
mensen die daardoor niet weg durven gaan.

‘Zelfs jonge, getalenteerde
leidinggevenden met een
prachtig CV en een huurhuis
blijven hangen aan die
gouden ketenen.’
Ze hebben het zo goed dat ze tien, vijftien jaar bij zo’n
landelijke organisatie blijven, terwijl ze qua ontwikke
ling hoognodig aan een andere werkomgeving toe
zijn. Tijdelijk een stapje terug of weer in de regio gaan
werken voelen ze als demotie, terwijl dat goed zou
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kunnen passen in hun loopbaanplan. Of ze solliciteren
wel, maar zetten het niet door omdat ze geen vast
contract meer krijgen, of een lager salaris. POP-ge
sprekken helpen dan onvoldoende, want die worden
meestal gevoerd vanuit het verlengde van de huidige
functie. En die werknemer wil soms juist een andere
kant uit en vraagt zijn of haar werkgever om daarbij te
helpen. Het is cruciaal dat daar een open gesprek over
gevoerd kan worden. Managers moeten dus vooral
niet meteen dreigen: ‘Nu ik dit weet, moet je maar
weg.’ Ga samen kijken hoe je die medewerker op weg
kan helpen met de juiste opleiding, stage of contac
ten.’
Blijft het feit dat uitstromen voor werknemers
riskant kan zijn.
‘Werkgevers kunnen samenwerkingsverbanden in hun
regio of branche creëren om een vloeiende overstap
te faciliteren. Denk aan stage lopen bij elkaars organi
saties, en detacheringen om te kijken of je bij elkaar
past. Zo kun je samen besluiten of het een overstap
naar een andere vaste baan kan worden. In NoordNederland heb je Noorderlink, een samenwerkings
verband van 45 werkgevers, zowel bedrijven als
overheid. Ze wisselen vacatures uit en bieden master

classes, cursussen en bezinningsdagen aan. Medewer
kers van de aangesloten organisaties kunnen bij elkaar
stage lopen. Noorderlink is vanuit de drie noordelijke
provincieoverheden gestimuleerd, want die willen de
regio aantrekkelijker maken voor werknemers.
Binnen de woningbouw zijn er al een stuk of zeven
regionale samenwerkingsverbanden waar bedrijven
kennis, banen en stages uitwisselen. In Utrecht
hebben zeventien woningbouwverenigingen de
handen ineengeslagen in Klimmr. Via dat ‘kansenpor
taal’ kan de werknemer bijvoorbeeld de hulp van een
loopbaanadviseur inroepen. En toen de gemeente Oss
enige jaren geleden moest reorganiseren, wilde ze niet
zoals gebruikelijk alle jonkies eruit gooien. Die vonden
ze te waardevol. Met andere gemeenten en over
heidsorganisaties in de regio is een samenwerking
aangegaan om mensen te herplaatsen. Door veilige
structuren te koppelen aan loopbaantrajecten zijn die
mensen doorgestroomd. Zo houd je vloeiende
systemen. En je zegt tegen je mensen: jij hebt hier
twintig jaar fantastisch werk gedaan, er is nu helaas
voor jouw specifieke kennis en vaardigheden geen
plaats meer, maar die andere werkgever kan jouw
talent goed gebruiken.’
Hoe kunnen loopbaancoaches hier een rol in
spelen?
‘Ten eerste: leidinggevenden stimuleren om te leren
een open, veilig gesprek te hebben met hun mensen
over beweging en ontwikkeling. Ten tweede: grijp je
kans om het hogere management en HR te beïnvloe
den, zodat die integraal beleid maken rondom duurza
me inzetbaarheid, en de vitaliteit en ontwikkeling van
de medewerkers zo goed mogelijk faciliteren op de
korte, middellange en lange termijn. Benadruk het
strategische belang in de lijn met de ambities van de
organisatie zodat er tijdig stilgestaan wordt bij welke
mensen en talenten er nodig zijn om die ambities te
realiseren.

‘Een ex-werknemer wordt
een heel goede
ambassadeur, in plaats
van iemand die klaagt over zijn
oude werkgever.’
Wijs erop dat het bevorderen van duurzame inzetbaar
heid gewoon goed werkgeverschap is, en positieve
effecten heeft op verzuimreductie en productiviteit.
Medewerkers die psychisch met pensioen zijn op een
plek waar ze op uitgekeken zijn, kunnen een rotte
appel in de mand worden. Ze verzuimen meer en

infecteren soms collega's met hun negatieve instelling.
Dat zorgt voor productiviteitsverlies, verzuim- en
vervangingskosten. Dat kun je als argument gebruiken
voor werkgevers om de cultuur van blijvend leren en
ontwikkelen te stimuleren, en voor passende door
stroom te zorgen. Dan heeft de werkgever ook ruimte
voor nieuwe, jonge mensen met frisse ideeën en een
nieuwe aanpak. Zo maak je je organisatie flexibeler
voor de toekomst. En een ex-werknemer wordt een
heel goede ambassadeur, in plaats van iemand die
klaagt over zijn oude werkgever.’
Wat moeten loopbaancoaches daarvoor in huis
hebben?
‘Ik denk dat de opleidingen voor loopbaancoaches wel
iets breder zouden mogen insteken op de vele
factoren en omstandigheden binnen organisaties die
bepalen of mensen wel of niet in beweging komen.
Loopbaancoaches zouden volgens mij ook meer aan
belangenbehartiging kunnen doen voor werknemers.
Ze kunnen naar hun opdrachtgevers uitdragen dat het
belangrijk is om goed na te denken over hun visie en
strategie op het gebied van inzetbaarheid. Ik ben
verbonden aan het Nationaal Platform Duurzame
Inzetbaarheid voor adviseurs, kenniscentra, en
organisaties. Dat biedt allerlei door TNO ontwikkelde
instrumenten aan om de vele aspecten van duurzame
inzetbaarheid in kaart te brengen en tot een samen
hangende aanpak binnen een organisatie te komen.
Het bevorderen van de juiste interactie tussen organi
satie, leidinggevenden en werknemers staat hierin
centraal.
Misschien moeten we ons ook iets meer gaan verdie
pen in de samenhang tussen individueel gedrag, het
HR-beleid en de bedrijfscultuur. Hierdoor kun je een
goed verhaal neerzetten in het gesprek met je cliënt
en zijn of haar manager. Zelf heb ik bijvoorbeeld een
opleiding managementcoaching en een opleiding tot
vitaliteitsadviseur gedaan. Als je meer serieus wordt
genomen, kun je veel beter duidelijk maken dat het in
ieders belang is om beweging te stimuleren. En jijzelf
hebt toch veel meer eer in je werk wanneer er ook
echt iets gebeurt met dat mooie nieuwe traject dat je
met je cliënt hebt uitgestippeld?’

Meer informatie
npdi.nl
klimmr.nl
noorderlink.nl
mareconsult.nl
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Iemand met zijn schaduw confronteren

is hem zijn eigen licht laten zien.
C. G. Jung

COLUMN

Bevrijd jezelf van oude patronen
en volg je hartkompas!
Als jongere op de middelbare school kan het soms voelen alsof je in een gevan
genis zit. Als een fabrieksrobot moet elke leerling dezelfde dingen leren, en het
liefst zich ook nog op dezelfde manier gedragen. De grote hoeveelheid toetsen
en cijfers werken prestatiedruk en competitiegedrag in de hand. Alsof de
sociale druk nog niet genoeg was.
Als hooggevoelige kan het zijn dat je te midden van deze drukte ook nog eens
last hebt van emoties van anderen, concentratieproblemen en confrontaties met
oneerlijkheid en moeizame samenwerkingen. Daarbij besteed je te veel uren
aan huiswerk, omdat je alles netjes en correct wilt doen. Bovendien is leren voor
toetsen lastig, omdat je meer gericht bent op details dan op hoofdzaken.
Ben je je ervan bewust dat je jezelf via de vetgedrukte woorden gevangen
houdt? Het is namelijk het oude denken.
Steeds meer leerlingen krijgen ‘etiketten’, omdat ze niet meer in staat zijn lang
stil te zitten en lessen te volgen waar hun interesses niet liggen. Te veel leer
lingen hebben last van vermoeidheidsklachten, stress, prestatiedruk en faalangst.
Soms resulteert dit in overspannenheid of zelfs een burn-out.
HeartNav gelooft in een nieuwe manier van leren en onderwijs volgen: de
jou-manier, waarin jij mag voelen en aangeven wat jij nodig hebt, zodat jij jouw
leven en schooltijd op een fijne manier kunt inrichten.
Kijk nog eens naar de vetgedrukte woorden. Stel je voor dat je je nu loskoppelt
van al deze termen. Stel dat jij de vrijheid hebt om dingen op jouw eigen manier
te doen, dat jij je leven mag inrichten op een manier die voor jou fijn is; hoe zou
dat voelen? Maak contact met je hartkompas, je innerlijk weten. Word je ergens
enthousiast van? Volg dat gevoel! Het stuurt je naar wonderlijke plekken en
mensen die ook hun lichtkracht de wereld in willen brengen.
Wil je meer weten? Neem dan eens een kijkje op heartnav.nl.
Liefs,

Chanina Michelle
Chanina Michelle Roelofsma is student Creative Writing aan de Hogeschool ArteZ
en maakt deel uit van het HeartNav-team.
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Hoe ontdek je
jouw Next Step?
Zoek je verbreding of verdieping in je loopbaan en
gesprekken en ontmoetingen? Het versterken van je
vakmanschap in coaching of teamcoaching brengt je verder.
In het Rol-Doel-Context-model kun je zien wat dit
voor je dagelijks werk kan betekenen.
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Op de assen zie je de bovenstroom (gedrag, afspraken
en procedures) versus de onderstroom (opvattingen,
emoties, overtuigingen en energie). Veel veranderingen
mislukken omdat de onderstroom onvoldoende
aandacht krijgt. Het is te vergelijken met de persoon
lijke ijsberg of de ijsberg van een team. Daarnaast heb
je de keuze om een persoonsgerichte of een team
gerichte interventie te plegen. Het is ideaal als je in
lastige situaties meerdere rollen ter beschikking hebt

Rol -Doel-Context
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om vanuit te reageren. Dan kun je naast het inzetten
van je functierol, ook voor een (team)coachrol kiezen
of een persoonlijke reactie geven.
Als je deze vaardigheden beheerst kun je, afhankelijk
van het doel en de context, bewuster kiezen voor een
rol die dat doel ondersteunt. Het flexibel kunnen
schakelen tussen rollen en mogelijke interventies
vraagt om alertheid zodat je in het hier en nu kunt
reageren. Wij noemen dat ReflAction - de kern voor je
succes in communicatie. Het betekent: waarnemend
handelen in het moment, gebaseerd op een stevig
theoretisch fundament voor je vakmanschap.

OPLEIDINGEN

ReflAction bestaat uit de volgende onderdelen.
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Waarnemen vormt de basis. Hoe rijker je waarnemin
gen en observaties zijn, des te beter zal je reflectie zijn
- die weer bepalend is voor je handelen. Daarna zie je
het effect en kun je doorgaan of bijsturen. Een voor
beeld om te verduidelijken. Als je in gesprekken vooral
op de inhoud focust, zul je gemakkelijk informatie
missen over non-verbale signalen - zoals bewegingen,
toonhoogte, emoties etc. (zowel bij anderen als bij
jezelf). Wanneer je alle intuïtieve en non-verbale
signalen opmerkt, kun je directer tot de kern komen in
gesprekken. Dit is een belangrijke basisvaardigheid
voor het leren coachen én om goed voor jezelf te
zorgen. Daarom bieden we dit ook als aparte work
shop en training aan.

Nieuwgierig naar een passende Next Step?
Op de volgende pagina’s tref je een overzicht van onze
opleidingen aan. We onderscheiden vakmanschap in
coaching of teamcoaching, programma’s voor
persoonlijke groei en verdiepingstrainingen. Om te
beslissen wat een passende Next Step voor jou kan
zijn, ben je van harte welkom in onze Next Step
Workshop om onze onderscheidende aanpak te
ervaren.
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OPLEIDINGEN
VAKMANSCHAP IN COACHING
Onze leergangen bieden het fundament voor
vakmanschap in coaching. Je leert mensen in
individuele trajecten professioneel te begeleiden.
Door een van onze korte trainingen te volgen,
vergroot je je effectiviteit in 1-op-1-gesprekken.

Leergang Coaching voor Professionals
Al jaren onze bestseller
Ook als dagvariant - 38 dagdelen
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Na de leergang kun je als StiR-erkend coach
mensen coachen op werkgerelateerde vraag
stukken. Je beschikt over een stevig fundament
in je vakmanschap, doordat je coachtechnieken
theoretisch én praktisch beheerst. Diepgaand
inzicht in je persoonlijkheid stelt je in staat
jezelf tijdens een coachtraject als belangrijkste
instrument in te zetten. Je leert spelen met het
effect van je gedrag, kunt opvattingen in de
interactie onderzoeken en weet je aanpak te
onderbouwen en verantwoorden.
Wat doen we?
Systeemdenken, de psychologie van Jung en
kennis over je fysieke Ik vormen de kaders van
deze leergang. Je oefent voortdurend samen
met je groepsgenoten met coachvragen in de
rol van coach, gecoachte en observator. Daar
naast verzorg je coachtrajecten met externe
coachees. De leergangcoach en de andere
deelnemers begeleiden je daarbij intensief. De
verwerkingsopdrachten helpen bij de reflectie
op je ontwikkeling tot coach, zodat coachen en
ReflAction een tweede natuur worden.
Voor wie?
Je bent bijvoorbeeld trainer, HR-manager,
leidinggevende, projectmanager of coach voor
je collega’s, of je wilt van coaching je beroep
maken. Je bent op zoek naar persoonlijke groei
en houdt van leren als onderdeel van een
groepsproces.
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Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur
23 dagdelen
VistaNova
Na deze opleiding ben je klaar om als professio
neel loopbaanadviseur en -coach aan de slag
te gaan. Je beschikt over een diploma met
post-HBO-erkenning en kunt je inschrijven als
StiR-erkend coach. Je weet hoe je een Koers
onderzoek afneemt. Tijdens een loopbaan
coachingstraject begeleid je jouw cliënt met jezelf
als belangrijkste instrument in de zoektocht naar
zijn of haar persoonlijke levensmissie.
Wat doen we?
Ons team van senior docenten en supervisoren
begeleidt je en laat je alle ins en outs van coaching
en het Koersonderzoek doorleven. Je doorloopt
het onderzoek zelf, om de effecten aan den lijve
te ondervinden. Die persoonlijke aanpak zetten
we voort tijdens zes gesprekken met je supervisor.
Tijdens de opleiding neem je het Koersonderzoek
af bij jezelf en drie proefcliënten. Je ontdekt de
stijl die het beste bij jou past en kunt meteen in
de praktijk aan de slag.
Voor wie?
Je beschikt over vijf jaar werkervaring en minimaal
HBO werk- en denkniveau. Je wilt loopbaanadviseur of careercoach worden en bent
geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling.

OPLEIDINGEN

‘Een prachtige reis! Zo zou ik de leergang Coaching voor Professionals
willen typeren. Het was een reis waarbij mijn mede-cursisten en ik aan
de hand van de noodzakelijke theorie, uitgerust met meer dan 20
modellen/instrumenten/oefeningen, onze eigen ijsberg in zijn gegaan.
Om er ‘opgeschoond’ uit te komen en zo vanuit onze eigen ervaring
waardevolle bijdragen te kunnen leveren aan anderen, professioneel,
als coach, maar ook binnen bestaande werkkringen en relaties.
Het was een cadeau aan mezelf! Een echte aanrader!.’
Eveline, Oprichter en eigenaar Scope14+

Coachtechnieken 1-op-1
Vergroot je impact in elk gesprek

Workshop ReflAction
Verken jouw blinde vlek in waarneming

8 aaneengesloten dagdelen of 4 losse dagen

1 dag

Je beheerst verschillende coachtechnieken en
kunt ze inzetten in 1-op-1-gesprekken. Daar
mee breng je de ander in beweging. Je bent in
staat constructief positieve én lastige feedback
te geven. Je hebt geleerd welke opvattingen en
overtuigingen bepalend zijn voor je gedrag en
kent het effect daarvan op je gesprekspartner.

Alerter en met meer lef je (coach)gesprekken
voeren: het kan! Door de subtiele signalen van je
lijf, intuïtie en emoties serieus te nemen, kun je
vrijer aanwezig zijn. Hoe dat werkt ontdek je in
deze inspirerende workshop.

Wat doen we?
Samen met de andere deelnemers oefen je veel,
zowel in de rol van coach als gecoachte. Korte
theoretische instructies wisselen we af met
oefeningen, zodat je de technieken meteen in
praktijk brengt en direct effect ervaart.
Voor wie?
Je bent leidinggevende, projectmanager of
docent. Je wilt meer weten over jouw rol in
de interactie en je effectiviteit in gesprekken
vergroten. Je deinst niet terug voor zelfreflectie
en staat open voor feedback. Je bent nieuws
gierig naar persoonlijke ontwikkeling en wilt hier
tijdens de training energie in steken. Doordat je
casuïstiek uit je (werk)omgeving inbrengt, is deze
training concreet toepasbaar in je dagelijks werk.

De workshop begint met een korte introductie in
de psychologie achter ReflAction. Maar bovenal
is er ruimte om te oefenen en te werken aan
jouw leervragen. Want uiteindelijk wil je natuur
lijk ontdekken hoe jij jouw waarnemingen omzet
in een actie in het hier-en-nu. Succes en
enthousiasme verzekerd! Daarom brengen we
de helft van de workshopkosten in mindering, als
je je na deze workshop aanmeldt voor een van
onze leergangen.

Next Step Workshop
1 dagdeel
In onze kosteloze Next Step Workshop maak
je kennis met de onderscheidende visie en
werkwijze van SchoolvoorCoaching en het
uitgebreide opleidingsaanbod. Maar er is ook
aandacht voor jouw leer- en ontwikkelvragen.
Daarom vul je ter voorbereiding een korte
vragenlijst in. Zo haal je werkelijk rendement uit
je Next Step Workshop. Je gaat naar huis met
een advies op maat.
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OPLEIDINGEN
VAKMANSCHAP IN TEAMCOACHING
De leergangen vormen het fundament voor
vakmanschap in professionele teambegeleiding.
Je leert teams begeleiden naar zelfsturing en
eigenaarschap. Na het volgen van de korte training
communiceer je effectief met je team, doordat je
soepeler schakelt tussen gespreksinhoud en -proces.
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Leergang Teamcoaching
Doorgrond de geheimen van teams
en organisaties

Leergang Coachend Leiderschap
Ontwikkel de talenten van jezelf en
anderen

38 dagdelen

28 dagdelen

StiR-erkend Coach maak je gedegen analyses
van een team en zijn context. Daarvoor verbind
je de context van de organisatie met de doelen
van het team. Je maakt de onderstroom be
spreekbaar en creëert de randvoorwaarden voor
teaminterventies - om het zo te begeleiden naar
een volgend ontwikkelstadium. Je hebt kennis
van groepsdynamica en leerprocessen, en
beschikt over de nodige teamcoachtechnieken.
Inzicht in je persoonlijke stijl en kwaliteiten
helpen je vrij en onbevangen teams met de
meest complexe problematiek te begeleiden.

Versnellen of vertragen - in dit spanningsveld
werkt elke manager. De keuze hangt af van de
situatie. Om welke handeling vraagt die? En
handel je ook zo? Houd je jouw oplossingen voor
je, omdat anderen zich pas ontwikkelen als ze het
zélf uitproberen? Of geef je tips omdat dit com
fortabeler voelt? Door ReflAction vergroot je je
vermogen om passend te reageren op een
situatie. Zo vul je je verantwoordelijkheid met
meer voldoening én succes samen met je
collega's en team in.

Wat doen we?
We nemen de dynamiek van de opleidingsgroep
als uitgangspunt. Je ervaart de theorie in de
vorm van oefeningen met je groepsgenoten,
doorleeft zelf de fasen van teamontwikkeling en
past coachinterventies direct toe. Daarnaast
begeleid je een team in een verandertraject.
Over je teamcoachopdracht maak je een
video- en reflectieverslag. Op die manier benut
je je leerervaring maximaal.
Voor wie?
Je bent een ervaren leidinggevende, consultant,
projectmanager, trainer of (agile of lean)coach
en werkt regelmatig met groepen. Je wilt teams
begeleiden in hun collectieve leerproces, om zo
het potentieel maximaal tot zijn recht te laten
komen.
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Wat doen we?
Deze vraagstukken doen een beroep op je
persoonlijk leiderschap. Want je coacht beter als je
je drijfveren en talenten kent - en verantwoorde
lijkheid neemt. Deze leergang biedt daarvoor een
diepgaand leerproces, waarin je ontwikkeling in de
groep de basis vormt voor het effectiever begelei
den van je team(leden).
Voor wie?
De vragen van de managers die je voorgingen,
passeren de revue: hoe kan ik loslaten en vertrou
wen geven als er veel van mij en het team wordt
verwacht? Wat kan ik doen bij gebrek aan eige
naarschap? Hoe kan ik medewerkers helpen
omgaan met veranderingen? En hoe kan ik mijn
mensen uitdagen het beste uit zichzelf te halen?

OPLEIDINGEN

‘Door de opleiding Leergang Teamcoaching ben ik nog scherper en
bewuster gaan kijken naar wie ik ben en wat ik wil. Het is zo mooi om
te ontdekken bij jezelf wat je bent als instrument en wat voor impact
dat heeft. Natuurlijk gaat de opleiding over dynamiek in teams, over
onder en bovenstroom, over hier-en-nu en zingevend resultaten bereiken
maar horen van je omgeving dat je gegroeid bent als persoon is
natuurlijk een fantastisch compliment.’
Ad, Strategisch HR adviseur Zorgverzekeraar

NI EU W

Training Teamcoachtechnieken
Loslaten door het eigenaarschap te
versterken

Workshop De Onderstroom in
Organisaties Herkennen
Interveniëren met impact

8 aaneengesloten dagdelen of 4 losse dagen

1 dag

Hoe laat je teamleden onderling afspraken ma
ken die ze daadwerkelijk nakomen? In de training
Teamcoachtechnieken leer je teams effectiever
communiceren en verantwoordelijkheid ne
men voor de resultaten en de sfeer. Je doorziet
het effect van jouw coach- en interventiestijl
op de samenwerking in het team. Je leert de
eerste teamontwikkelingsfasen en bijbehorende
dynamiek herkennen. Door interactiepatronen
en opvattingen te doorzien en benoemen, pleeg
je met teamcoachtechnieken doeltreffende
interventies.

‘Gedoe’ in organisaties, wie kent het niet? Praten
over elkaar in plaats van met elkaar, afspraken
niet nakomen - zomaar twee uitingen van de
onderstroom in de bovenstroom. In deze
workshop voor ervaren teamcoaches leer je hoe
je die onderstroom met impactvolle interventies
beïnvloedt.

Wat doen we?
Samen met je groepsgenoten ervaar je het
proces van teamontwikkeling met het systeem
denken als uitgangspunt. Op korte theoretische
instructies volgt steeds een oefening. Zo leer je
je verplaatsen in het team en voorspellen wat het
effect is van jouw interventies. Je leert het team
als geheel aanspreken op zijn doelen. Daardoor
ben je in staat de verantwoordelijkheid voor het
leerproces en de resultaten los te laten.

Maar pas op: deelnemen aan deze workshop
betekent ook het onder de loep nemen van je
eigen gevoeligheden en strategie. Want ook jij
hebt effect op de dynamiek in de onderstroom.
Op basis van inzichten uit het systeemdenken en
systemisch werk ga je aan de slag met casuïstiek
van jou en je groepsgenoten. Zo breid je jouw
repertoire uit en ga je aan het eind van de dag
naar huis met praktische instrumenten om die
ongrijpbare processen te doorgronden en
duurzaam te beïnvloeden.

Voor wie?
Je bent bijvoorbeeld manager, trainer, advi
seur of projectleider. In die rol werk je vaak met
teams of groepen mensen. Je wilt je effectivi
teit vergroten door teamcoachtechnieken toe
te passen en bent op zoek naar vernieuwende
inzichten.
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OPLEIDINGEN
PERSOONLIJKE GROEI VIA COACHING
Wil je zélf stappen zetten in je persoonlijke
ontwikkeling? Ook dan ben je bij SchoolvoorCoaching aan het juiste adres. Tijdens een
intensief traject in de Werkplaats werk je aan
meer vrijheid en bezieling in je dagelijks leven.
Tevens zijn er korte trainingen en workshops
om betere met persoonlijke dilemma's en
stress om te gaan.

Werkplaats Innerlijke Leiding
Ontdek je manifestatiekracht
8,5 losse dagen en 5 supervisiesessies

ReflAction Training
Non-verbale signalen begrijpen en
benutten
3 losse dagen en 2 coachgesprekken
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Je zoekt een nieuwe balans tussen hoofd, hart
en fysieke Ik. Je verleden, uitputting, hoogge
voeligheid, of een gebrek aan bezieling vragen
om bezinning én heling. Je wilt loslaten wat je
belemmert en ontbrekende puzzelstukjes
ontdekken. Zo kun je keuzes maken die passen
bij jouw dagelijks leven en werk. Je vertrouwt
(weer) op je innerlijke leiding en ontdekt hoe je
met jouw unieke kwaliteiten anderen nog beter
kunt begeleiden.
Wat doen we?
We werken met Theory U en ervaren hoe
bewustzijn en co-creatie de basis vormen voor
collectief leren, innoveren en samenwerken. In
een intensief traject versterk je je persoonlijk
leiderschap. De verschillende docenten werken
vanuit een eigen specialisme. Samen met je
zelfgekozen supervisor zet je in vijf individuele
sessies de puntjes op de i. Het boek ‘Leiderschap
door (zelf)coaching’ van Ans Tros vormt de rode
draad.
Voor wie?
Je bent manager, trainer of coach en wilt je
vertrouwen op innerlijke leiding en manifestatie
kracht versterken. Je wilt oude patronen
loslaten, zodat je in elke situatie handelt op de
manier die het beste bij jou past. Dit wil je doen
in een groep waar nieuwe inzichten en oefenin
gen samengaan.
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In dagelijkse ontmoetingen en gesprekken pik je
automatisch allerlei non-verbale signalen op.
Soms voel je dan je lichaam verstrakken. Of je
wordt onverwachts geraakt door emoties van
jezelf of anderen. Wij noemen dat de onderstroom
in gesprekken: subtiele signalen die vaak onzicht
baar zijn, maar je wel beïnvloeden.
Wat doen we?
Je leert bewuster stilstaan bij wat je lichaam,
intuïtie en gevoelens je te zeggen hebben én je
eigen waarnemingen serieus te nemen. Dat is de
basis om in contact met jezelf, je kracht, en je
omgeving te blijven. Wij noemen dit ReflAction:
waarnemend handelen in het moment. In deze
training leer je via oefeningen en technieken hoe
je in ontmoetingen en (coach)gesprekken beter in
contact met jezelf en anderen blijft.
Voor wie?
Deze training is een aanrader als je merkt dat:
•	het soms lastig is om vrij te blijven van projecties
en verwachtingen van je klant of opdrachtgever;
•	je na een gesprek of ontmoeting ineens erg
vermoeid bent;
•	emoties je soms overvallen;
•	je vaak pas achteraf weet of beseft wat je had
willen doen of zeggen;
•	je het té veel nadenken niet kunt loslaten en
daardoor minder ontspant.

OPLEIDINGEN

NI EU W

Training Wie ben jij offline?
Psychologie om je eigen koers te bepalen
9 dagdelen

Workshop Moeiteloos Stress Loslaten
Benut je lichaam als instrument - een
must voor elke coach
1 dag

Als twintiger sta je aan het begin van je loop
baan. Je ontdekt wat bij je past en goed voelt.
Maar soms voel je ook prestatiedruk en kost
omgaan met de verwachtingen van anderen
je moeite. Als je ontdekt en leert kiezen wat bij
je past, heb je daar minder last van. Bovendien
vergroot je je gevoel van eigenwaarde - want je
weet wat jij toevoegt aan de maatschappij.
Wat doen we?
Samen met je groepsgenoten en de coach ga je
op onderzoek uit. Je ontdekt wie je bent en hoe
je je leven vanuit verschillende invalshoeken kunt
bekijken. Daarvoor werk je met de praktische
psychologie van Jung, maar ook met inzichten
uit de positieve psychologie en het ervaringsge
richt werken. Deze training helpt je herkenbaar
te zijn voor jezelf en anderen. Zo maak je bete
kenisvolle keuzes in je ontwikkeling.
Voor wie?
Je denkt graag over jezelf na - het liefst samen
met anderen. Een paar jaar geleden heb je je
studie afgerond en bent al een poosje aan het
werk. Je wilt je persoonlijk en professioneel
ontwikkelen, en zélf je koers bepalen.

Deze workshop is een ‘must’ voor coaches en
managers die geïnteresseerd zijn in de verwer
king van stress in de hersenen en het lichaam.
Sommige mensen lijken niet in staat te leren of
hun gedrag te veranderen. Zolang je fysieke Ik er
niet klaar voor is, heeft coachen op emoties of
zingeving geen enkele zin.
Je bent nieuwsgierig naar de mogelijkheden van
een lichaamsgerichte aanpak en wilt graag zelf
ervaren hoe die werkt en wat die oplevert. Deze
workshop, verzorgd door Hans Velders, biedt
handvatten om aan de slag te gaan. Het prakti
sche programma vergroot je inzicht in de
werking van het brein, het vecht-of-vluchtsys
teem en het kanaliseren van stress. EHBO voor je
fysieke Ik!
Deze workshop maakt ook deel uit van de
leergang Coaching voor Professionals en de
Werkplaats Innerlijke Leiding.

Burn-out voorkomen
Disbalans herkennen aan lichaamstaal
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NI EU W

1 dag + mind-bodyscan gesprek

Loopbaancoaching
Op zoek naar je levensmissie?
VistaNova
Het Koersonderzoek helpt je jouw unieke missie
te (her)ontdekken. In slechts enkele gesprekken
herijk je je loopbaan. Voor iedereen die zichzelf
een periode van reflectie op zijn eigen loopbaan
gunt of eindelijk de koers wil verleggen. Na een
intakegesprek met een ervaren loopbaanadviseur
volgen een biografiegesprek, drie Koersgesprek
ken en een afrondend gesprek. Het Koersonder
zoek kent een doorlooptijd van ca. 3 maanden.

Wil je ontdekken hoe je beter in je centrum en
daadwerkelijke midden kunt blijven, zodat je na
een werkdag met meer energie naar huis gaat?
En wil je onderzoeken hoe duidelijk je ogen en je
lichaamshouding weerspiegelen wanneer je uit
je midden raakt en dus minder goed bij jezelf
bent? Dan is deze workshop iets voor jou!
Oefeningen helpen je jouw energieveld te
verstevigen. Handvatten voor zelfcoaching dus,
maar ook praktische tools voor de begeleiding
van anderen.

‘Het heeft enorm geholpen om weer eerst naar
mijn gevoel te luisteren, waar te nemen en van
daaruit verder te gaan. Daardoor kan ik mezelf zijn
en blijven, ook in lastige situaties. De ReflAction
Training was een cadeautje aan mezelf.
Een aanrader!’
Christa, Regionaal coördinator VSV en VE
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OPLEIDINGEN
VERDIEPINGSTRAININGEN
SchoolvoorCoaching biedt niet alleen een
fundament in coaching, maar ook tal van
programma’s om voort te bouwen op die
gedegen basis. De professional die zich wil
blijven ontwikkelen komt bij ons zeker aan
zijn trekken.

Ga mee op Maakstormavontuur
en Realiseer jouw Wereldverbeterend Idee
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NI EU W

Training Diversiteit en
Uitsluitingsmechanismen
(H)erkennen in Organisaties

NI EU W

7 losse dagen en 5 mentorgesprekken

3 losse dagen

Hoe mooi zou het zijn als jouw droom uitkomt?
En hoe mooi zou het zijn als je weet hoe je dat
doet zonder geld uit te geven - door veel
mensen erbij te betrekken? De Deelwinkel kan
zich geen zinvoller bestaan voorstellen dan iets
nieuws creëren dat de wereld verbetert - hoe
groot of klein dan ook.
Wil jij een droom of initiatief waarmaken dat
leidt tot meer verbinding, minder verspilling en
minder gedoe? Of heb je een hoger doel om de
wereld te verbeteren? Wil jij dat het er nu écht
komt? Ga mee op avontuur en leer de onder
nemende werkwijze van De Deelwinkel kennen
en toepassen. Kom maakstormen! Je ontwikkelt,
maakt en verspreidt een prachtige, concrete
oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk.
Iets waar jij iets aan móét veranderen. De hele
groep is tijdens het maakstormen jouw tijdelijke
afdeling research & development. Je helpt
elkaar, je deelt je kennis en netwerk.

Uitsluitingsmechanismen in organisaties herken
je aan bijvoorbeeld wantrouwen en onveiligheid,
ongelijkwaardigheid, de onderstroom die niet
wordt geuit, afwezigheid van feedback, macht en
onmacht, pappen en nathouden, desinteresse,
mensen die zich onvoldoende gehoord en gezien
voelen, stress, conflicten en ziekteverzuim. De
mate waarin mensen in staat zijn om diversiteit
en inclusie bij zichzelf en anderen te erkennen, is
een graadmeter voor de mate van veiligheid en
openheid binnen teams en organisaties. Veel
leidinggevenden zijn zich niet bewust van hun rol
bij het mobiliseren en benutten van de kracht van
diversiteit en inclusie. Voor alle mensen die het lef
hebben om onbewuste in- en uitsluitingsmecha
nismen te onderzoeken bij zichzelf en anderen.

Workshop Rake Vragen
Systemisch werk via vragen

NI EU W

1 dag
Systemisch werk is populair. Logisch, want de
resultaten zijn indrukwekkend. Sommige proble
men waar mensen of teams tegenaan lopen, zijn
eigenlijk problemen van het systeem. Die proble
men worden weliswaar zichtbaar in de boven
stroom, toch ligt de oorzaak in de onderstroom.
Rake Vragen, ontwikkeld door Siets Bakker, is
een methodiek en kaartenset die coaches helpt
deze onderstroom inzichtelijk te maken. Daar
mee is Rake Vragen een ‘plug-in’: een toevoe
ging aan je coachkennis en -kunde. Benieuwd
naar deze effectieve, concrete en speelse manier
van werken? Doe dan mee aan deze workshop.
Met het kaartspel dat je krijgt, kun je de volgende
dag direct zelf aan de slag!
SvC Magazine 2018 - 2019

OPLEIDINGEN

Workshop De Meesterstap naar
Meesterschap
Systemisch kijken naar jezelf en
je loopbaan

NI EU W

3 losse dagen
VistaNova

1 dag
Je vraagt je af: ‘Is dit het nou? Ik mag nog vele
jaren werken, maar in dezelfde rol?’ Je bent in
een positie beland waar geen groeistap meer
mogelijk is en denkt: ‘Wil ik dit nog wel? Wat wil
ik echt?’ Of je hebt een functie vol verantwoor
delijkheden en voelt je vanbinnen steeds leger
worden: de verbinding tussen wat je doet en
hoe je het wilt doen klopt niet meer. Wat nu?
Je hebt de zoveelste reorganisatie overleefd en
twijfelt steeds vaker of je wilt blijven wachten tot
het doek ook voor jou valt, of dat je nu einde
lijk stappen wilt zetten. Of je bent een jaloers
bewonderaar van je collega die ineens haar baan
opzegt en heel ander werk gaat doen. Je wordt
geraakt door de manier waarop je kinderen om
gaan met hun keuzes. Waarom doe je het dan
niet op jouw manier? Wat vind jij eigenlijk leuk en
belangrijk? Op zoek naar je talenten, meester
schap en de keuzes die je daarin te maken hebt?
Kom Systemisch Kijken naar jezelf en je werk.

Workshop Succesvol starten als
coach
In vier stappen naar jouw
ideale klant

Training Koersonderzoek Technieken

NI EU W

1 dag
Wil jij van jezelf een sterk merk maken met een
duidelijk verhaal? Eigenlijk is het geen vraag maar
een ‘must’ om je te onderscheiden tussen al die
verschillende coaches. Want waarvoor moeten
coachees juist bij jou aankloppen? In deze
workshop werk je aan je professionele identiteit:
wie ben jij als coach en wie moeten jou leren
kennen? Samen met ondernemer en coach
Gloria van Ewijk ontwikkel je een strategie voor
je personal branding met aandacht voor je
offline én online zichtbaarheid. Aan het eind van
de dag weet je wat jouw toegevoegde waarde is
en welke coachopdrachten bij jou passen. Ben jij
er klaar voor om jezelf te laten zien zoals je echt
bent?

Als ervaren HR-functionaris, manager of coach
wil je iemand met een loopbaanvraag op weg
kunnen helpen. Je zoekt een intensieve, korte
training die je zowel persoonlijk als professioneel
verrijkt. Het Koersonderzoek volgens de Metho
de Hoogendijk is een beproefde methode om
samen met je cliënt zijn of haar meest vitalise
rende loopbaanperspectief te ontdekken.
Basisvaardigheden in coaching bezit je al. Tijdens
de training leer je werken met essentiële onder
delen van het Koersonderzoek, zoals je eigen
biografie en de interpretatie van je levensloop. Je
past deze technieken toe bij de andere deelne
mers. Zo herken je loopbaanvragen en leer je
belemmeringen in de biografie bespreekbaar
maken.

Training E-Coaching
3 losse dagen
VistaNova
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Met behulp van e-coachingstechnieken leer je
een cliënt op afstand begeleiden. Je kunt een
coachtraject sneller en kostenefficiënter uitvoe
ren. Je leert de ins en outs van e-coaching.
Tussen de opleidingsdagen door oefen je eerst
met een medecursist en vervolgens met een
proefcliënt. Over je ervaringen schrijf je een
reflectieverslag. Voor iedere coach of loopbaan
coach die zijn of haar repertoire wil uitbreiden
met e-coachingstechnieken.

Supervisiedagen Coaching of
Teamcoaching voor Alumni

NI EU W

1 dag
Je hebt eerder de leergang Coaching voor
Professionals of de leergang Teamcoaching
gevolgd. En hoewel je nog steeds met plezier
coacht, heb je behoefte aan reflectie op je eigen
aanpak, rol en handelen. Want eerlijk is eerlijk:
soms coach je een beetje op de automatische
piloot. Toch? Zoek je hernieuwde scherpte en wil
je ontdekken wat jouw Next Step als coach van
je vraagt? Meld je dan aan voor een van onze
supervisiedagen.

SvC Magazine 2018 - 2019

School voor
loopbaan &
leiderschap

VistaNova:
Van droom naar werk
Wij geloven dat je gezond en duurzaam werken kunt versterken door je unieke talenten te
herkennen, in te zetten en via opleiding actueel te houden. Op deze manier je loopbaan vormgeven vraagt om moed en lef. Daarvoor richten we ons op het (leren) ontdekken van je bezieling, het meest vitaliserende loopbaanperspectief en de aansluiting daarvan op de steeds veranderende arbeidsmarkt. Hierbij krijg je intensieve, persoonlijke begeleiding. Die combinatie maakt
ons uniek.
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VistaNova onderscheidt zich door:
• 25 jaar ervaring in het opleiden van loopbaancoaches met behulp van het Koersonderzoek;
• een erkenning als loopbaanadviseur op post-hbo-niveau en een StiR-erkenning als individueel
coach;
• intensieve, persoonlijke begeleiding;
• een zeer ervaren team van gespecialiseerde senior opleiders, gastdocenten en supervisoren;
• ’practice what you preach’ en ’preach what you practice’ - alle docenten delen hun kennis en
ervaring tijdens de opleidingen;
• een landelijk netwerk van ervaren loopbaancoaches die het Koersonderzoek aanbieden;
• een CRKBO-registratie, dus BTW-vrijgesteld.
Maak kennis met onze aanpak tijdens:
• de informatiemiddag voor de Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur, praktijkgerichte
coachopleiding;
• een VistAmuse: onze workshopmiddagen om inspiratie op te doen en bij te blijven in het
coachvak.

St!R erkend coach

030 303 52 77 voor persoonlijk advies.
welkom@vistanova.nl
vistanova.nl
	
Wij zijn gevestigd op de Biltstraat 200
3572 BS Utrecht
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Social media
twitter.com/VistaNovaSchool
facebook.com/VistaNovaschool
	linkedin.com/company/vistanovaschool-voor-loopbaan-&-leiderschap

SchoolvoorCoaching:
Ontdek de stille kracht van het verschil
Je wilt leren coachen vanuit een heldere visie: professioneel en resultaatgericht. SchoolvoorCoaching biedt al 21 jaar een stevig fundament voor je vakmanschap in coaching. Een
fundament dat goed aansluit op jouw praktijk van zelfstandig (team)coach of binnen je functie.
Klanten kennen ons als een eigenzinnig instituut, waarbij persoonlijke groei in onze opleidingen
centraal staat. Boeken lezen kan iedereen, maar coachen leer je door het zelf te doen. Door je
eigen vraagstukken in te brengen en de feedback direct toe te passen, versterk je je zelfkennis en
effectiviteit. Groepsleren en zelf ervaren zijn kenmerkend voor onze aanpak. Stralend falen en
spelen met interactie maakt je vrijer en effectiever. Dit vormt het fundament voor vakmanschap
in (team)coaching en jouw dagelijks werk.
Een stevig fundament begint met een visie op de psychologie van coaching. Wij noemen dat de
psychologie van ReflAction. ReflAction is gebaseerd op de praktische Jung, systeemdenken en je
fysieke Ik als monitor.
Waarom Jung? Omdat Jung ons duidelijk maakt dat veel van wat we doen, gebaseerd is op
aannames waar we ons niet (meer) van bewust zijn. Om verder te komen moeten we aannames
leren herkennen en begrijpen. Naast Jung is voor ons het systeemdenken belangrijk, omdat de
interactie met anderen ons handelen diepgaand beïnvloedt. Als derde geloven wij in de samenhang tussen geest en lichaam. Het herkennen van fysieke signalen levert ons direct waardevolle
informatie over intuïtie en gedrag op.
SchoolvoorCoaching onderscheidt zich door:
•
•
•
•
•
•
•
•

te leren coachen met hoofd, hart en lijf;
verdiepingstrainingen en programma’s voor persoonlijke groei in combinatie met coaching;
coachend opleiden, waarbij de kracht van de groep optimaal wordt benut;
de combinatie van persoonlijke groei en vakmanschap die onze trainingen en leergangen tot
een onvergetelijke ervaring maakt;
een platform voor alumni met meer dan 1.250 leden;
veel startmomenten per jaar;
een team ervaren senior trainers die al jarenlang topkwaliteit leveren;
21 jaar ervaring en bewezen kwaliteit in het opleiden tot StiR-erkend Coach en StiR-erkend
Teamcoach.

030 303 52 71 voor persoonlijk advies.
svc@schoolvoorcoaching.nl
schoolvoorcoaching.nl
	
Wij zijn gevestigd op de Biltstraat 200
3572 BS Utrecht

Social media
twitter.com/SchoolvCoaching
facebook.com/SchoolvoorCoaching
	linkedin.com/company/schoolvoorcoaching
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Het fundament voor vakmanschap in coaching

School voor
loopbaan &
leiderschap

