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Voor je ligt ons nieuwe boekje, met als 
thema ‘float like a butterfly, sting like 
a bee’, een van de DNA-waarden van 
Mind Work Productions.  

Deze waarde betekent voor mij dat 
wij als change agents een veilige 
sfeer creëren waarin mensen kunnen 
spelen en proberen. Waarin wij 
impact maken door mensen vanuit 
die veilige sfeer uit te dagen en te 
(laten) experimenteren met nieuwe 
patronen en gedrag, juist omdat 
we geloven dat verandering en 
ontwikkeling in de adventure zone 
zit, de fase tussen de gevarenzone 
en de comfortabele zone. Daarnaast 
vinden we het belangrijk om liefde 
te geven, maar ook vinden we dat 
‘tough love’ karakter bouwt en dat 
echte liefde soms ook betekent dat je 
nu juist de olifanten in de kamer moet 
benoemen. 

‘Float like a butterfly, sting like a 
bee’ heeft bij ons het hele jaar op 
de agenda gestaan: bij onze interne 
trainingen, onze ambassadeursdag en 
ontmoetingen met klanten. Daardoor 
hebben wij samen ook nog meer 

betekenis, leven en invulling kunnen 
geven aan deze DNA-waarde. En dat 
heeft mooie gesprekken, wrijving, 
ongemak en verdieping opgeleverd. 
We hebben afgelopen jaar samen 
geleerd. 

De uitspraak waaraan deze 
kernwaarde is ontleend, wordt 
vaak toegeschreven aan bokser 
Mohammad Ali, maar is eigenlijk van 
Drew Bundini Brown. Drew was de 
‘cornerman’ van Ali, zijn trainer en 
mentor. Een renaissanceman die 
meerdere boksers begeleidde, die 
dichtte en ook filmacteur was. Hij had 
onder andere een rol in de beroemde 
film ‘Shaft’ uit 1971. Wij willen graag 
de rol van Drew Bundini Brown 
vervullen bij onze klanten. Trainen 
voor de wedstrijd, coachen dicht bij 
het vuur en verschil maken in zowel 
persoonlijke als professionele groei. 
Niet alleen op kunde, maar ook op 
persoonlijkheid.

beste lezer,
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De manier waarop dit boekje tot stand is 
gekomen lijkt erg op de samenwerking 
tussen Mohammad Ali en Drew Bundini 
Brown. Samen met een aantal van onze 
klanten zijn wij het avontuur aangegaan, 
door te ervaren wat deelnemers aan onze 
bijzondere sessies meemaken, schouder 
aan schouder. Dat leidde tot bijzondere en 
waardevolle sessies, die ons allen verder 
hebben gebracht, nieuwe inzichten heeft 
opgeleverd en vooral heel veel verbinding 
tot gevolg had. 

Naast het feit dat ik iedereen die bij de 
totstandkoming van dit boekje een rol heeft 
gespeeld wil bedanken, wil ik jou, de lezer, 
vooral heel veel leesplezier wensen. En ook 
wil ik jou uitdagen om te kijken of jij wel 
genoeg float of stingt...

grote groet,
Johan Veneman
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ons dna
• Wij zien jou en tonen interesse in jou.
• Wij nemen jou als persoon als uitgangspunt voor ontwikkeling: eerst jij, dan    
jouw context, jouw rollen, jouw relaties met anderen en jouw organisatie.
• Wij leveren maatwerk, in coproductie, vanuit jouw wens en vraag.
• Wij nemen altijd onszelf, onze verhalen en ervaringen mee aan tafel.
• Wij hebben een persoonlijke benadering en vinden een duurzame 
relatie met jou erg belangrijk.
• Wij verbinden mensen aan ons op basis van hun persoonlijkheid, 
ervaring én deskundigheid.
• Wij zien deze persoonlijkheden als trigger voor ontwikkeling en verandering.
Persoonlijkheden maken het verschil!

• Wij zien ontwikkel- en leertrajecten als producties: 
het moet altijd tot resultaat leiden.
• Wij committeren ons aan dat resultaat en gaan out of our way om 
onze doelstellingen te bereiken.
• Wij passen de vormen en thema’s van een traject aan als dat nodig 
is om jouw doelstellingen te bereiken
• Wij kijken altijd naar de vraag voorbij de vraag: 
wat heeft iemand nu echt nodig?
• Wij pakken jouw vraag vanuit een breed perspectief op: het complex van 
persoonlijkheid, overtuigingen, vaardigheden, houdingen, interactie en cultuur. 
Maar ook van fysiek, mentaal en spiritueel. Wat is nodig om jouw doelstellingen 
te bereiken?

• Wij dagen je uit jezelf te zijn en dat te laten zien, met alle ‘normale’ dingen, 
maar ook in al jouw gekkigheid en rare dingen. Die maken jou een 
completer mens.
• Wij nodigen je uit om het anders te doen dan altijd om je zo te laten 
kennismaken met nieuwe, bijzondere, niet alledaagse dingen die een wezenlijke 
bijdrage gaan leveren aan jouw persoonlijke ontwikkeling.
• Dat doen wij met bijzondere werkvormen en bijzondere professionals. Op die 
manier kunnen wij de trigger zijn voor jouw verandering en ontwikkeling

We make it personal

We score!

We praise the weirdness
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• Wij geloven dat middelmatigheid niet leidt tot jouw gewenste 
ontwikkeling of verandering.
• Wij doen waar we in geloven en waar we voor jou, in jouw proces, 
een toegevoegde waarde kunnen hebben.
• Wij zoeken samen met jou naar waar die toegevoegde waarde zit en waar 
wij het meeste effect voor jou kunnen hebben.
• We doen het goed, of we doen het niet, liever een 9 of een 1 dan een 6.
• We houden het scherp, elke training, elke coachingsessie of bijeenkomst 
geven wij 100%, vanuit onze passie voor jouw vraag en ons vak.

• Wij geloven dat jij vooral kan leren als je de mogelijkheid hebt om te spelen, 
te proberen en te ontdekken. Buiten jouw comfort zone, in de adventure zone, 
nog net voor de danger zone.
• Wij creëren die adventure zone, een omgeving waarin resultaten halen,
leren en ontwikkelen hand in hand gaan.
• Daarin maken we het soms licht, maar gaan we het ook met jou aan.
• Leren en ontwikkelen doet soms pijn. We gaan die pijn aan met jou als dat 
nodig is, wij geloven dat schurende ervaringen waardevolle leermomenten 
opleveren.

• De thema’s of dilemma’s waar we in ontwikkeling tegen aanlopen zijn redelijk 
tijdloos. De vorm en aanpak is wel altijd vernieuwend.
• Wij blijven onszelf uitdagen en jou verrassen om die vormen en aanpak te 
ontwikkelen en vernieuwen waarbij we ook bereid zijn om oude patronen 
overboord te gooien.

• We zijn eerlijk, echt en onszelf, zonder dat we het al te ingewikkeld maken.
• We creëren een omgeving waarin wij samen met jou ons succes, 
ons falen en onze kwetsbaarheden kunnen delen.
• Daarin geven wij het goede voorbeeld, nemen we verantwoordelijkheid 
voor ons handelen, delen we persoonlijke ervaringen en stellen we onszelf 
kwetsbaar op.

We accept No Compromise

We float like a butterfly, sting like a bee

We innovate like there’s no tomorrow

We are for real



6

Dit manifest is een samenvatting van de 
uitgangspunten waar je ons als Mind Work 
Productions aan mag houden. Een manier voor 
ons om in woorden uit te drukken wat voor 
ons belangrijk is. Je weet hierdoor waar we 
voor staan en of je jezelf aan ons wil verbinden. 
Of je nu ambassadeur, klant, medewerker, 
leverancier, close friend of vage kennis bent. 

ALLES WAT WIJ DOEN MOET EEN 
BIJDRAGE LEVEREN AAN VOLGENDE 
UITGANGSPUNTEN:

• We zijn continu in verandering
• Verandering begint altijd bij één persoon 
  die geraakt wordt
• Wij zijn altijd een trigger voor verandering 
• Jij kan jouw omgeving veranderen
• Wij leveren samen met jou een bijdrage aan 
het creëren van een gemeenschap van zinnige 
mensen, dit leidt tot een betere wereld

1 december 1955 stapte de zwarte Rosa 
Parks op de bus in Alabama. Ze besluit in de 
bus haar plaats niet af te staan aan een blanke 
medereiziger, ondanks het feit dat dit volgens 
de regels moest. 

“PEOPLE ALWAYS SAY THAT 
I DIDN’T GIVE UP MY SEAT 
BECAUSE I WAS TIRED, THE ONLY 
TIRED I WAS, WAS TIRED OF 
GIVING IN.” 

Rosa Parks werd gearresteerd en dit leidde 
uiteindelijk tot een volledige boycot van het 
busvervoer. Dit ging gepaard met geweld, ruzie 
en twijfel. Uiteindelijk leidden al deze protesten, 
geleid door dominee Martin Luther King, tot 
de afschaffing van de rassensegregatie in 
Alabama. Het begon allemaal met één actie van 
een oma die vond dat het anders kon.

WE ZIJN CONTINU IN VERANDERING.

Wij kunnen, net als Rosa Parks, de wereld 
veranderen, maar de wereld verandert ons 
ook. Wij geloven dat veranderen en leren 
anders kan. Organisaties moeten veranderen 
en zichzelf opnieuw uitvinden. Als jij het 
niet doet, doet iemand anders het voor je. 
Degenen die dat het beste blijven doen en 
daar regie over nemen, overleven en groeien. 
Degenen die blijven doen wat ze altijd al deden, 
verdwijnen en worden vervangen. 

Onze wereld verandert zo snel, dus moeten wij 
ook scherp blijven op onze aanpak om mensen 
te helpen met leren, ontwikkelen en veranderen. 
Dit vraagt om tegen middelmaat te vechten 
en te breken met de status quo. Dit vraagt 
om lef en dit vraagt om zaken te doorbreken. 
We moeten niet meer uit gewoonte in een 
hokje met een systeemplafond proberen 
mensen te coachen. We willen aansluiten bij 
de belevingswereld van onze klanten, samen 
met hen op avontuur gaan, ze prikkelen, 
verleiden. Waarbij we het allemaal ook niet 
helemaal precies weten, maar juist door die 
kwetsbaarheid een sfeer willen creëren dat 
we echt samen leren. Op een bankje in de zon, 
in de boksring, in een paardenkraal of in een 
reddingsboot. 

Wij willen doen wat nodig is en wat past 
en prikkelt. Niet dingen doen omdat het 
zo hoort of omdat we het altijd al zo gedaan 
hebben. Dit betekent dat we niet alle bestaande 
methodes overboord hoeven te gooien, maar 
dat we ze niet zomaar als vanzelfsprekend 
aannemen. 

VERANDERING BEGINT ALTIJD BIJ ÉÉN 
PERSOON DIE GERAAKT WORDT.

Leiders proberen hun organisaties aan te 
passen aan alle ontwikkelingen en daar regie 
over te krijgen. In meer dan tachtig procent van 
de gevallen slagen deze veranderingen niet. Uit 
onderzoek blijkt dat de belangrijkste faal- 
of slaagfactor bij veranderingen 

Manifest
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de mens is. De mens met al zijn (on)
bewuste patronen, overtuigingen, belangen 
en gevoelens. Onze ervaring is dat mensen 
pas veranderen als ze voelen dat het anders 
moet of kan en vervolgens op een goede 
manier worden ondersteund. Het gaat 
ons vooral om aandacht voor gedrag, 
houding, overtuigingen en het gevoel van 
individuele mensen. 

Wij willen mensen raken met bijzondere 
interventies. Deze interventies zijn meer dan 
een middel om een bepaalde connotatie 
oproepen of dienst te doen als een metafoor. 
Het zijn interventies waarmee we mensen 
wezenlijk raken en in beweging brengen. We 
creëren beklijving en helpen mee aan echte, 
betekenisvolle verandering.  

WIJ ZIJN ALTIJD EEN TRIGGER VOOR 
VERANDERING.

Wij zijn goed in het succesvol veranderen 
van mensen door middel van persoonlijke 
aandacht. Het succes in verandering zit 
voor ons juist in die persoonlijke aandacht, 
niet alleen in de veranderingen in structuur en 
processen. Iemand persoonlijk benaderen door 
te inspireren, te raken (op allerlei manieren, 
bijvoorbeeld: kunst, muziek en sport), een 
spiegel voor te houden, de dialoog of soms de 
discussie aan te gaan. Alles wat nodig is om de 
trigger tot verandering te zijn. En daarin laten 
we je niet snel los. We creëren altijd een sfeer 
waarin je kunt oefenen, proberen, op je bek 
gaat en nog een keer probeert. 

Wij geloven dat meest betekenisvolle 
leermomenten in je leven ook vooral de 
momenten zijn die schuren en waar je het nog 
een keer mag proberen. Hierbij garanderen 
wij dat het niet de makkelijkste weg is om te 
veranderen en de mensen om je heen te willen 
triggeren tot verandering. Dit vergt moed en 
deze weg kent struggles met anderen, maar 
vooral ook een strijd met jezelf. De weg zal dus 
bezaaid zijn met obstakels, maar weet dat we 
deze weg samen lopen in al zijn schurende, 

pijnlijke en ook glorieuze ervaringen en 
momenten. 

JIJ KAN JOUW OMGEVING VERANDEREN.

We willen mensen kracht geven. Ze laten 
dromen, omdat we geloven dat iedereen in 
zijn leven persoonlijk leiderschap kan nemen. 
Of je nu een formele leider bent of niet. Door 
jou bewust te maken van je kracht, kan je jouw 
omgeving beïnvloeden. Je ontwikkelt niet alleen 
jezelf, maar brengt daarmee ook beweging bij 
de omgeving teweeg. Wij willen mensen laten 
zien dat er veel meer mogelijk is dan ze 
denken. Wij zijn opgevoed met zoveel realisme, 
dat we soms vergeten te spelen, onze geest uit 
te dagen. Ons realisme leidt er toe dat we van 
te voren al vooral kijken naar beperkingen in 
plaats van mogelijkheden.  

WIJ LEVEREN SAMEN MET JOU EEN 
BIJDRAGE AAN HET CREËREN VAN EEN 
GEMEENSCHAP VAN ZINNIGE MENSEN, 
DIT LEIDT TOT EEN BETERE WERELD.

Wij willen samen met organisaties, teams en 
individuen weer mogelijkheden ontdekken, 
hun mindset veranderen. Juist omdat die 
mindset in de huidige tijd zo nodig is. We 
noemen dat ook wel perspectief bieden. 
Perspectief bieden alleen is niet genoeg, wij 
gaan hen helpen die mindset handen en voeten 
te geven. Wij zijn, als geen ander, in staat 
om creatief vermogen te koppelen aan 
executieve kracht. We creëren verandering, 
bij onszelf en bij de ander. Onze kracht zit in 
persoonlijke ontwikkeling: als je een persoon 
laat groeien, groeit een team, als het team 
groeit, groeit de organisatie. Als de organisatie 
groeit, groeit de omgeving. Als de omgeving 
groeit, groeit ten slotte ook de wereld. We 
geloven in het sociale domino effect om een 
gemeenschap van zinnige mensen 
te creëren.
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Tele2 - Muziekcoaching
Considerati-Rootsourcing
New York Pizza - Schildercoaching
Waternet - Kwetsbare held
De Bijenkorf - Menselijke spiegel
Rituals - Bokscoaching
Scout -Museumcoaching
Pon - Meditationcoaching
Nespresso - Paardencoaching
Oiltanking - Opstellingen
G-star - Klimcoaching
Meijers  - Winnaars mindset
Talpa - Joyfull
RTL - Fotocoaching
Kennedy Van der Laan - Fuck-it coaching
Zoover -  Dansmeester
Fox - It-  KanocoachingCO
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Jan van Aalderen (MWP), Masih Wakil (Tele2) & Shiraz Khan (MWP)

Wu-Tang 
Clan en de 
verbinding
Masih Wakil, Manager Talent Acquisition & Learning Development bij Tele2 
en Jan van Aalderen, Change Executive Officer bij Mind Work Productions, 
deden samen een sessie muziekcoaching bij Shiraz Khan.
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NUMMER WAAR JE NU 
VEEL NAAR LUISTERT
Auto Pilot- Migos
Jan: ‘Dit nummer luister ik zo vaak de laatste maanden, eigenlijk sinds eind 
januari al. Het geeft me focus en zet me in een goede mood, het maakt me 
game ready. Ik luister het tijdens het sporten of voor een belangrijke zakelijke 
afspraak.’

Finally – Time And Space Machine Edith
Masih: ‘Er zit een soort van energie in. Het doet me denken aan vroeger 
wanneer je ging stappen: je kwam uit de douche en zette een nummer aan 
als je je verder ging klaarmaken.’ 
Shiraz: ‘Wat houdt je op dit moment bezig?’ 
Masih: ‘Alles gaat lekker op dit moment. Ik ben een half jaar geleden vader 
geworden. Als ik zou kunnen tekenen om zo door te gaan de komende dertig 
jaar, zou ik tekenen.’

EERSTE SINGLE 
DIE JE KOCHT
Ice Ice Baby – Vanilla Ice
Jan: ‘Dit was mijn eerste single. Ik heb niet zo veel met dit nummer eigenlijk. 
Ik weet niet meer precies of ik dit nummer zelf nou zo goed vond of dat het 
meer m’n mams was die fan was.’
Shiraz: ‘Haha, hield je mams van dit soort muziek?’ 
Jan: ‘Jazeker. Niet veel later, toen we veel in de auto zaten voor basketbal, 
luisterden we altijd naar rap & hiphop. 50 Cent en Jay-Z waren favoriet. 
Ook bij m’n mams.’ 
Shiraz: ‘Naar wiens liefde was je toen op zoek? Naar die van je vader of je 
moeder?’ 
Jan: ‘Mijn moeder. 
Shiraz: ‘Wat moest je doen om die te krijgen?’ 
Jan: ‘Niet zoveel. Die kreeg ik gewoon. Ik hoefde alleen maar Jan te zijn. 
Net zoals Mees, mij zoon van bijna vier, nu. Ze geeft Mees dezelfde liefde die 
ik heb gekregen, zonder iets terug te verwachten.’
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Billy Jean – Michael Jackson
Masih: ‘Ik ben geboren in Afghanistan. Daar heb ik tot mijn tiende gewoond. 
Daarna een jaar in Moskou. In Afghanistan kende ik alleen Michael Jackson, 
Prince en Madonna. Op de basisschool ging mijn eerste spreekbeurt over 
het leven van Michael Jackson. Hij maakte gewoon lekkere muziek en ik kan 
het blijven horen. Het blijft goed.’ Shiraz: ‘Hoe ben je in Nederland terecht 
gekomen?’ 
Masih: ‘We zijn gevlucht. Vanuit Moskou zouden we naar Amerika of Engeland 
gaan, maar mijn tante woonde nog hier en ik had een oom in Duitsland. 
Uiteindelijk zijn wij met een smokkelaar met het vliegtuig naar Amsterdam 
gekomen.’ 

NUMMER DAT JE AAN JE 
PUBERTEIT DOET DENKEN
Triumph - Wu-Tang Clan
Jan: ‘Het dubbelalbum ‘Wu-Tang Forever’ was net uit. Dat had ik gekocht 
en op TMF zag ik de clip ‘Triumph’. Een vette clip met veel special effects die 
mega lang duurde. Alleen maar rhymes en geen refrein. Ik basketbalde toen op 
hoog niveau en elke ochtend had ik conditietraining in het Beatrixpark. 
Daar ging ik met bus 15 heen. 
Dat was best een lange rit, en deze cd luisterde ik de hele zomer.’ 
Masih: ‘Bus 15, jaaa. Die nam ik ook naar het Beatrixpark. 
Maar meer om rond te hangen, haha.’

C.R.E.A.M. – Wu-Tang Clan
Masih: ‘Daarom moest ik lachen toen ik ‘Triumph’ net hoorde. Ja, Wu-Tang.’ 
Jan: ‘Wie vond je het vetst?’ 
Masih: ‘Ik denk toch wel de RZA, de leider. 
Ol’ Dirty was de gekke en Method Man de coolste.’ 

NUMMER WAAR JE BLIJ/GELUKKIG 
VAN WORDT
If I ever feel better – Phoenix
Masih: ‘Dit is van een tijd waarin mijn vrienden en ik veel gingen stappen. 
Naar Noodlanding in Paradiso. Ik woonde met vier vrienden in een huis. Als 
mijn vrienden en ik wakker werden na een avond flink stappen, zetten we dit 
nummer altijd keihard aan, deden we de ramen open, pakten nog even wat te 
drinken als dat nog over was en feestten nog even lekker door. 
Ik word er vrolijk van.’



13

Coming With You – Ne-Yo
Jan: ‘Ik word hier echt heel blij van. Ik ken dit nummer nog niet zo lang. 
Beetje poppy, maar echt met een lekker refrein. Ik krijg er een blij en gelukkig 
gevoel van. Het doet me denken aan mijn vriendinnetje Lisa. Zo van: het maakt 
niet zo veel uit waar we heengaan, maar we gaan samen.’ 
Shiraz: ‘Want ze maakt je heel blij?’ 
Jan: ‘Ja, ze maakt me heel blij.’ 

NUMMER DAT JE GRAAG OP JE BEGRAFENIS 
GEDRAAID ZOU WILLEN HEBBEN
Off The Wall – Michael Jackon
Masih: ‘Hierdoor wordt het een vrolijk iets. Ik kan heel diepe shit bedenken, 
maar gewoon: ‘enjoy yourself’. Ik ben bang voor de dood, 
ik wil nog heel graag leven. Het lijkt me raar om er niet meer te zijn. 
Dat je er niet meer bent. Als ik daarover nadenk, voel ik me heel akelig en 
probeer ik het weg te stoppen.’

Ik Leef m’n Eigen Leven – André Hazes
Jan: ‘Eigenlijk de YouTube-versie met Lange Frans en André Hazes jr. 
Ik bedoel het niet als: kijk mij eens doen waar ik zin in heb en doen wat ik wil. 
Totaal niet. Maar meer met de boodschap aan iedereen: 
het is niet erg, ik heb alles gezien en gedaan wat ik wilde. 
Het is goed zo. Maak je niet druk.’ 
Shiraz: ‘Dus als een soort geruststelling voor de nabestaanden?’ 
Jan: ‘Ja.’ 
Shiraz: ‘En zou je dat bij wijze van spreken vandaag al 
kunnen zeggen: het is goed zo?’ 
Jan: ‘Ja… Ik ben niet bang voor de dood. Ik zou het niet willen. Ik wil nog heel 
veel leuke dingen doen, maar ik geniet veel meer van het nu dan dat ik jaren 
geleden deed. Er blijven altijd dingen die je nog wilt doen, maar er is altijd wel 
iets beter of iets mooiers. Een mooie reis maken is mooi, maar er is altijd wel 
een mooiere reis. Het zit ‘m in veel kleinere dingen en de plek maakt dan niet 
uit. Die momenten komen als je met je backpack de wereld over reist, maar 
ook op de fiets door Amsterdam. Je moet ze zien, voelen en inademen.’
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NUMMER DAT JE HEBT 
GRIJSGEDRAAID
If I Ruled the World (Imagine That) -  Nas, Lauryn Hill
Masih: ‘Dit nummer heeft alles. Haar stem. Zijn flow. De clip. 
De clip met ‘the projects’. Ik luister geen nieuwe hiphop, alleen maar 
van de jaren ‘90 en ouder.’ 

NUMMER DAT JE WILT HOREN 
ALS JE VERDRIETIG BENT
Something About Us – Daft Punk
Masih: ‘Ik heb met dit nummer meer met de tekst. Ik luisterde dit veel 
toen mijn vriendin en ik uit elkaar waren.’
Shiraz: ‘Dat snap ik, als ik zo naar de tekst luister.’ 
Masih: ‘Ja, dat was heftig. Al is het nu allemaal goed. 
We hebben samen een kindje van zes maanden en zijn sinds
tweeënhalf jaar weer bij elkaar.’

JE GUILTY PLEASURE (WEL LEUK, MAAR JE 
SCHAAMT JE ER EEN BEETJE VOOR)
Ik Hou D’r Zo Van – Gerard Joling
Jan: ‘Ja kom op. Te fout, maar Gerard Joling is toch gewoon een held. 
Ik zie hem alleen maar lachend voor me en dit nummer heeft gewoon 
een lekkere vibe.’
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Shiraz: ‘Mannen, wat vonden jullie ervan?’ 

Jan: ‘We nemen eigenlijk zo weinig tijd om elkaar beter te leren kennen. 
We hebben zoveel dezelfde dingen gedaan en raakvlakken. 

Dat weet je eigenlijk niet. Ik begrijp Masih na zoiets als dit veel beter.’ 

Masih: ‘Slechte muziekkeuze heeft die jongen, hahaha. Ik ben hiernaartoe 
gekomen zonder verwachting. Ik vind het heel bijzonder hoe je in twee uur 

tijd met muziek in vogelvlucht door je leven gaat en kunt stilstaan bij veel 
dingen. Ik vind het tof dat MWP het zo persoonlijk maakt. En dat is 
te danken aan jezelf, het is meer dan alleen maar vluchtig contact.’

JAN

SHIRAZ

MASIH
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Op zoek naar 
de wortels
‘Jullie mogen allebei een stoel kiezen,’ 
zegt Jasper tegen Ton en mij. Vlak 
daarvoor heeft Jasper vier stoelen in 
een vierkant gezet en op twee van de 
vier stoelen een briefje neergelegd. 
Wat er precies op die briefjes staat 
weet alleen Jasper; voor Ton en mij is 
het een raadsel. 

Ton en ik kiezen allebei een stoel en 
zitten recht tegenover elkaar. Terwijl 
ik ga zitten en naar Ton kijk, schiet er 
een gevoel van herkenning door mij 
heen. Een déjà vu? Het voelt in ieder 
geval verdomd herkenbaar. Alsof ik 
hier al eerder ben geweest. 

‘Wat gebeurt er met jullie nu jullie op 
een stoel zijn gaan zitten?’ vraagt 
Jasper. Ton geeft aan dat het voor 
hem goed voelt. Daarna vertel ik 
over mijn gevoel van herkenbaarheid. 
‘Oké, interessant,’ zegt Jasper zonder 
verder ook maar iets te verklappen. 
‘Dan wil ik jullie nu vragen elkaar in de 
ogen te kijken.’

Onze ogen vinden elkaar. Ik vind 
het best spannend om iemand zo 
lang recht in de ogen aan te kijken. 
Tegelijkertijd voelt het ook goed. 
Tons ogen zijn vriendelijk. Weer vraagt 
Jasper ons wat we opmerken. 

Nina Jongen (MWP), Ton Wagemans (Considerati) & Jasper Faber (MWP)
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Terwijl Ton en ik elkaar blijven 
aankijken, beschrijven we wat we 
voelen. Ongemak? Ja. Maar het voelt 
gek genoeg ook prettig. 

Jasper legt nu ook een briefje op 
de twee andere stoelen. Hij merkt 
op dat mijn ogen afdwalen naar de 
briefjes. ‘Wat gebeurt er?’ vraagt hij. 
Ik beschrijf dat ik word afgeleid en 
nieuwsgierig ben naar die andere 
briefjes. ‘Naar welk briefje ben je het 
meest nieuwsgierig?’ vraagt Jasper. 
‘Ga daar dan maar eens zitten en 
vertel wat je denkt en voelt.’ Ik ga 
zitten op de stoel rechts van mij. 

Kou. Dat is het eerste wat ik voel. 
Opnieuw kijken Ton en ik elkaar in 
de ogen. Voor Ton voelt het goed 
om elkaar aan te kijken. Voor mij 
idem dito, maar ik merk dat ik mijn 
nieuwsgierigheid niet kan bedwingen 
en dat ik liever naar het andere briefje 
wil kijken dat nu recht tegenover mij 
op een stoel ligt. Ik wil weg van deze 
stoel. Jasper geeft aan dat ik op de 
andere stoel mag gaan zitten. 

Ik ga zitten op stoel nummer drie 
en kijk naar Ton, die nog altijd op 
dezelfde plek zit. Het voelt minder 
koud dan net. Prettiger, maar toch 
ook niet helemaal. Het valt mij op dat 
het oogcontact tussen Ton en mij is 
veranderd. Het lijkt alsof hij mij niet 
meer recht in de ogen aankijkt. Ik 
zie kleine bewegingen in zijn ogen. 
Het ene moment kijkt hij mij aan, 
het andere moment kijkt hij langs 
mij heen. Ik voel me een beetje 
ongemakkelijk door deze verandering 
en er gaan allerlei gedachten door 

mijn hoofd. Wat zou Ton nu denken? 
Waarom kijkt hij langs mij heen? 
‘Wat gebeurt er nu tussen jullie?’ 
vraagt Jasper. Ik benoem dat het mij 
is opgevallen dat Ton langs mij heen 
kijkt en dat het allerlei gedachten 
oproept. ‘Je voelt je niet gezien?’ 
oppert Jasper. Daar moet ik even 
over nadenken. ‘Wellicht heeft het te 
maken met de onderlinge afstand. 
We zitten nu dichter op elkaar dan 
net,’ zegt Ton. ‘Of omdat we in een 
hoek van 90 graden zitten, dat voelt 
onnatuurlijk.’ Jasper vraagt ons de 
stoelen zo te draaien dat we recht 
tegenover elkaar zitten. Gek genoeg 
voelt dat beter. 

Jasper vraagt mij om weer op de 
tweede stoel te gaan zitten, de stoel 
waarop ik net zat. Direct voel ik weer 
de kou. Wat mij daarnaast opvalt 
zijn de gedachten die door mijn 
hoofd gaan. Het lijkt alsof de interne 
piekerfabriek op gang is gekomen. 
Ook vanuit deze positie moeten Ton 
en ik de stoelen zodanig draaien dat 
we recht tegenover elkaar komen te 
zitten. Ik benoem mijn gedachten en 
beschrijf mijn gevoel. Onzekerheid, 
dat is wat ik voel. Mijn gedachten 
maken mij onzeker. Gedachten als: 
wat vindt Ton hiervan? Vindt hij het 
raar als ik vertel wat ik voel en denk? 
Hoe komt het überhaupt eigenlijk dat 
ik iets voel terwijl ik steeds van stoel 
wissel? Is dat niet raar? Vindt Ton 
dat niet raar? Deze plek schuurt. Het 
stingt. Ik wil er weg. 
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Ik mag terug naar de eerste stoel, 
de positie van waaruit Ton en ik zijn 
begonnen. Jasper vraagt ons om 
de stoelen wat dichter bij elkaar te 
zetten. Door het verplaatsen van 
de stoelen valt er zonlicht op het 
gezicht van Ton. Het maakt dat zijn 
heldere ogen nog meer vriendelijkheid 
uitstralen. Fijn om weer even te 
kunnen floaten in deze warme en 
vertrouwde omgeving. Dit voelt goed. 
Hier wil ik blijven. 

Ik ben dus weer terug op de 
eerste plek. Maar vanwaar nu deze 
stoelendans? Wat hebben die briefjes 
daarmee te maken? En wat staat er 
nu eigenlijk op die briefjes? Waarom 
veranderen bij mij en bij Ton onze 
gedachten, gevoelens, mimiek, 
bewegingen en ademhaling wanneer 
ik wissel van de ene naar de andere 

stoel? Al deze vragen schieten door 
mijn hoofd.  

Wat Jasper zojuist met ons heeft 
gedaan wordt rootsourcing genoemd. 
Het is een methode om innerlijke 
overtuigingen en verstorende 
dynamieken te onderzoeken 
die persoonlijke vrijheid, ruimte 
en ontwikkeling belemmeren en 
remmen. Say again? Rootsourcing 
vindt zijn oorsprong in het werk van 
de Duitser Bert Hellinger, ook wel 
bekend vanwege ‘familieopstellingen’. 
Door een situatie in een ruimte 
op te stellen - bijvoorbeeld met 
behulp van representanten of 
briefjes - kun je onderzoeken waar 
de balans in systemen verstoord 
wordt. Tijdens een opstelling 
kunnen personen representant 
staan voor een persoon of element. 

TON

NINA

NINANINA
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Positie 1

Positie 2
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Als representant hoef je niets te 
weten over de persoon in kwestie 
of diens vraag. Een representant 
hoeft alleen maar te voelen wat 
zich afspeelt in het element dat ze 
representeren. Door vragen te stellen 
aan de representanten over hun 
ervaringen op de betreffende plek 
probeert de opsteller-begeleider 
vervolgens te weten te komen waar 
de balans verstoord is. Hij verandert 
de posities van de representanten en 
bevraagt opnieuw wat hun ervaringen 
zijn. Zo komt er beweging in de 
opstelling, worden verstrikkingen 
ontward en gaat de energie weer 
stromen.

‘Jullie mogen nu de briefjes openen,’ 
zegt Jasper. ‘Begin met de briefjes 
van de stoel waar jullie nu op zitten.’ 
Ik open mijn briefje. Systeem Nina 
staat erop. Op het briefje van Ton 
staat Nina. 

Ha! Ton representeerde mij tijdens 
deze sessie!? Ik heb dus de hele tijd 
vanuit verschillende posities ‘mijzelf’ 
in de ogen gekeken. Weird. Maar dat 
verklaart misschien ook waarom het 
vanuit mijn systeem zo vertrouwd en 
herkenbaar voelde om Ton in de ogen 
te kijken. 

‘Jullie mogen nu ook de twee briefjes 
bij de andere stoelen openen,’ zegt 
Jasper. Ik open het briefje van de 
tweede stoel. Verstorende dynamiek 
Nina. Verklaart dat de kou die ik 
voelde? Verklaart dat de interne 
piekerfabriek die ineens als een 
idioot gedachten en onzekerheden 
ging produceren? Het gevoel van 

onzekerheid ervaar ik in ieder geval 
als een verstorende dynamiek in mijn 
leven. 

Ton opent het laatste briefje 
van stoel nummer vier. Oorzaak 
verstorende dynamiek Nina. Toen ik 
op de stoel zat van mijn verstorende 
dynamiek, voelde ik een onwijze 
nieuwsgierigheid naar dit briefje. 
Want inderdaad: wat in vredesnaam 
veroorzaakt bij mij die interne 
piekerfabriek? Heeft dat te maken 
met je niet gezien voelen, zoals 
Jasper opperde? Naar dit antwoord 
ben ik al heel lang op zoek want 
believe me, ik ben klaar met mijn 
belemmerende gedachten. Deze 
sessie met Jasper en Ton smaakt 
naar meer.

Dit was slechts nog maar een sneak 
peak van een opstelling. Normaliter 
gaat Jasper in zo’n sessie verder 
onderzoeken wat deze verstorende 
dynamiek betekent en wat de 
onderliggende oorzaken zijn. 
Maar dat moeten we bewaren voor 
een volgende keer, want nu is Ton 
aan de beurt voor zijn opstelling. 
In de opstelling van Ton gaat 
Jasper nog een stapje verder met 
rootsourcing. Ook Ton moet op drie 
stoelen plaatsnemen waaronder 
een briefje ligt. Per stoel krijgt Ton 
de opdracht om te beschrijven wat 
hij opmerkt. Terwijl Ton afwisselend 
plaatsneemt op de stoelen, voegt 
Jasper briefjes toe of past hij briefjes 
aan om te kijken wat het effect 
daarvan is op Ton. Op die briefjes 
kunnen begrippen of zinnen staan, 
maar ook personen. 
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Wat mij nu pas opvalt zijn de 
minuscule veranderingen in beweging, 
ademhaling en mimiek die tezamen 
een verandering in dynamiek
laten zien. Het is het scherpe oog 
van Jasper dat deze veranderingen 
continu opmerkt, en nu zie ik het ook. 
Ik vind het bijzonder om een kijkje te 
krijgen in de opstelling van Ton en 
om te zien wat er op verschillende 
niveaus gebeurt. Iets met 
zen-masters en Mustangs. 

We zijn nu een week verder en ik ben 
benieuwd hoe Jasper en Ton op deze 
sessie terugkijken. 

Jasper: ‘Het was leuk om op een 
meer theoretische manier uit te leggen 
wat rootsourcing is. In de opstelling 
met Ton ging het van een soort 
oefening naar een daadwerkelijke root 
source, en dat laat zien hoe krachtig 
het werkt. Omdat het een soort 
proeven was van dit soort werk, was 
ik ook benieuwd hoe het zou werken 
met twee nieuwsgierige personen, 
zonder echt een thema te hebben.’

Ton: ‘Ik vond het een leuke ervaring 
om met z’n tweeën te doen. Ik denk 
dat deze methode heel goed werkt 
om weer op een nieuwe manier naar 
jezelf te kijken. Uiteraard draagt de 
rustige begeleiding van Jasper daar 
zeker aan bij.’

Nina: ‘Rootsourcing, ik vind het 
maar bijzonder. Ik kan het niet 
verklaren. Mijn brein wil het wél 
kunnen verklaren. Zie? Daar gaan 
die gedachten weer. Ik vind het 
interessant om te zien wat er gebeurt. 
Het laat zien waar het stingt, het laat 
ook zien waar het float. Het schuurt, 
het is pijnlijk en tegelijkertijd is het 
mooi. Jasper en Ton, bedankt voor 
deze sessie.’

➻

➻

➻

➻

JASPER NINA
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Ton Wagemans is CEO bij Considerati, een privacy en public affairs 
adviesbureau voor de digitale wereld. MWP heeft in samenwerking met 

Considerati een Academy opgezet voor de consultants en 
medewerkers van Considerati. 

Nina Jongen werkt bij MWP als creative/psycholoog en heeft voor
 Considerati het programma gebouwd van de Academy. 

Jasper Faber is Change Agent bij Mind Work Productions en expert 
op het gebied van rootsourcing. 
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WAT IK MET KUNST HEB? 
Hmm, normaal gesproken niet 
zoveel. Vroeger schilderde ik wel 
eens iets met de schilderspullen die 
mijn broer voor zijn verjaardag had 
gekregen, maar tijdens tekenles op 
de middelbare school heb ik volgens 
mij nooit bovengemiddeld gescoord. 

Het was dus best onwennig toen ik 
opeens met allemaal schilderspullen 
voor mijn neus zat. Gelukkig had 
Robbert Willems, Corporate Trainer 
bij New York Pizza, hetzelfde. Ook 
hij kon zich niet herinneren wanneer 
hij voor het laatst geschilderd 
had. Robbert en ik werken veel 
samen rondom het traject ‘De 
Ontwikkelstraat’, waarbij MWP elke 
maand een training verzorgt voor 
franchisenemers en bedrijfsleiders van 
New York Pizza. Ons contact is tot 
vandaag altijd goed, maar toch wel 

redelijk oppervlakkig geweest, dus 
hoog tijd om daar verandering in te 
brengen.

Bruno Klekamp, Change Agent bij 
Mind Work Productions, begeleidde 
ons met zijn eigen ontwikkelde 
schilderworkshop. Na een eerste 
ontspannen voorstelrondje en 
een kopje koffie startten we met 
schilderen, terwijl we ons lieten leiden 
door verschillende soorten muziek. 

HIER BEGON HET STINGEN AL: 
doordat we ons moesten laten leiden 
door muziek, was er geen kans om 
na te denken over de vraag wat je 
precies wilde schilderen. Zo kwamen 
Robbert en ik er tijdens het eerste 
reflectiemoment met Bruno vrij snel 
achter dat we iets gemeen hebben: 
we willen het allebei graag goed doen 
in ons werk. 

Schilderen 
met verve
Romy Schoordijk (MWP), Robbert Willems (New York Pizza) & Bruno Klekamp (MWP)
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Het stingen werd erger toen we daarna ineens op elkaars doek moesten 
schilderen. Wat nou als ik het doek van de ander verpest of als de ander het 
niet mooi vindt? Ik merkte bij mijzelf bijvoorbeeld dat ik stiekem toch tijd aan 
het rekken was door na te denken hoe ik iets kon toevoegen aan Robberts 
schilderij, zonder afbreuk te doen aan wat er al op het doek stond. 

Het is heel grappig om het daar tijdens een creatieve sessie over te hebben en 
te merken hoe zichtbaar het ‘goed willen doen’ ineens werd. Doordat ik merkte 
dat Robbert en ik er hetzelfde instonden, merkte ik ook dat het stingen ook 
meteen meer als floaten voelde. 

Ook schilderden we een vorm die we bij onszelf vonden passen, dat was echt 
een uitdaging. Bedenk maar eens wat je zelf zou schilderen als je dat moest 
doen. Beiden hadden we twee totaal verschillende schilderijen gemaakt, 
terwijl we tegelijkertijd juist overeenkomsten vonden in elkaars uitdagingen en 
persoonlijke kwaliteiten. 

Tijdens het schilderen stonden we stil bij de vraag hoe we impact hebben 
op anderen. Dit is goed terug te zien in onze kunstwerken: Robbert als 
doorzettende verbinder en ikzelf als liefdevolle doorzetter. Beiden hebben we 
een drive die er onder andere voor zorgt dat we het goed willen doen in ons 
werk. Robberts kracht hierin is bijvoorbeeld dat hij weet te verbinden door de 
rust te bewaren en af en toe de focus terug te brengen naar het eindresultaat. 

Bij mijn schilderij ging het om de liefde en passie waarmee ik heel veel dingen 
doe. In het hart zie je donkere en lichtere kleuren, die staan voor mijn hardere 
en zachtere kanten. De gele rand aan de binnenkant staat voor mij voor 
enthousiasme en genieten. 

Al met al hebben we een superleuke ochtend gehad waarin ik, Robbert 
beter heb leren kennen, met als eindresultaat een prachtig schilderij 

(dat van Robbert). 

Romy Schoordijk (MWP), Robbert Willems (New York Pizza) & Bruno Klekamp (MWP)
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‘No Compromise’ 
(statement – no com-promijs)

• Geen consensus bereiken, 
niet toegeven en altijd 
bij jouw standpunt blijven. 

• Gebaseerd op jouw 
normen en waarden, geen 
concessies doen. 

• Onderdeel van het DNA 
van Mind Work Productions. 

EN TOEN KWAM DIE MAIL VAN
WOUT VAN WENGERDEN MET 
DE TITEL “IK DAAGJE UIT!”.

In de mail stonden vragen als: 
• ‘Waar droom je van?’ 
• ‘Nee, waar droom je écht van?’ 
• ‘Noem 5 dingen die je bang maken
    (wees eerlijk en kwetsbaar!).’ 
• ‘Wat remt je?’ 
• ‘Wat houdt je tegen?’ 

Ik weet niet goed waarom, maar het 
zweet brak mij al uit bij het lezen van 
de titel. Was het het gedeelte dat mij 
deed beseffen dat ik uit mijn comfort 
zone moest of dat ik iets moest gaan 
doen waarover ik geen controle had?

Boks-, paarden-, klim-, 
muziek-, dans-, kano-, foto- en 
museumcoaching waren al verdeeld. 
En om de een of andere reden kreeg 
ik een sessie met ‘De Kwetsbare 
Held’ toebedeeld. De kwetsbare 
held?

‘De Kwetsbare Held’ is een 
laboratorium. Het spettert, bruist en 
kookt van energie. Ik onderzoek het 
leven. Ik bevraag en verbind mensen, 
volg mijn nieuwsgierigheid en zoek 
grenzen op,’ aldus Wout.

Zoals het een goede coachee 
betaamt, vulde ik netjes de vragenlijst 
in en belde ik met Simone om te 
vragen wat zij ervan vond. Maar al 
snel bleek dat zij er makkelijker mee 
om kon gaan dan ik. 

Het zit hem 
in de kleine 
dingen
Stan Verstraelen (MWP), Simone Kiers (Waternet) & Wout van Wengerden (MWP)



25

Simone reageerde met hetzelfde 
enthousiasme op het mailtje van 
Wout als toen ik haar uitnodigde 
voor de sessie. Ze had er zin in en 
vond het duidelijk minder moeilijk 
dan ik om de controle los te laten. 
Haar reactie maakte me eigenlijk 
nog zenuwachtiger; grappig hoe 
verschillend wij mensen met dezelfde 
situatie omgaan.

Simone Kiers werkt als Manager 
Learning & Development bij Waternet, 
waar MWP al jaren mee samenwerkt 
op het gebied van leiderschaps-, 
team- en persoonlijke ontwikkeling. 
Daarnaast is ze stylist en geeft ze 
in die hoedanigheid workshops aan 
particulieren en bedrijven: ‘Dress how 
you want to be addressed’. Ik had 
haar uitgenodigd voor een sessie voor 
ons nieuwe boekje omdat ik zelf al 
enige tijd met Simone samenwerk, 
maar nog niet met haar voorbij de 
beleefdheid ben gekomen en haar 
nog echt moet leren kennen. 
Ik moet er trouwens wel bij vertellen 
dat ik Simone uitnodigen voor de 
sessie ook best spannend vond. 
Graag de harmonie bewaren, Simone 
niet tegen mij in het harnas jagen; 
allemaal manieren om in mijn comfort 
zone te blijven. Eigenlijk best logisch: 
in mijn werk als creator gaat het veel 
over de ‘gunfactor’. Maar waar was 
ik dan eigenlijk bang voor? Is het 
afwijzing of niet aardig gevonden 
worden?
 
De weken verstreken tot het geplande 
moment aanbrak en Simone en ik 
Wout ontmoetten. Na zijn introductie 
begaf het gesprek zich al snel richting 

de ingevulde vragenlijst(en) en de 
verschillen dan wel overeenkomsten 
daarin. Daarnaast werd ons beiden 
gevraagd wat we van elkaar wisten 
en wat niet. Als snel werd duidelijk 
dat zowel Wout, Simone als ik meer 
overeenkomsten hadden dan we 
wellicht in eerste instantie hadden 
gedacht. Opvoeding, tienerjaren, wel 
of niet gezien worden, de obstakels 
die we nemen, of vooral denken 
te moeten nemen. Wat een cool 
gesprek, dit werkte ook al ontzettend 
verbindend. Het overeenkomstige 
in onze belemmeringen, de dingen 
waar je tegenaan loopt in het leven, 
de angst om te falen en bang om hier 
alleen in te zijn... Was dit waarvoor 
ik graag de sessie met Simone wilde 
doen? Ja, de kwetsbaarheid over en 
weer werkte verbindend en raakte mij.

Met deze informatie als basis werd 
onze reis naar buiten vervolgd. We 
liepen al pratende van ons kantoor 
in Amsterdam-West, over het 
Westergasfabriekterrein, door het 
Westerpark naar het Haarlemmerplein 
waar op dat moment markt was. 
Wout liep op een bloemenkraam af en 
bestelde dertig witte rozen. Tien voor 
Simone, tien voor zichzelf en tien voor 
mij. Voor mij hield de onderliggende 
boodschap in dat het goed is om 
doelen te stellen, dingen groots te 
willen aanpakken, maar je daar niet 
blind op te staren. Sta ook eens stil 
bij ‘de kleine dingen in het leven’. 
Maak een praatje met iemand van 
wie jij vindt dat die persoon een roos 
verdient, een roos van nog minder 
dan één euro, en maak iemands dag 
daarmee. Zoek het niet altijd in de 
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grote gebaren. Dat was mijn boodschap. Ik zag een man op een bankje zitten, 
hij staarde naar de fontein en ik vroeg netjes of ik naast hem mocht komen 
zitten. “Natuurlijk,” antwoordde de man. Ik vertelde hem mijn verhaal en gaf 
hem de roos, hij bedankte mij vriendelijk en tegelijkertijd pakte hij mijn hoofd en 
gaf mij een kus op mijn voorhoofd. Hij liep weg en zei nogmaals: “Ontzettend 
bedankt, ik ben hier heel erg blij mee!” Hij verdween tussen de mensenmassa. 
Ik was sprakeloos en kreeg tranen in mijn ogen, draaide mij om naar Wout en 
Simone, liep terug en kreeg de vraag: “En, hoe was dat?” De tranen liepen 
inmiddels over mijn wangen en ik kon alleen maar glimlachen. Ik ging zitten op 
het bankje waarop Simone en Wout zaten toe te kijken.
 
Voor grote groepen een presentatie houden of een zakelijk gesprek aangaan 
als L&D Manager is voor Simone geen probleem. Echter, bij (netwerk)borrels 
kan ze zich heel ongemakkelijk voelen als ze zomaar met een vreemde 
een praatje aan moet gaan. Ook (koude) acquisitie plegen voor haar 
stylingworkshops vindt ze eng. Bang voor afwijzing? De boodschap van Wout 
was om naar iemand toe te gaan en verbinding te maken door het geven van 
een roos. Durf je kwetsbaar op te stellen en een echte verbinding te maken. 
In plaats van een gesprek aangaan in haar rol als L&D Manager zou ze een 
gesprek moeten aangaan als Simone. Ze vond dat best spannend, maar door 
het een paar keer gewoon te doen werd ze geraakt vanwege datgene dat het 
geven van een simpele roos teweeg kan brengen bij mensen.
 

De negen rozen die ik nog over had en vervolgens heb uitgedeeld, hebben 
mij net zo ontroerd als die ene roos daarvoor. Tsja, ‘kleine dingen’ inderdaad. 

Dank, Wout! Dank voor het stingen en om mij weer heel even met twee 
benen op de grond te zetten. En dank, Simone, voor deze waardevolle 
en verbindende middag. Ik ga in ieder geval proberen vaker voorbij mijn 

beleefdheid en comfort zone te komen. Laat ik maar eens beginnen met in elk 
klantgesprek een vraag te stellen die ik ongemakkelijk vind, maar die de relatie 

of de opdracht verder helpt. Het zit ‘m in de kleine dingen.
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Reflectie 
uit de mist
Kas Stuyf (MWP), Ramon de Kok (De Bijenkorf) & Leander de Rooij (MWP)

Drie lange, grote mannen in een 
klein kamertje van ongeveer 
twaalf vierkante meter. De sfeer 
is gespannen en een beetje 
ongemakkelijk, twee van de drie 
mannen compenseren dat gevoel 
door een grap en een grol. Een 
scherpe opmerking hier en daar, 
veel reflecteren. Let wel: reflecteren 
op armlengteafstand. Dat is precies 
genoeg reflectie om te laten zien dat 
je serieus meedoet, maar zonder 
jezelf echt bloot te geven. Ze lijken 
wel in de mist gehuld, moeilijk 
zichtbaar. Beide mannen weten 
dat dit een strijd is die ze niet gaan 
winnen.  
 

Het mailtje met het huiswerk is 
eenvoudig genoeg, maar liegt er niet 
om: ‘Denk na over iets dat de meeste 
mensen niet van jou zien of weten. 
Schijf hier iets over op (max ½ A4’tje) 
en vertel er iets over (in maximaal 
twee minuten)’. Het antwoord echter 
bleek voor beide mannen minder 
eenvoudig. Trouw aan hun aard, 
maar ook wel door een gevoel van 
wederzijds respect en een stiekem 
gevoel dat de een niet voor de ander 
onder wil doen. Beiden gaan niet 
degene zijn die zich niet laat zien, 
degene die zich verstopt. Zo hebben 
de mannen er druk op los geschreven 
en nu zitten ze in dat kamertje met de 
gebakken peren… 
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Leander laat hen niet wegkomen met 
handigheden. Hij vraagt door, prikt, 
onderbreekt, ontregelt en doet dit 
met de gratie van een ballerina en 
de doortastendheid van sloopkogel. 
Al snel besluiten beide mannen dat 
met de billen bloot gaan de beste en 
meest koninklijke manier is om deze 
sessie aan te gaan. 
Het initiële ongemak, de grapjes, zelfs 
de schaamte maken op wonderlijke 
wijze plaats voor delen, erkenning 
en een gevoel van verbinding. Beide 
patronen lijken sterk op elkaar. 
Zwevend en prikkend baant Leander 
zich een weg door interpretaties, 
gedachten en gevoelens. De mist 
lijkt op te trekken, of in ieder geval 
wat dunner te worden. Beiden 
hebben last van sterke meningen 
en zijn zoekend naar een balans 
tussen (ongewild) voorschrijvend en 
inspirerend zijn. Beiden onderschatten 
hun impact en maken zich zorgen 
over de vraag wat hun positie doet 
met de interactie tussen hen en 
anderen. 
 
De ene man omschrijft dat hij een 
grote discrepantie voelt tussen zijn 
binnen- en buitenwereld. Hoe kan hij 
gepercipieerd worden als bepalend, 
zelfverzekerd, krachtig, te krachtig, 
te bepalend, als hij zich aan de 
binnenkant totaal niet zo voelt? 
Hoe kan hij zo gezien worden, als 
hij zich vanbinnen zo vaak onzeker 
voelt, te kort voelt schieten, klein 
voelt? Dit heeft hij ook opgeschreven 
op zijn a4’tje. ‘Hoe komt het dat ik, 
vanuit het gevoel van niet voldoende 
zijn, iedereen probeer te helpen en 
verzorg en dan word afgerekend op 

mijn buitenkant?’ Als dit gebeurt, is 
de trigger van onrecht (of dit nu zo is 
of niet) zo groot. Dan is de reactie die 
eruit voortkomt niet altijd zoals hij zou 
willen dat die is. Sterker nog dan is 
de reactie vaak te scherp, te giftig en 
daardoor te lelijk. Dat is iets waar de 
man niet trots op is, maar het gebeurt 
wel. Leander vraagt naar de trigger. 
Die trigger is niet gezien worden, niet 
gewaardeerd worden voor alles wat 
je doet, de trigger is geconfronteerd 
worden met dat je gedrag laat zien 
waarvan je zelf vindt dat dat niet bij je 
hoort. Dat diepersoon niet de persoon 
is die je wilt zijn. 
 
Het gevoel van verbinding is sterk, 
we komen in emotioneel rustiger 
vaarwater. De mist begint langzaam 
het kamertje weer te vullen. En dan 
haalt Leander de spreekwoordelijke 
trekker over. Hij vraagt de andere 
man te gaan staan en te delen waar 
hij goed in is. De grote man staat op 
en het kleine kamertje lijkt nog meer 
gevuld. Het ongemak neemt toe. 
Let wel, dit zijn twee mannen die 
niet voor een kleintje vervaardigd zijn, 
maar het is echt heel spannend.  
De andere man staat, hipt van het 
ene been op het andere. Hij begint 
er eerst wat omheen te kletsen, 
praat iets sneller, maar nog steeds 
gemakkelijk over andere dingen. 
Leander pakt zijn spreekwoordelijke 
bazooka uit zijn tas: ‘Klets je er nu 
omheen?’ De woorden hangen in 
de kamer, de man zegt ‘ja’. Leander 
geeft aan dat dat niet hoeft. 
Met een kleine aanloop begint de man 
te vertellen. 
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Hij is een makkelijke en prettige spreker, hij kan dit wel en tijdens het verhaal raakt 
hij meer en meer in een flow. Na niet meer dan twee minuten stopt hij, dan is de 
sfeer in de kamer al anders. Bij alle drie is er een ‘detante’, ontspanning. 
Leander vraagt hem, na nog minimale feedback, zijn visie te geven over zijn werk, 
zijn mening en zijn ideeën. 

De man staat stevig, vertelt zijn verhaal, ogenschijnlijk moeiteloos. Gevoel, 
gedachten en gedrag zijn uitgelijnd. Hij is open en eerlijk, met compassie naar 
zichzelf en naar anderen. Hij is oprecht open. Het is het alsof de man volledig uit 
de mist en volledig in het zonlicht stapt. Het klinkt zijig, maar het is niet anders te 
beschrijven. Alsof hij zichzelf opeens niet meer in weg staat. En terwijl de man uit 
de mist treedt en ik hem herken als Ramon, klaart de mist ook rond de andere 
man. De man die zich vanbinnen zoveel kleiner voelt dan dat hij is, laat staan dan 
hoe hij gezien wordt. Tot mijn grote verbazing zie ik gelaatstrekken die ik maar al 
te goed ken.

Ik ken de man die stond en gesproken heeft als Ramon de Kok, HR-directeur 
van de Bijenkorf. Iemand die een stap verder zet, voorbij de klassieke invulling 
van HR. Iemand met een sterke visie die hij kan overbrengen. Een man die de 
toegevoegde waarde van HR ook bij de business helder en onomstreden naar 
voren kan brengen. Een frontrunner in zijn vakgebied en daarnaast een geweldig 
leuke kerel om mee te zijn.  
 

KAS

RAMON
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We kunnen concluderen dat het heel interessant is om te zien hoe Ramon 
toch echt zelf de grootste belemmerende factor lijkt te zijn in hoe effectief hij 

zijn boodschap over durft te brengen. Hij wil niet te bepalend, dominant of 
overheersend zijn vanuit een gevoel van zorg voor de ander. 

Daardoor doet hij meer water bij de wijn en als hij dan komt, dan gebeurt het 
wel eens vanuit de macht. Dan voelt hij zich niet altijd gezien of gewaardeerd. 
Als hij gewoon loslaat dat hij niet overheersend mag zijn, begint hij te dansen 

en brengt hij zijn visie dansend en met souplesse. Je kan rennen op kracht, 
maar ook op souplesse. Dat laatste schikt hem veel beter. Het is mooi om het 

verschil tussen beiden te zien. Gezien het feit dat wij op dit gebied best wel 
erg op elkaar lijken, heeft dit ons naar mijn mening dichter bij elkaar gebracht. 
Wij zijn beiden rap van tong, hebben altijd een snelle grap en grol bij de hand, 

maar dit geeft onze band een nieuwe dimensie, een met meer herkenning, 
wederzijds begrip en inzicht. Voor mijzelf betekent het dat ik op zoek ben 

naar het antwoord op de vraag of deze belemmering ook iets is dat mij 
kan frustreren en remmen. Dat is iets dat ik nog nader zal moeten gaan 
onderzoeken, maar door de zoektocht van Ramon heb ik zelf ook weer 

meer helderheid gevonden.
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Leren 
incasseren
Jan van Aalderen (MWP), Jitske Zengerink (Rituals) & Pablo Bakarbessy (MWP)

Wat zegt de manier waarop je bokst over je? Val je direct aan? Wacht je af? 
Sla je in het wilde weg? Houd je overzicht en rust? Wat doe je als je geraakt 
wordt en het doet pijn? Kun je incasseren? Welke patronen herken je van hoe 
je dingen in het dagelijks leven aanpakt? 
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Jitske Zengerink, International 
Manager Learning & Development 
bij Rituals en Jan van Aalderen, 
Change Executive Officer, gingen het 
gevecht met elkaar en met zichzelf 
aan.

Jan: ´Ik herkende zeker patronen. 
Eén van de dingen die ik normaal 
ook doe is incasseren. Ik denk dan: 
kom maar op, ik kan het toch wel 
hebben. Maar als het genoeg is is 
het genoeg en dan ontplof ik, als 
een soort vulkaan. Dat is voor mij 
niet leuk, maar ook niet voor mijn 
omgeving. Wat ik eruit haal is dat ik 
vaker tussendoor met een stoot moet 
komen.  

Door de strakke deadlines in de 
samenwerking tussen Rituals en Mind 
Work Productions kom je soms niet 
toe aan echt vragen hoe het met 
iemand gaat. Door tijdens dit soort 
sessies de tijd voor elkaar te nemen 
en niet afgeleid te worden door 
werkgerelateerde zaken kom je veel 
over elkaar te weten. Dat helpt voor 
het begrip en maakt het gemakkelijker 
om in lastige situaties goed met elkaar 
om te kunnen gaan. Ik herkende me 
in een aantal dingen die Jitske zei. 
Vooral in het stuk dat te veel tijd met 
zichzelf haar niet helpt. Dat brengt 
de wat donkerder kant in haar naar 
boven. Dat herken ik enorm. 
Daar word ik zelf ook echt niet blij 
van. 

Wat ik cool vond en wat ik ook in het 
contact met Jitske terugzie is het niet 
stoppen. Ze gaat altijd door en blijft 
maar op je afkomen. Ze geeft niet op, 
ook niet als ze een paar flinke klappen 
krijgt.’ 

Jitske: ‘Ik ken Jan vooral als mijn 
creator en sparringpartner voor alles 
wat we vanuit Rituals samen met 
Mind Work Productions doen. Vaak 
hebben we veel te doen in een relatief 
korte tijd. We zien dan niet alleen 
elkaars positieve kanten, maar soms 
ook wel wat stressgedrag. 
Ik herkende zeker gedragspatronen 
tijdens het boksen. Van mezelf 
bijvoorbeeld, dat ik niet bang ben 
om iets nieuws aan te gaan. Ik bijt 
me in een uitdaging vast en geef niet 
op tot het doel bereikt is, ook niet 
bij tegenwerking van anderen. De 
keerzijde daarvan is dat ik me soms 
zo vast kan bijten in een doel dat ik 
vergeet adem te halen en tussendoor 
te reflecteren op het proces. Dit kan 
uiteraard ten koste gaan van mezelf, 
maar ook van mijn omgeving. Voor 
mij is Jan soms lastig te peilen: hij is 
en blijft altijd aardig en meewerkend, 
ook in lastige situaties. Soms voel ik 
echter wat anders in de onderstroom 
dan hij laat zien en ik weet dan niet 
wat er in hem omgaat. Dat zag ik in 
het boksen terug. Het leuke is dat 
we elkaars drijfveren nu veel beter 
begrijpen en ook meer herkennen in 
elkaar. Ik denk dat deze middag onze 
samenwerking nog fijner en effectiever 
gaat maken.’



34

A day 
at the 
Museum
Julia Aidala (MWP), Monique Schuurmans (Scout) & Fleur van der Maaten (MWP)

Voor ons nieuwe boekje ben ik gevraagd om samen met Monique 
Schuurmans, al jaren een goede relatie van MWP, een coachingssessie te 
doen. Het achterliggende thema van dit jaar is ‘Float like a butterfly, sting like a 
bee’. De coachingsvorm die wij gaan doen is museumcoaching. Deze vorm is 
bedacht en wordt uitgevoerd door change agent Fleur van der Maaten.

Wat is mijn relatie met Monique? Monique runt haar eigen bedrijf: Scout. 
Samen met haar team helpt zij ondernemers van A tot Z: bij het opstarten van 
een onderneming tot het runnen van een franchiseorganisatie. Voor een aantal 
klanten zoals New York Pizza, TPS en Bun werkt MWP samen met Scout 
voor het trainingsgedeelte. Zo zijn Monique en ik meerdere malen aan elkaar 
gekoppeld. 
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Onze gezamenlijke coaching vindt 
plaats in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam. We beginnen met 
een kopje koffie en thee aan een 
tafeltje in het restaurant, waar Fleur 
kennismaakt met Monique. 
Wat gaan we eigenlijk doen? We 
gaan aan de hand van zelf gekozen 
kunstwerken praten over hoe 
Monique en ik elkaar zien. 

TIJD OM HET MUSEUM 
IN TE GAAN! 

Met z’n drieën lopen we het museum 
in. Het is gezellig, maar ook een 
beetje spannend. We weten globaal 
wat we gaan doen, maar hoe dat 
gaat zijn weten we natuurlijk nog 
helemaal niet. Op een centrale plek in 
het museum krijgen we van Fleur de 
eerste opdracht.

We krijgen tien minuten de tijd om 
iets uit te zoeken en terug te komen 
op de plek waar we zijn gestart. 
We gaan gelijk lopen, we hebben 
niet veel tijd. En hoe kies je nou 
eigenlijk een kunstwerk dat de ander 
representeert? Zonder te weten hoe 
dat moet, lopen we rond en komen 
we elkaar enkele keren tegen. Na tien 
minuten staan we beiden netjes weer 
op de plek waar we begonnen.

Monique mag beginnen. 
Welk kunstwerk heeft zij voor mij 
uitgekozen? Een foto! 
Ik hou van foto’s. En het is nog een 
mooie foto ook. Als Monique begint 
te vertellen waarom ze deze foto heeft 
uitgekozen voor mij, snap ik waarom 
het deze foto moest zijn. Heel bizar 
om te merken hoe treffend Monique 
mij omschrijft. De momenten waarop 
wij samen hebben gewerkt, hebben 
blijkbaar toch een heel juist beeld 
gegeven van hoe ik ben en waar mijn 
pijnpunten zitten. Chapeau, Monique, 
dit is spot on!

Monique: ‘De mensen op de foto 
hebben elkaars hand vast. Dat zie 
ik als het lieve, het zorgzame, het 
willen begeleiden en faciliteren van 
mensen dat ik terug zie in hoe jij met 
mij samenwerkt. Daarnaast stopt de 
foto bij de schouders: de personen 
hebben geen hoofd. Dat zie ik ook 
terug in onze samenwerking: ik zou 
jou graag meer willen zien. Wat vind 
jij? Hoe denk jij dat het moet? Ik heb 
het idee dat sommige dingen jou 
‘overkomen’. Jij past je aan en later 
heb je pas door wat er gebeurd is.’
Fleur: ‘Kun jij je herkennen in dit 
beeld?’
Julia: ‘Jazeker! Mooi beeld en mooie 
beschrijving. Monique vertelt het heel 
treffend en het is een thema dat mij al 
langere tijd bezighoudt. Ik wil graag 
dat de ander zich prettig voelt, ik 
faciliteer en zorg graag. Maar wat ik 
daarin vergeet is mezelf. Ik wil meer 
mijn eigen ideeën uitspreken, mijn 
grenzen aangeven en daar ook voor 
staan.’

OPDRACHT 1:
ZOEK EEN KUNSTWERK DAT DE 
ANDER REPRESENTEERT. 
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Monique: waarom doe je dat eigenlijk 
niet?’
Julia: ‘Ik ben bang voor ruzie 
en onder ruzie versta ik ook 
meningsverschillen, discussiëren en 
confronteren. Bang dat confrontatie 
of alleen al een meningsverschil leidt 
tot ruzie en ruzie is iets wat ik koste 
wat kost wil vermijden. Voor mijn 
gevoel is namelijk het gevolg van ruzie 
dat iets stuk gaat en dat wil ik niet. 
Daarom heb ik mezelf aangeleerd 
me aan te passen aan anderen en 
aan de omgeving. Rationeel gezien 
weet ik dat ruzie, confrontatie of 
meningsverschillen juist kan leiden 
tot dichter bij elkaar komen, alleen 
staat dat gevoelsmatig voor mij 
voor gevaar. Het gevolg is dat ik het 
vermijd. Het is een belangrijk thema 
in mijn leven op het moment en dit 
helpt mij weer een stukje in de juiste 
richting.’

Dan is het mijn beurt. Ik neem 
Monique en Fleur mee door het 
museum naar het kunstwerk dat ik 
heb uitgekozen. Ik had er eigenlijk 
twee, maar ik moest natuurlijk kiezen. 
Uiteindelijk ga ik op mijn gevoel af 
en kies ik het eerste werk. Ik leg 
uit waarom ik dit heb gekozen en 
ik ben benieuwd naar de reactie 
van Monique. Wat vindt zij ervan? 
Kan ze zich hierin herkennen? We 
praten er nog even over en kunnen 
ook heel duidelijk aanwijzen in welke 
situaties wij allebei datgene doen 
dat we zojuist in de kunst hebben 
teruggezien. Fleur vraagt ons wat 
wij van elkaar nodig hebben in zo’n 
situatie, zodat we elkaar daarin ook 
kunnen helpen.



Om de sessie af te ronden krijgen we 
van Fleur nog één opdracht, namelijk 
de opdracht om een kunstwerk voor 
elkaar uit te kiezen dat representeert 
wat we de ander gunnen. We zijn 
naar de eerste verdieping gelopen en 
krijgen weer even de tijd om iets te 
kiezen. Ook dit gaat vrij snel, ondanks 
het feit dat het nogal een abstracte 
opdracht is. Ik heb een kunstwerk van 
Andy Warhol uitgekozen met twee 
grote bloemen erop. Gelukkig vindt 
Monique het een mooi schilderij en is 
dat wat ik haar gun voor haar fijn om 
te horen. 

Voor mij heeft Monique echt heel 
mooie beeldspraak gevonden: ik 
moet voor een spiegel gaan staan 
en zie via de spiegel achter mij een 
afbeelding van de maan. Voor de 
korte tijd die we hadden ben ik nogal 
onder de indruk van wat Monique 
voor mij heeft uitgekozen. Daarnaast 
is dat wat ze mij gunt ook fijn om te 
horen en is dat iets dat ik in mijn oren 
zal knopen.

Monique: ‘Ik heb iets uitgekozen wat 
confronterend is…’
Julia wordt voor een spiegel 
neergezet, waarin de maan wordt 
weerspiegeld.
Monique: ‘Wat ik jou gun is nog 
meer ‘ballen’, het besef dat de wereld 
aan je voeten ligt en het besef je de 
dingen veel groter maakt dan ze 
eigenlijk zijn. Deze opgeblazen grote 
maan staat daar symbool voor.’ 
Julia: ‘Wauw, wat mooi! En wat goed 
bedacht. Die beeldspraak en hoe het 
eruit ziet, echt te gek.’
Fleur: ‘Wat blijft het meeste hangen 
van wat Monique zegt?’
Julia: ‘Dat van het opblazen van 
dingen. Ik maak dingen vaak heel 
groot en spannend in mijn hoofd. 
Als ik het dan uiteindelijk aanga, 
dan is het allemaal een stuk minder 
spannend dan ik dacht en ben ik 
ook blij dat ik het gedaan heb. Het 
levert veel op. De gevolgen zijn ook 
helemaal niet erg, terwijl ik die in mijn 
hoofd heel groot heb gemaakt. Dit 
beeld zal ik niet snel vergeten.’
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OPDRACHT 2:
ZOEK EEN KUNSTVOORWERP DAT 
WEERGEEFT WAT JE DE ANDER GUNT

Wat Julia gunt voor Monique...

Wat Monique gunt voor Julia...
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Julia: ‘Ik vind het heel leuk! Aan de hand van de kunst en de specifieke 
opdracht kun je op een visuele manier aan iemand iets uitleggen. Het visuele 
ondersteunt de woorden, waardoor het ook makkelijker is om iets terug te 
geven wat spannend is om te zeggen, het maakt het stingen makkelijker. Het is 
ook wel grappig dat je altijd iets kunt vinden dat jouw verhaal ondersteunt. Ook 
al is de kunst niet jouw smaak, je kunt altijd iets vinden dat aansluit bij jouw 
verhaal. Daarnaast vind ik het heel knap dat Monique precies ziet wat mijn 
zwakke plek is. Misschien omdat we elkaar al wat langer kennen, maar het 
is spot on. Daarmee heeft ze mij gestinged als een bee, maar met een zacht, 
eerlijk en behulpzaam onderliggend doel. Dat zou je kunnen vergelijken met 
een floatende butterfly.’

Monique: ‘Het was een heel bijzondere ochtend, in diverse opzichten. Het 
was gezellig om Julia te zien en leuk om Fleur te leren kennen. Bovenal was 
het heel speciaal om op deze manier mezelf, maar ook Julia nog beter te leren 
kennen. Het feit dat Julia en ik beiden zo kwetsbaar durfden te zijn getuigt van 
heel veel vertrouwen en respect voor de ander – en dat is heel mooi om te 
mogen ervaren. Het gesprek heeft me nog best wel een tijd bezig gehouden, 
want Julia wist heel goed de vinger op de zere plek te leggen en gaf me 
daarmee een aantal waardevolle handvatten voor de toekomst. Dankjewel dus, 
Jules, voor de mooie feedback en eyeopeners. En dankjewel ook Fleur, jouw 
aanwezigheid was bijna niet te merken, dus volgens mij heb je jouw rol perfect 
gepakt.’

Fleur: ‘Ik vind het altijd een feest om het museum in te gaan voor een 
coaching. Op de een of andere manier gebeurt er bijna altijd iets moois. 
Vandaag vond ik ook echt bijzonder. Monique en Julia zijn enorm open en 
eerlijk naar elkaar geweest en konden elkaar echt raken en helpen. Een mooi 
gesprek tussen twee heel mooie mensen.’

EINDE VAN DE SESSIE
HOE HEBBEN WIJ HET ALLE DRIE ERVAREN?
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Dankjewel, Monique, 
voor jouw bijdrage en jouw open houding. 

We hebben elkaar precies op de pijnlijke plekken geraakt, maar 
op een manier die ik als fijn heb ervaren en 

waar ik zeker wat aan heb.

Fleur, dankjewel 
voor het begeleiden van de sessie. Je hebt een heel leuke, 

fijne vorm bedacht voor een sessie die wat vraagt van iemands 
eerlijkheid. Je creëert een veilige 

omgeving om je in open te stellen. 
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Het is dinsdagochtend. Ik heb mijn 
vriendin en babydochter uitgezwaaid, 
mijn oudste zoon net op tijd op 
school gekregen, daarna ben ik 
doorgeracet naar de crèche en mijn 
middelste kind (tweede zoon) heb ik 
afgezet. Ik heb geprobeerd mijn haast 
te onderdrukken om toch zo mindful 
mogelijk afscheid van hem te nemen. 
Hij wil nog een knuffel. Nog één dan. 
Vanavond doen we een Beyblade-
toernooi (google maar) . Beloofd. 
Ja, ik fiets ook nog even langs het 
raam om te zwaaien. Hoe gehaaster 
ik van binnen ben, hoe langer het 
afscheidsritueel is, dat weet ik wel. 
Maar daar heb ik nog geen medicijn 
voor gevonden. 

Na het zwaairitueel zet ik mijn 
nieuwste aanwinst, de elektrische 
bakfiets (er is werkelijk niets meer 
rock ‘n roll aan mij), op de turbostand 
en laveer ik zo snel mogelijk van 
Amsterdam-Oost naar kantoor in 
Amsterdam-West. Vanbinnen is het 
onrustig: waarom zit er nou een 
begrenzer op die elektrische fiets, 

verdomme! Kak! De brug is open. Dat 
meen je niet. Dit cliché. Oké, ik ga het 
net niet redden, het wordt vijf minuten 
later. Ik bel kantoor en Marleen vertelt 
mij dat de twee coachees er al zijn. 
F*ck f*ck, k*tbrug! Slechte planning, 
te weinig marge. Dit moet toch 
anders.

Om 9.05 uur storm ik net te bezweet 
het kantoor in. Meteen de coaching 
beginnen. Na een goede sessie – ik 
loop natuurlijk iets uit, want ik begon 
ook iets te laat door mijn eigen schuld 
– afscheid nemen. Een paar vragen 
van collega’s op kantoor. Wat is mijn 
volgende afspraak ook alweer? 
Oh ja, Meditatie PopUp voor het 
boekje. Maar niet hier. Dit moet ik 
net kunnen redden. En daarna? 
Weer terug naar kantoor, voor nog 
twee afspraken en dan nog naar het 
Volkshotel. En de kinderen halen. 
Oké, snel gaan!

Als ik door het Westerpark aankom 
in de Zaanstraat, parkeert Annelouk 
haar auto net. Samen mogen wij bij 

Mediteren 
kan je leren
Arthur Menko (MWP), Annelouk Pfennings (PON) & Josine van Vegchel (MWP)
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mijn collega Josine van Vegchel 
langs voor een meditatiecoaching. 
Zodra ik Annelouk zie, kan ik mijn 
aandacht richten op het hier en nu. 

Annelouk en ik werken al een paar 
jaar samen voor de management 
trainees van Pon. Zij is hier als 
Talent Development Manager vanuit 
Pon verantwoordelijk voor. Samen 
geven we de trainingsweken voor 
de trainees vorm: van persoonlijke 
ontwikkeling, vaardigheidstrainingen 
tot aan business cases. Van mijn kant 
is het een heel fijne samenwerking 
waarbij we steeds blijven kijken of 
we de goede dingen aan het doen 
zijn, beslissingen durven nemen om 
dingen anders te proberen en hier 
weer van te leren.

En we zijn allebei net (weer) ouder 
geworden: Annelouk van haar eerste 
en ik van mijn derde. De slapeloze 
nachten gecompenseerd door de 
knusheid van onze baby’s schept 
natuurlijk ook een band.

Josine laat ons binnen. We 
komen in een oud badhuis, 
dat getransformeerd is tot een 
harmonieuze oase van rust, met 
authentieke details zoals de kleurige 
blauwe en oranje tegels, aangevuld 
met planten en riet en vierkante beige 
kussens met ronde kussentjes erop 
over de vloer verspreid.

Natuurlijk kies ik op deze plek voor 
een kruidenthee. Met nog wat onrust 
in mijn lijf loop ik door de ruimte. Als 
ik mijn thee op een bankje wil zetten, 
glijdt het kopje op het schuine bankje 

richting de tegels. Ik heb hem nog net 
op tijd te pakken. Annelouk herkent 
het bankje en het gebruik ervan (om 
je voeten op te zetten, als ik het mij 
goed herinner). Het eerste dat ik denk 
is: Oh jee, zij kan het al. Ik ben hier de 
enige die er niets vanaf weet. Waarom 
dat uit zou maken, weet ik eigenlijk 
ook niet.

Annelouk en Josine kennen elkaar 
al omdat Josine ook vaak als 
change agent werkt tijdens de 
traineeweek. Als Josine uitleg geeft 
over haar initiatief, blijkt dat ze ook 
deze meditatie geeft bij LAB111, bij 
Annelouk om de hoek. Een vervolg 
lijkt al in de maak.

Josine is uiteraard benieuwd naar 
onze ervaring met en kennis van 
meditatie. We besluiten eerst even 
onze telefoons en Annelouk ook nog 
haar smartwatch uit te zetten. Over 
prikkels gesproken, merkt Josine 
scherp op. 

Op het vlak van meditatie heeft 
Annelouk inderdaad al wel wat 
gedaan. Ze heeft heel positieve 
ervaringen gehad en past deze nog 
regelmatig voor zichzelf toe. Al is het 
maar om in drukte soms afstand te 
nemen door een ademhalingsoefening 
te doen. 

Ook in het begeleiden van de talenten 
ziet Annelouk zeker de meerwaarde, 
bijvoorbeeld door hen te helpen 
naar binnen te kijken, naar wat voor 
hen echt goed voelt. Heel relevant 
voor trainees die steeds nieuwe 
opdrachten moeten vinden en 

Mediteren 
kan je leren
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uiteindelijk ook een uitstroombaan 
binnen het bedrijf.

Een mindere ervaring had ze toen ze 
via Groupon ooit in een klasje kwam 
bij een man die het absolute licht had 
gezien en dacht dat meditatie het 
antwoord op alle vragen was. Dat 
was haar toch iets te sektarisch.

Vervolgens mag ik mijn ervaring delen. 
De dames zijn erg onder de indruk 
als ik vertel bij beginnersles 6 van 
Headspace te zijn. 

Deze app heb ik een paar weken 
daarvoor geïnstalleerd nadat ik van 
een intensieve opleidingsdag in de 
trein naar huis zat. Graag wilde ik 
even de stof en de ervaringen een 
plek geven. Toevallig kwam een oude 
schoolgenoot tegenover mij zitten. 
En hoe gezellig ook, dat was precies 
niet wat ik nodig had. 

En hoe simpel de beginnerslessen 
ook op mij overkomen, het zorgt er 
bij mij voor dat ik meteen in een heel 
andere, relaxtere energie kom. 

Josine heeft zelf een lange 
geschiedenis met meditatie. Cool vind 
ik het om te horen dat ze er door haar 
oma mee in aanraking kwam. Ze heeft 
veel verschillende opleidingen gevolgd 
en merkt dan ook op: ‘Mediteren kun 
je leren.’ Ik dank haar voor het geven 
van de titel van het dan nog door mij 
te schrijven stuk.

Na onze verhalen aangehoord te 
hebben, stelt Josine ons de vraag 
waar we ons op willen richten in de 

meditatie van vandaag. Dat vind ik 
best een lastige vraag. Meer dan dat 
meditatie mij rust kan opleveren kan ik 
eigenlijk niet bedenken. Gelukkig heb 
ik twee meer ervaren dames om mij 
heen zitten.

We komen uit op Metta Meditatie. 
Wat ik ervan begrijp is die meditatie 
gericht op Loving Kindness, zowel 
voor anderen als voor onszelf. Dat 
spreekt mij wel aan. Ik kan nogal 
streng en oordelend zijn: naar mijzelf 
over het niveau dat ik eigenlijk in alles 
moet behalen en naar mijn omgeving, 
omdat ik van hen vaak hetzelfde 
verwacht.

Als we beginnen, valt mij op hoe 
lastig ik het al vind om in een fijne 
positie te zitten. Als we bezig zijn, zit 
ik er soms helemaal in en kan ik mij 
overgeven. Dan gaan mijn gedachten 
weer alle kanten op: Hoe lang zou 
het nog duren? Wat ging ik hierna 
ook alweer doen? Wanneer moet 
ik dan lunchen? En hoe moet ik dat 
dan regelen nog snel? En dan hoor ik 
Josine weer. Oh, gelukkig, het maakt 
niet uit als je afdwaalt, hoor ik haar 
zeggen. Kennelijk is elke gedachte, 
alles wat er gebeurt in je hoofd oké. 
Fijn zeg, dan deed ik het niet fout. Oh, 
kennelijk vind ik het belangrijk dat ik 
het niet fout doe.

De eerste sessie zit erop. Ik ben alle 
kanten op gegaan. Wat mooi is om te 
zien, is dat de thema’s die Annelouk 
en ik voor onszelf in het voorgesprek 
hebben genoemd, eigenlijk in onze 
beider ervaringen naar voren komt.
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Dan hebben we tijd voor nog één korte sessie en opeens voel ik dat ik echt 
land in deze oefening. Ik mag anderen iets toewensen, en mijzelf ook. Vanuit 
de ontspanning wordt het beide keren glashelder wat dat is. Dat vervult 
me met een prettig gevoel. Rust en warmte. Het ontroert me ook wel in de 
nabespreking. Ik zie dat bij Annelouk iets vergelijkbaars gebeurt. Wat fijn om 
in een andere energie bij een andere vorm van bewustzijn te komen en mijn 
geluid vanbinnen beter te horen, beter te kunnen ontvangen. Alsof ik mijn 
interne radio op een andere frequentie heb gezet.

We ronden af. Het voelt echt anders nu: rustiger en relaxter, dankbaarder 
en vriendelijker. Josine sluit af. Buiten nemen we afscheid van Annelouk die 
nog naar kantoor in het midden van het land moet. Josine en ik moeten naar 
kantoor. Mooi om zo een sessie met zijn drieën te doen, waarbij we opeens op 
een heel andere manier samen waren dan in de gebruikelijke, professionelere 
setting.

Als Josine en ik op de fiets zitten, spreken we nog even na. 
En dan denk ik opeens: Shit! Volgende afspraak. En ik moet nog eten. 

Maar daarna heb ik meteen weer een afspraak en daarna nog één. 
Welkom terug, vertrouwde gehaaste gevoel.

Mediteren was fijn. En het smaakt naar meer. 
Gelukkig heb ik begrepen: mediteren kun je leren. 

Want na één sessie en wat Headspace ben ik er duidelijk nog niet.
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Float like 
a butterfly 
sting like a 
bee, be like 
a horse
Michelle van de Kasteele (MWP), Youri Schellingerhout (Nespresso) & Marleen Romijn (MWP)
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Leren en ontwikkelen kan in jouw 
adventure zone, een stap buiten 
jouw comfort zone en nog net 
vóór jouw danger zone. Wij, Youri 
Schellingerhout (Nespresso) en 
Michelle van de Kasteele (MWP), 
zijn op zoek gegaan naar adventure 
in de Amsterdamse Manege. In een 
paardencoachingssessie 
met Marleen Romijn zijn onze 
individuele patronen en onze 
samenwerking onder de loep 
genomen. 

Waar kennen we elkaar van? Een jaar 
geleden kwamen we voor het eerst 
met elkaar in contact. MWP werd 
gevraagd mee te denken over de 
invulling van Connect, een evenement 
gericht op het persoonlijk verbinden 
van 120 collega’s bij Nespresso 
NL. De gezamenlijke opdracht 

aan alle Nespresso-medewerkers 
was om met elkaar een middag 
vol fun en educatie te organiseren 
voor 400 basisschoolleerlingen 
en buurtbewoners in het samen 
te bouwen dorp ConnectVille; 
een intensieve samenwerking met 
fantastische piekmomenten om 
samen te vieren en een aantal 
harde tegenslagen om samen te 
verwerken. Als organisatoren van dit 
evenement zijn we gegroeid tot een 
sterk team dat op elkaar kan bouwen 
en vertrouwen. Maar ondanks deze 
sterke verbinding is de vraag: hoe 
goed kennen we elkaar nou eigenlijk 
écht? Dat ontdekten we samen met 
Marleen. 

Spoiler alert: we ‘kenden’ elkaar, 
maar hebben elkaar pas echt leren 
kennen tijdens de paardencoaching. 

DANGER ZONE
Stingen

ADVENTURE ZONE

COMFORT ZONE
Floaten

Harmonie & 
Controle

Youri: 
kordaat en 
touwstraktrekken
Michelle:
gelatenheid en 
opgeven

COPING
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We konden de professionele 
houding en gedragingen van elkaar 
goed beschrijven. Hoe zijn deze 
houdingen gevormd en wat gaat 
daar allemaal achter schuil? Onze 
ontdekkingen over elkaar, en vooral 
over ons gedrag, staan geschetst in 
de thermometer en die proberen we 
hieronder zo goed mogelijk onder 
woorden te brengen.

FLOAT LIKE A 
BUTTERFLY…
Floaten is top! Lekker in onze comfort 
zone. Het aangaan en behouden van 
harmonieuze en persoonlijke relaties 
met een basis van vertrouwen doen 
wij van nature en een omgeving 
waarin dit kan creëren we snel. Deze 
harmonie en veiligheid bewaken we 
door controle te houden over de 
situaties waarin wij opereren. Het was 
voor ons dan ook niet moeilijk om 
persoonlijke verhalen met elkaar te 
delen tijdens de coaching, elkaar de 
ruimte te geven en elkaar te steunen. 

STING LIKE A BEE…. 
Wanneer werd het spannend? Toen 
Marleen ons uit onze comfort zone 
rukte. En ja, Marleen kan je abrupt en 
zonder ongemakkelijkheid van haar 
kant steken als een bij. Haar comfort 
zone: ongefilterd benoemen wat 
ze ziet en opdrachten geven die jij 
spannend vindt. 

De grootste challenge van Marleen 
aan ons was: ga stingen. 

In combinatie met het paard 
betekende dat dat we het paard 
moesten laten doen wat wij wilden, 
leiden in plaats van laten leiden. 
Omdat relaties en afstemming 
belangrijk voor ons zijn, kun je je 
wellicht voorstellen dat dit een 
ingewikkelde vraag is. Wil het paard 
dat wel? Op welke manier ervaart 
het paard de leiding? Hoe zorgen 
we ervoor dat het paard ons begrijpt 
en gaat het paard geen gekke, 
onverwachte dingen doen? Een link 
naar controle en loslaten dus.

We laten ons echter niet snel 
uit het veld slaan. Dus zonder 
tegensputteren van onszelf en het 
paard probeerden we het paard 
de opdrachten uit te laten voeren. 
Of deden we dit toch niet? Wat 
gebeurde er met ons op het moment 
dat het ging schuren en de relatie 
met het paard en/of het behoud 
van controle op het spel kwamen te 
staan? 

Ook al lieten we zien dat we de 
opdracht aangingen, we hadden 
allebei onze coping, oftewel reactie, 
om de vraag naar onze hand te 
zetten. Beiden besloten we om de 
opdracht heen te werken, maar wel 
allebei op onze eigen manier:

Youri: ‘Een paard dat losloopt en 
waar ik naar toe moet lopen in 
een lege bak, dat is best even een 
dingetje. Nadat ik de connectie met 
het paard had gemaakt, enigszins 
gerustgesteld door Marleen en 
Michelle, kon ik aan de bak. In eerste 
instantie liet ik het touw lekker vieren 
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en stapte ik vrolijk met het paard 
door het mulle zand. Dat liep wel 
los, lekker sjokkend op eigen tempo. 
Daarna kwam de ‘Marleen-challenge’ 
en ervoer ik het stingen pas echt. 
Mijn opdracht was om het tempo te 
bepalen waarop ik het paard wilde 
laten lopen, en daarmee te leiden. 
Dus ik vooruit, het paard volgen. Mijn 
eerste reactie was om het touw lekker 
strak te trekken, maar dat vond het 
paard niet zo prettig. Dat liep dus niet 
echt lekker mee. Om te leiden, zonder 
het touw strak te trekken, dan komt 
het er echt op aan.

Een vervolgopdracht van Marleen 
was om het paard stil te laten staan 
zonder dat ik het touw aantrok. Je 
moet weten wat je wilt met het paard, 
wanneer het paard stil moet staan en 
hoe je duidelijk communiceert (met 
lichaamstaal) wat je van het paard 
wil. Een confronterende oefening, 
want voor ik het wist stond ik stil, 
maar liep het paard door en vloog 
ik er achteraan. Het strakke touw 
staat voor mij symbool voor alle 
leiderschapstheorieën bij elkaar 
opgeteld, terwijl het enige dat nu telt 
mijn gedrag is. Een wijze les, waar ik 
nog veel aan terugdenk in mijn werk 
over het ontwikkelen van leiderschap.’

Michelle: ‘Na gewend te zijn geraakt 
aan het paard door samen een 
aantal rondjes door de bak te lopen, 
was mijn opdracht om het paard 
achteruit te laten lopen. Het enige 
wat ik dacht was: serieus, Marleen? 
Heb je gezien hoe groot dat paard 
is? Hoe ga ik dat doen dan? Maar 
dit liet ik natuurlijk niet merken. Met 

zelfverzekerdheid aan de buitenkant 
maar twijfel vanbinnen ging ik de 
opdracht aan en… Het lukte! Het 
paard liep achteruit! Maar je raadt het 
al: Marleen gaf de opdracht om dit 
nogmaals te doen en er was geen 
beginnen meer aan met het paard. 
Het paard had mijn (onzichtbare) 
onzekerheid gevoeld en nam de 
leiding. Wat je kon zien aan mijn 
houding: een rustige Michelle die 
probeerde om de leiding te krijgen. 
In mijn hoofd en lijf: Onrust! Serieus, 
paard? Laat je me nu in de steek? In 
plaats van het terugpakken van de 
leiding werd ik opgelaten en gaf ik 
me gewonnen. Het paard kreeg de 
lead, ik paste me aan. Wat ik hieruit 
meeneem is dat het aanpassen aan 
de ander en het behouden van de 
harmonieuze relatie niet altijd strookt 
met wat ik intern zou willen in de 
relatie. De uitdaging: durven schuren.’ 

BE LIKE A HORSE...
Maar wat kunnen wij nou eigenlijk 
echt leren van het paard? Wat vertelt 
het ons? Marleen, the stage is yours! 

Marleen: ‘Paarden houden het 
over het algemeen simpel. Ook 
in de wereld van de paarden 
bestaan echter wel belemmerende 
overtuigingen die hen weerhouden 
van (gepast) reageren op een vraag/
opdracht. Die zijn alleen wat minder 
beladen en minder complex dan die 
van ons. Paarden leven in het hier 
en nu en dat scheelt een hoop (kop)
zorgen. Uiteraard kunnen paarden 
ook de oefening proberen 
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te ontwijken als ze het spannend 
vinden. Echter is het uiteindelijk voor 
zowel paard als mens belangrijk 
uitgedaagd te worden, en als 
mens jezelf uit te dagen, om door 
de spanning heen te bewegen. 
Eromheen lopen lost de angst 
of onzekerheid namelijk niet op. 
Sterker nog: deze wordt dan vaak 
steeds heftiger en kost veel energie. 
Wanneer paarden dit gedrag laten 
zien, kan het de rust en veiligheid 
binnen de kudde beïnvloeden, terwijl 
het waarborgen van de rust en 
veiligheid in de kudde van essentieel 
belang is, net als energiebesparing. 
Ziehier het bruggetje naar het effect 
van ‘om de opdracht heenlopen’, 
ofwel jezelf naar het land der coping 
verplaatsen, ver van de adventure 
zone vandaan. Dit is zonde, want de 
spanning aangaan betekent in de 
zone komen waar je kunt ‘gaan’, kunt 
ontdekken en in contact kunt blijven 
met de ander en met wat er gebeurt. 
Daar komen vraagt om vertrouwen, 
overgave en een flinke dosis moed. 
Het durven ontdekken van welke 

overlevingsstrategieën je hanteert is 
belangrijk én een goede start. 
Maar groeien kan pas echt als je stap 
voor stap afscheid durft te nemen van 
strategieën die je niet meer helpen 
maar die je in de weg staan om de 
adventure zone te betreden. 
En ja, dat is wel een dingetje. 

Simpel gezegd, lieve Michelle en 
Youri: sting en laat je stingen. 

Dat is de weg uit het land der coping 
en de weg naar de adventure zone. 
Laat je door de paarden inspireren 

wat betreft het belang van 
contact maken, 

in contact blijven, 
afstemmen, 

samenwerken,
 leiderschap, 
vertrouwen, 

duidelijkheid en 
(zachte) kracht.

 

MAY THE HORSE 
BE WITH YOU!’
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Meer met 
woorden
Aletta Visée (MWP), Peter van Wessel (Oiltanking) & Jelena Cvjetkovic (MWP)
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Peter van Wessel is al enkele 
jaren aan ons verbonden. Hij werkt 
als Regional Managing Director bij 
Oiltanking Europe, waar wij al jaren 
bijzondere trainingsprogramma’s, 
pressure cookers en innovatie 
bijeenkomsten mee doen. Zo kwam 
ik Peter onlangs tegen tijdens een 
informele meeting, waarbij we gepraat 
en lekker ‘gefloat’ hebben, zoals wij 
dat bij MWP noemen. Het was een 
leuke ontmoeting. Maar als je alleen 
maar float, blijf je in de comfort zone, 
dus om ook eens te ‘stingen’, besloot 
ik hem uit te nodigen om met mij een 
sessie te doen. Onverwachts vond ik 
het toch spannend om Peter hiervoor 
te vragen: heeft hij hier wel tijd voor? 

En wat vindt hij eigenlijk van onze 
onorthodoxe manier van coaching? 
Gelukkig is Peter een avonturier en 
durfde hij het aan. 

Om ons nog wat meer uit te dagen, 
koos ik voor de coachingsvorm 
‘Opstellingen onder begeleiding’ van 
onze Change Agent Jelena. Tijdens 
‘Opstellingen’ wordt de methode van 
interactieve zelfresonantie gebruikt, 
die taal als middel gebruikt om (oude) 
patronen van jezelf en systemen waar 
je in zit bewust en expliciet te maken. 
Dat levert dus inzichten op, houdt 
je spiegels voor en kan er ook voor 
zorgen dat je door die bewustwording 
in staat bent om jouw patronen aan te 
passen. 
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De praktische start van de Opstelling is dat je één zin formuleert die jouw 
verlangen verwoordt. Waar ik zelf vaak tegenaan loop is dat ik aannames doe 
over wat anderen ergens van vinden of wat anderen van mij verwachten, wat 
me veel verspilde energie kost, want ik kan niet in andermans hoofd kijken. 
Daarnaast belemmert het mij soms om mijn doelen te bereiken. Daar wil ik dus 
mee aan de slag. De zin die ik daarom formuleerde als mijn verlangen is: ‘Ik 
wil meer kunnen loslaten wat mij niet helpt.’ Ik mocht het spits afbijten, waarbij 
het best kwetsbaar voelde om mijn verlangen direct op tafel te leggen. Ik las 
mijn zin nogmaals hardop voor. Jelena vroeg mij een woord uit te kiezen waar 
ik mee wilde beginnen. Ik koos het woord ‘meer’, en als ware het een ritueel 
moest ik Jelena vragen of zij resonant wilde staan voor het woord. Resonant 
staan houdt in dat zij verwoordt wat zij denkt en voelt vanuit het woord. ‘Meer, 
meer, ja, wat is dat eigenlijk? En waarom moet ik eigenlijk meer? Van wie moet 
dat?’ Tsja, van wie moet ik dat eigenlijk?. Ik mocht haar ook alles vragen wat ik 
wilde. 

GEVOEL VS. KUNNEN VERKLAREN: 
HET MODEL

TRAUMA

GEZOND

ONTWIKKELEN

OVERLEVING

Het ‘gezonde’, geïntegreerde 
(laat dit je maar eens uitleggen 
door Jelena) stuk van jezelf.

Door Opstellingen kun je jouw ‘trauma’  
ontmoeten/in de ogen kijken/ermee in 

gesprek gaan (dit klinkt vaag, ik weet het), 
waardoor je het door erkenning of 

neutralisering een (ander) plekje kunt geven.

‘Een trauma is enkel een 
wond waar het bloed niet 

stroomt.’ Groot, klein, 
schokkend of subtiel; dit 

kan van alles zijn. Het is een 
dynamiek of een gebeurtenis 

die je niet integreert in jouw 
‘gezonde’ deel en die een 

overlevingsmechanisme bij 
jou heeft getriggerd. 

In het ‘deel van jezelf’ zonder 
blokkades kun jij je als persoon 

verder ontwikkelen. 

Deze strategie die jij zelf hebt 
ontwikkeld naar aanleiding van 
jouw trauma kan eveneens van 
alles zijn. Datgene waarvan jij 
denkt dat het voor jou werkt, 
bijvoorbeeld het afstemmen op 
anderen (maar daardoor niet 
meer weten wat je zelf wilt), 
in het ‘midden’ blijven (zodat je 
geen keuze hoeft te maken), 
alles rationeel bekijken (zodat je 
niet hoeft te voelen). Kortom, 
dit is persoonsgebonden. 

Erachter komen wat jouw overlevingsmechanisme 
is (ontmaskeren), is het begin van het kunnen
veranderen ervan en het kunnen aanpassen van 
die patronen die jou tegenhouden om je 
verlangen te bereiken.

Let op: deze vorm van Opstellingen 
is gebaseerd op het Rupperts model 
en is echt een ervaring die met woorden 
moeilijk uit te leggen valt. Iedereen neemt hier 
weer wat anders uit mee.

ONTMOETEN ONTMASKEREN
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Dit klinkt heel zweverig, maar ik heb 
het vooral ervaren als een manier 
om dingen eens letterlijk vanuit een 
andere hoek te bekijken en om op 
de een andere manier (met jezelf) in 
gesprek te gaan. 

Voor iedereen is dit anders; de 
thema’s die tijdens een Opstelling 
naar voren komen zijn dan ook van 
jou specifiek. Ik was benieuwd hoe 
het zou zijn als meerdere ‘woorden’ 
met elkaar interacteerden en ik 
vroeg vervolgens ook Peter om 
resonant te staan voor een van de 
woorden uit mijn zin: ‘helpt’. Nog 
wat onwennig zette ik hem neer: hij 
stond breed en stevig in de ruimte.  
Ondertussen vond er een continue 
dialoog plaats in mijn gedachten: 
wat gaat er gebeuren? Wat vindt 
Peter hier eigenlijk van? Wat komt er 
naar voren? Is onze verhouding nog 
klant en Creative bij MWP of eigenlijk 
gewoon Peter en Aletta? Hoe het 
precies gebeurde weet ik niet, maar 
ik weet wel dat het me raakte toen 
ik zag hoe de twee woorden waar 
zij resonant voor stonden met elkaar 
interacteerden. Daar herkende ik erg 
veel in van mijn interacties van vroeger 
met de mensen dicht bij mij, en hoe 
die nu nog steeds doorwerken. Goed 
dus om me daar bewust van te zijn, 
te realiseren waar het vandaan zou 
kunnen komen en te beseffen dat er 
dingen zijn waar ik wel invloed op kan 
uitoefenen en dingen waarop ik dat 
niet kan. Food for thought…

Toen was het de beurt aan Peter. 
Peters zin van verlangen was 
duidelijk: ’Ik wil mijn leven leiden, 

zoals ik dat wil.’ Samen constateren 
we dat er twee maal het woord ‘wil’ 
in zijn zin staat, dus daar wil hij op 
focussen (dat er ook twee keer het 
woord ‘ik’ in de zin staat, zien we pas 
na afloop). Ik stond resonant voor de 
eerste ‘wil’, Jelena voor de tweede. 
Het gekke is dat beide ‘willen’ iets 
anders in zijn leven representeerden 
en hij zich letterlijk (in de ruimte) en 
figuurlijk in het midden daarvan voelde 
staan. Bijna tien jaar geleden heeft 
Peter een bomaanslag overleefd in 
Indonesië. Hij is hier gelukkig naar 
omstandigheden goed uitgekomen, 
maar dit is wel een belangrijke 
gebeurtenis geweest in zijn leven. 
Hij is altijd een avonturier geweest en 
heeft op veel verschillende plekken 
gewerkt en gewoond. Hij vertelt ons 
hoe hij vlak na die heftige gebeurtenis 
juist behoefte had aan een comfort 
zone in plaats van aan een adventure 
zone. Inmiddels heeft hij het gevoel 
dat die comfort zone misschien wel 
erg groot is geworden en begint de 
drang naar de adventure zone terug 
te groeien. In dat proces voelt hij de 
behoefte om zijn eigen keuzes te 
maken: te doen wat hij zelf wil. Wat 
dat is en hoe dat zal gaan, dat wordt 
een ontdekkingstocht voor
de komende tijd. 

Opstellingen. Het is iets en het is niets; het 
is heel vaag en tegelijkertijd heel concreet. 

Sommige zaken moet je ervaren, zijn 
moeilijk onder woorden te brengen en 

borrelen nog steeds door. Ik vond het in 
elk geval een heel mooie manier om weer 

wat dichter bij mezelf te komen en een 
inkijk in Peter en zijn wensen te krijgen. 

Dank jullie wel, Peter en Jelena!
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Klimmen als 
metafoor
Gijsje Pothoff (MWP), Ineke Jeuster (G-star) & Meike Wouters (MWP)

Ja, ik weet het, ik heb enorm 
hoogtevrees. Dus klimcoaching, dat 
is wat ik ga doen. Als we het hebben 
over de kernwaarde float like a 
butterfly, sting like a bee, denk ik aan 
mijn eigenschap om af en toe juist 
dingen te doen waar ik bang voor 
ben. Uit mijn comfort zone treden 
en niet te veel nadenken. Zo heb ik 
ervaren dat de keuzes in mijn leven 
die ik maak mij het meeste gebracht 
hebben. Ik weet dat dit ook weleens 
niet helemaal goed gaat, zoals laatst 
bij de workshop waar ik een slang 
moest aanraken. In plaats van over 
mijn slangenangst heen te komen, 
veroorzaakte het een complete 
paniekreactie. Interessant wel om

heel bewust te zijn van alle 
lichamelijke reacties die paniek 
veroorzaakt (zweten, versnelde 
hartslag, hoge ademhaling, niet meer 
helder kunnen denken etc.), maar 
voor mij echt de danger zone en niet 
meer de adventure zone.  

Kijken hoe dit gaat als ik ga klimmen. 
Als ik Ineke Jeuster van G-Star 
bel, een van onze klanten, en het 
haar voorleg, roept zij direct: ‘Oh, 
ik heb echt enorm hoogtevrees! 
Dus ja, super om dit te gaan doen!’ 
Top, dit kan dus voor ons beiden een 
mooie manier zijn om onze adventure 
zone verder te onderzoeken.  
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Bij de klimhal tref ik Meike, onze klimcoach. Meike is psycholoog en toen 
ze zelf een keer ging klimmen in de Ardennen, merkte ze hoe duidelijk het 
voor haar werd dat ze bepaalde blokkades en angsten had. Ze ontdekte dat 
deze een soort spiegel waren voor hoe je ook met andere situaties in het leven 
omgaat. Ook merkte ze wat haar daarin dan niet en juist wél hielp om toch 
door te zetten, en hoe goed het gevoel was wanneer dat gelukt was. Deze 
ervaring triggerde haar om het te verwerken in een coachingsvorm binnen 
Mind Work Productions. 

Ook voor Meike is deze sessie ietwat uit haar comfort zone. De klimcoaching, 
maar ook andere coaching en therapie die zij doet, is eigenlijk altijd
een-op-een. Met twee coachees tegelijk voelt even wat ongemakkelijk, 
maar ze gaat het aan met ons. Als Ineke gearriveerd is drinken we samen 
wat en bespreken we een aantal thema’s dat we vervolgens aan den lijve 
ondervinden tijdens het klimmen. 

ANGST 

Vanuit hoogtevrees is angst het logische eerste thema dat we bespreken. 
Dat angst in de weg kan zitten, dat geldt in ieder geval voor mij. Dat angst 
ook een soort mindset is, dat als je al angstig bent je vervolgens meer 
angstig bent dan anders en dat de angst van anderen op jou kan overslaan. 
Ineke geeft aan behalve voor hoogten niet echt angsten te hebben. Wel is 
ze meer risicomijdend geworden sinds ze moeder is en worstelt ze er soms 
mee dat ze niet meer de durfal is die ze vroeger was. Angst speelt bij mijzelf 
wel vaker een rol; ik kan weleens geremd worden door de angst dat dingen 
mis kunnen gaan. Ineke vraagt: ‘Is er dan weleens iets helemaal mis gegaan? 
En hoe erg was dat dan?’ Hoewel ik hier niet direct een voorbeeld bij kan 
noemen, realiseer ik me dat juist de dingen die mis zijn gegaan mij sterker 
hebben gemaakt. Dus waarom zou ik daar bang voor zijn?  

        CONTROLE 

Vervolgens gaat ons gesprek over in uit je comfort zone treden, ‘eng is juist 
dóen’. Hier zitten Ineke en ik op één lijn, namelijk door deze klimsessie aan 
te gaan. Maar hoe werkt dat dan? Het heeft te maken met jezelf overwinnen 
en daardoor groeien. Ook heeft het te maken met controle, of in ieder geval 
een gevoel van controle. Dat is wel een interessant inzicht, want als we erover 
praten, komen we tot de conclusie dat als je iets eng vindt, het wegebt op het 
moment dat je de controle terug pakt. 



56

Zelf de baas zijn, beslissen wat je 
doet, het heft in eigen handen nemen. 
En het dus ook laten weten wanneer 
iets genoeg is, ‘nee’ zeggen is daar 
ook een krachtige in. Dit ondervinden 
we heel letterlijk als we gaan klimmen. 
Beiden zijn we licht gespannen 
maar we gaan het wel aan; we 
klauteren ambitieus naar boven. 
Tot het moment - het lijkt wel een 
soort blokkade die we allebei ervaren 
- dat we abrupt stoppen en het klaar 
is. Dan slaan de gedachten en de 
onzekerheid toe. ‘Houden mijn armen 
en benen het nog wel als ik verder 
ga? Is er nog wel een uitsteeksel waar 
ik bij kan met mijn voet?’

Het levende bewijs van hoe 
gedachten je kunnen verlammen, 
tegenhouden en  blokkeren. ‘Ga uit je 
hoofd’ is een advies dat Ineke laatst 
nog van een collega kreeg. En het 
hielp. Minder nadenken over wat er 
kan gebeuren helpt echt om het voor 
jezelf gemakkelijker te maken. Maar 
ook ontdek ik tijdens deze klimsessie 
de kracht van helpende gedachten. 
Als ik de tweede keer ga klimmen 
bereik ik bijna het plafond en durf 
ik zelfs aan het einde naar beneden 
te kijken! Hoe dan? Wat in eerste 
instantie helpt, zijn de motiverende 
woorden van Meike en Ineke vanaf 

de grond. ‘Goed zo, je doet het 
super!’ Maar ook af en toe een 
aanwijzing waar ik mijn voet kan 
neerzetten. Het geeft me een gevoel 
van veiligheid. Ook heeft Meike me 
van tevoren de tip meegegeven 
om eens te spelen met af en toe 
pauzeren en even ademhalen. 
Dit pas ik toe en daardoor merk 
ik dat ik rustiger word en meer 
geconcentreerd blijf. Als ik wat hoger 
kom, kan ik niet meer horen of de 
dames mij dingen toeroepen. Nu ben 
ik op mezelf aangewezen. Als in een 
soort trance neem ik de aansporingen 
zelf over. ‘Kom op, doorgaan, je kan 
het, je doet het goed.’ Opeens lukt 
het me ook om de belemmerende 

gedachten om te 
buigen in helpende 
gedachten. ‘Het gaat 
mis, je gaat vallen, je 
houdt het niet meer’ 
verander ik in ‘Er kan 
niks gebeuren, je bent 
gezekerd en kan dus 
niet vallen, je bent 

veilig, je kunt rustig blijven’ en ‘Wauw, 
wat een overwinning op mezelf is 
het als ik bijna boven ben en naar de 
grond onder me durf te kijken.’ Als 
ik terug ben, is Ineke klaar voor haar 
volgende stap in het klimmen. De 
belemmering zit bij haar in het stuk 
van de muur dat niet meer recht is 
maar naar binnen helt. Ook zij weet 
de belemmerende gedachte dat ze 
niet over deze hobbel heen kan om te 
zetten en passeert die nu met gemak. 

VAN BELEMMERENDE 
GEDACHTEN NAAR HELPENDE 
GEDACHTEN 
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Voldaan voegt zij zich weer bij ons en samen kunnen we 
terugkijken op een mooie sessie waarin we onze eigen grenzen 
hebben opgezocht en die een stukje hebben opgerekt. 

Hoogtevrees is ook maar relatief en ik denk dat het ervaren 
van de klim-metafoor zeker gaat helpen om ook andere 
angsten aan te gaan!
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Winnaars 
mindset
Marleen Polak (MWP), Mareille Hoogland (Meijers) & Maarten Stenvers (MWP)

Hoe voelt het om zo vaak gefaald 
te hebben? Deze vraag werd aan 
Thomas Edison gesteld toen hij al 
duizenden pogingen had gedaan om 
de gloeilamp uit te vinden. Edison 
antwoordde: ‘Ik heb niet gefaald. 
Ik heb gewoon veel manieren 
uitgevonden die nog niet werkten.’ 
Maarten Stenvers, ex-professioneel 
hockeycoach, zette Marielle 
Hoogland-Sievers en mij met deze 
anekdote gelijk aan het denken. 

Het was een zonnige, bijna zomerse 
dag in oktober. In de uitnodiging 
voor de sessie ‘Winnaars mindset’ 
met Maarten stond dat we gingen 
buitenspelen. Wat wil je nog meer? 
Ik was alleen benieuwd of Marielle dit 
ook wel zo leuk zou vinden. Ik kende 
haar vooral door onze samenwerking. 
We hebben regelmatig contact over 
de trajecten die lopen bij Meijers 
Assurantiën. Zo hebben Meijers en 
Mind Work Productions samen een 
Young Potentials Program opgezet. 
Ook verzorgen we een deel van het 
MT-programma waar we bijvoorbeeld 

laatst een hele dag voor door 
Amsterdam zijn gefietst op bezoek bij 
inspirerende sprekers en innovatieve 
bedrijven. 

Eenmaal samen huppelend door het 
Westerpark was mijn zorg overigens 
volledig verdwenen, want we 
moesten erg lachen om de gefronste 
wenkbrauwen van voorbijgangers. 
Kennelijk zag het er toch een beetje 
gek uit, drie volwassenen huppelend 
door het park. 

Na deze heerlijke warming-up, 
waardoor we ons weer even kind 
voelden, kregen we de opdracht een 
bal over te gooien. Iedere worp moest 
anders zijn. Je zal misschien denken: 
zoveel manieren zijn er toch niet om 
een bal over te gooien?
Maar de creativiteit van Maarten deed 
ons beiden verbazen. Marielle en ik 
liepen af en toe wel vast. Voor mijzelf 
mega frustrerend, want ik leg de lat 
vaak hoog voor mezelf. Ik vond dat ik 
het zeker net zo goed moest kunnen 
als Maarten. 
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De tweede opdracht was zelf een parcours maken en daar een onderdeel 
voor bedenken. Ook hier hadden we vet veel plezier in. We hebben gehinkeld, 
lummeltje gedaan, een handstand en tot slot box jumps (vanaf de grond op 
een verhoging springen met beide benen). Helaas gleed Marielle bij dat laatste 
onderdeel met haar scheen langs de rand. Dat veroorzaakte een wond, en 
Marielle moest naar het ziekenhuis om die te laten hechten. Dat was behoorlijk 
schrikken. Ze baalde ook enorm, want we hadden het zo naar onze zin. 
In het nieuwe jaar maken we de sessie af en gaan we onze ‘performance flow’ 
ervaren.

Toch is met deze ongelukkige afloop de vertaalslag te maken naar het thema: 
Float like a butterfly, sting like a bee. De essentie van de ‘Winnaars Mindset’-
sessie is namelijk een speelser standpunt innemen in het proces van presteren. 
Oftewel: door te focussen op beter spelen ga je meer scoren en dus meer 
winnen. 

!*#STING#*! AUW. Schrik. De situatie verandert plotseling. Hoe vind je dan toch 
weer de rust om te floaten in deze onverwachte uitdaging? Hoe ga je om met 
de verschillende gevoelens die opspelen? Wat kun je beter loslaten? Aan de 
situatie kunnen we niets meer veranderen, maar we hebben altijd invloed op 
hoe we onze ‘eigen wedstrijd’ beleven.

Marielle gaf aan dat ze de sessie, ondanks het feit dat we de sessie niet 
hebben kunnen afmaken, tot de val erg leuk vond en er zeker iets uit heeft 
meegenomen. De essentie voor ons wordt namelijk al samengevat door 
Edison. 

Als je een doel wilt bereiken, moet je een fase door die frustrerend kan zijn, 
maar door juist in die fase te spelen, uit te proberen, te vallen, op te staan

 en in het moment te leven zonder te veel vooruit te denken kom je vanzelf
 bij dat doel. ‘Er is geen shortcut!’, aldus Maarten.  
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Joyfull 
naar Zee
Eva van den Heuvel (MWP), Moos Stafleu (Talpa) & Ester de Vos (MWP)

Naar Zee, IJburg, dinsdagmiddag 13 november. Buiten waait het heel hard 
en binnen bevindt zich een oase van rust. Ester, Moos en ik stappen de 
yogastudio binnen. ‘Door de geur zakken je schouders meteen een paar 
centimeter,’ lacht Moos. Dezelfde geur die je ruikt als je een massage krijgt 
in een luxe studio. We fladderen door de ruimte, Moos doet de kaarsen aan, 
ik leg de matten klaar en Ester zet een theetje. Aan tafel bespreken we samen 
het idee achter de sessie, het thema en het boekje. 
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We starten met het benoemen van 
een leerdoel. Moos begint en stapt 
naar voren en gaat voor mij en Ester 
staan. Moos vertelt dat ze als 
HR-manager vaak als ‘de manager’ 
wordt gezien in plaats van ‘gewoon’ 
als Moos. Ze is zich hiervan bewust,  
maar vindt het tegelijkertijd wel lastig 
soms, ze wil niet dat mensen zich 
anders gaan gedragen in haar buurt 
omdat ze nu eenmaal een 
HR-manager-positie heeft binnen 
Talpa. Vervolgens wisselen we en deel 
ik dat ik het nog steeds lastig vind om 
in bepaalde situaties echt mijn mening 
te geven. Ik spreek me wel uit, maar 
nooit echt helemaal vanuit de emotie 
die daar aan ten grondslag kan liggen. 

We beginnen de sessie plat 
op de mat, gewoon helemaal 
ontspannen liggend op de rug en 
Ester doet een kleine bodyscan 
die helpt om te landen in ons eigen 
lichaam. Vervolgens vraagt ze ons 
te benoemen wat ons fysiek is 
opgevallen. Al snel komen Moos en 
ik tot de conclusie dat dit vooral is 
wat we nodig hebben: rust middenin 
de storm. We merken beiden dat je 
eigenlijk pas ontspant als je langer 
blijft liggen. Ergens vind ik deze 
houding altijd ook een beetje een 
kleine teleurstelling, omdat je weet 
dat je daarna aan het werk moet. In 
ontspanning blijven is dan geen optie.

Op handen in en knieën maken we de 
rug los door die hol en bol te maken. 
Ester observeert onze bewegingen. 
Vervolgens doet ze ons een voor een 
na en mogen we raden wie wie is. 
Eerste feedback in de pocket! 

Altijd grappig om jezelf terug te zien. 
We krijgen ook de opdracht om 
elkaars manier van bewegen na te 
doen. Overdreven gezegd beweegt 
Moos sneller dan ik. Als ik haar 
nadoe, merk ik dat ik alleen met het 
doel bezig ben. Ik werk naar een soort 
punt toe: het opheffen van het hoofd. 
Moos doet mij na en begint hard in en 
uit te ademen, ik moet er om lachen. 
Het ziet er pijnlijk overdreven 
yoga-achtig uit, nooit geweten 
dat het er zo uitziet.
 
Ik stap op de mat van Moos en we 
gaan samen bewegen. Het kind in 
Moos is al los en ze begint meteen 
te grappen over wat we kunnen doen. 
Zittend op de mat met de ruggen 
tegen elkaar aan haken we onze 
armen ineen, we krijgen de opdracht 
om omhoog te gaan. We hebben aan 
een half woord genoeg, want Moos 
en ik zijn al omhoog voordat Ester een 
keer met haar ogen knippert. 
Dat ging opvallend smooth, we 
float like a butterfly, zo voelde dat. 
We prijzen onszelf voor het feit hoe 
gemakkelijk dit ging en ik word wat 
overmoedig. We krijgen de opdracht 
om weer naar beneden te zakken 
en ik ben al weg voordat Moos heeft 
afgeteld, oeps! Typisch Eva, dit. 

Als Moos over mijn rug mag hangen 
houdt ze haar adem in. Ik voel direct 
spanning in mijn rug. Als ik Moos 
weer neerzet, schudden we de 
spanning eruit. Andersom lig ik op 
de rug van Moos en voelt het alsof ik 
in een bootje dobber op de oceaan, 
heerlijk. 
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Moos zegt nog dat ze niet verder zal 
buigen, maar ik ben allang naar de 
horizon vertrokken. We concluderen 
dat communicatie in woorden hier 
er niet voor zorgt dat er vertrouwen 
is. Ik voel me veilig bij Moos en dat 
maakt direct dat ik me er aan over 
kan geven.

Vervolgens vraagt Ester me Moos 
neer te zetten op een manier die ik 
graag meer zou willen zien van Moos. 
Ik ben helemaal in mijn element want 
ik heb een soort levend standbeeld 
dat ik mag bewerken. Tevreden over 
het resultaat observeer ik Moos in 
haar nieuwe houding. Er straalt kracht 
vanuit, rust en openheid. Ik moet 
benoemen wat ik zie. Ai, meteen 
komt mijn belemmerende overtuiging 
met betrekking tot sting like a bee 
naar boven. Kan ik Moos eerlijk 
zeggen wat ik zie, kwets ik haar dan 
niet, beschadig ik dan onze relatie? 
Ik begin een beetje te stamelen en 
maak er een wollig verhaal van waarin 
ik veel woorden nodig heb en eindig 
met: ‘Snap je wat ik bedoel?’ Ik merk 
dat jezelf uitspreken bij mij fysiek 
ongemak oplevert. Moos ziet dit en 
geeft dit ook terug. 

Andersom doet Moos mij na in het 
loopje dat ik eerder liet zien. Ze komt 
binnen met een grote glimlach en 
stapt kordaat naar voren, ze salueert 
er nog net niet bij. Ik moet wederom 
grinniken, herkenbaar, die presentatie. 

Dit ben ik ook, maar dit is meer 
aangeleerd gedrag dat ik liever wil 
afleren. Typisch te zien dat dit is wat 
er gebeurt als er naar me gekeken 
wordt.

We sluiten wederom af op de mat en 
vervolgens maken we de vertaalslag 

naar wat je gaat meenemen naar 
je werk. Een paar rake inzichten; 
we verbazen ons erover dat je in 

een relatief korte tijd tot de essentie 
kan komen van wie je bent en wat 
je thema’s zijn. Bijzonder is het te 

merken hoe je vrij snel samen in een 
flow komt waarbij er ruimte is om 

elkaar dingen terug te geven. 

FLOAT LIKE A BUTTERFLY, STING 
LIKE A BEE, CHECK!
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Behind 
the
scenes
Joanna Reichart - Schouten van der Velden (MWP), Barry Schneider (RTL) & Doret van de Kerkhof (MWP)
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Barry en ik hebben elkaar leren 
kennen tijdens een van mijn eerste 
grotere projecten, een therapeutisch 
realityprogramma in het buitenland. 
Ik had een heel duidelijk beeld van 
hoe het moest, maar logischerwijs 
had Barry dat als maker van het 
programma ook. Dan is er, zoals wel 
vaker, een heel hoge tijdsdruk. Omdat 
wij beiden pittige persoonlijkheden 
zijn, leidde dit onvermijdelijk tot 
schuring. Barry werd boos omdat 
alles zo lang duurde en ik werd bang 
als ik zag dat Barry belde. Want 
waarom deed ik het niet goed? 

Barry is een gouden gozer: hilarisch, 
eerlijk en met een warm hart. Iemand 
die weet hoe hij tv wil maken. Met die 
eigenschappen in gedachten leg ik 

mijn denkbeeldige schild neer, grijp ik 
het moment om te leren aan en vraag 
ik Barry om advies. Advies op basis 
van toen en nu.

Barry weet hoe het is om als klant 
door ons bediend te worden en 
omschrijft de mensen van Mind 
Work als: ‘stuk voor stuk mensen die 
warmte uitstralen’. Altijd goed om te 
horen, maar wat is nou het advies?
‘Fluwelen handschoenen aantrekken.’ 
Bedoel je de klant voorop stellen en 
overal in mee kunnen floaten? Met 
het idee dat concept wel te begrijpen, 
merk ik dat het advies eigenlijk op 
het beste moment ooit komt. Waar 
de groei van Broadcasting met een 
sneltreinvaart gaat, moet ik natuurlijk 
mee groeien. 

Voor mij was er geen twijfel over wie ik zou uitnodigen voor een verbindende 
sessie. Iemand met wie ik vanaf het begin van mijn media-ervaring heb 
samengewerkt, met wie ik heb gebotst en met wie ik heb gelachen. 
Iemand met wie ik juist om deze redenen graag ongemakkelijk op twee iets te 
krappe krukken klim om het gesprek aan te gaan, voorbij de beleefdheid:
Let’s go, Barry Schneider, commisioning editor bij RTL5. Dit doen we voor 
de verandering vóór de camera, in de vorm van fotocoaching. Doret volgt ons 
gesprek met de camera, stelt vragen en legt onze momenten vast.
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Dat betekent nieuwe klanten, nieuwe 
mensen die nog niet bekend zijn met 
onze manier van werken. Aangezien 
ik niet snel met iedereen op de kruk 
voor de camera zal belanden, zal ik 

me meer op het ‘floatgebied’ moeten 
begeven dan op het ‘stinggebied’, 

dat ik niet schuw. Neem mensen mee 
in het proces, laat ze weten hoe het 

floaten eruit ziet, maar dat er ook een 
sting verwacht kan worden. Zo kom je 
dichter bij elkaar, letterlijk en figuurlijk. 

Bedankt, Barry, voor jouw warmte, 
een kijkje achter de schermen 

(of eigenlijk vol ervoor): heel leerzaam.

Mind Work Broadcasting is een 
zusteronderneming van Mind Work 

Productions, en focust zich op 
psychologische begeleiding binnen 

media. Denk bijvoorbeeld aan het 
begeleiden van kandidaten van 

realitytelevisie, het uitdenken van 
psychologische vraagstukken binnen 
televisieformats en het coachen van 

bekende artiesten.

Als director van Broadcasting is 
Joanna op dagelijkse basis bezig met 
het evenwicht tussen televisie maken 
en het psychologisch welzijn van de 

makers (crew en cast). 
Dat betekent dat je moet kunnen 

floaten in het proces, maar ook moet 
kunnen en durven stingen waar het 

nodig is. Dat betekent niet langer in je 
comfort zone blijven, maar je vol in de 

adventure zone begeven. 



69



70

De kracht van 
bomen, HAVO 
klanten en 
persoonlijke 
verhalen
Johan Veneman (MWP), Chris Nekeman (Kennedy Van der Laan) & Arthur Menko (MWP)

De setting is de rode kamer van Kennedy van der Laan. Goed verzorgd door 
Esmeralda, de cappuccino’s en de dubbele espresso vers op tafel. Terwijl het 
buiten nog lekker warm is voor september, zitten binnen Chris Nekeman, 
Arthur Menko en Johan Veneman. De aanleiding: het jaarlijkse boekje van 
Mind Work Productions. Chris en Johan doen een ‘fuck-it’-sessie bij Arthur.
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Arthur: ‘Het idee van deze sessie is 
dat jullie allebei op zoek gaan naar 
patronen in jullie (werkende) leven 
die je wilt aanpakken. Ik wil jullie 
uitdagen om samen te onderzoeken 
hoe die patronen werken en wat het 
je oplevert als je die kan veranderen. 
Om met moed een situatie te 
benaderen en te denken: ‘fuck it’, ik 
ga het gewoon (anders) doen. Maar 
voordat we beginnen, hoe goed 
kennen jullie elkaar?’

Chris: ‘Johan en ik werken al geruime 
tijd samen in het kader van het 
ontwikkelprogramma dat we samen 
hebben gemaakt voor alle juridische 
professionals van Kennedy van der 
Laan. Het programma is een echte 
coproductie, in de meetings en in de 
wandelgangen leer je elkaar wel echt 
beter kennen.’
Johan: ‘We hebben het eigenlijk 
over best veel dingen samen, ik weet 
bijvoorbeeld waar Chris naartoe gaat 
op vakantie. Het contact is persoonlijk 
en ik geloof ook dat dat juist leidt tot 
het succes van ons programma.’

Arthur: ‘Chris, wij kennen elkaar ook, 
maar ik ken jou wel minder goed dan 
Johan. Kun jij iets meer vertellen over 
jouw achtergrond?’
Chris: ‘Ik ben geboren in Veenendaal, 
heb daar tot mijn elfde gewoond, 
toen zijn we verhuisd naar Nijmegen. 
Meestal zeg ik dat ik uit Nijmegen 
kom, ik heb ook echt het gevoel dat ik 
daar groot ben gebracht.’

Johan: ‘Dat lijkt me best pittig, om 
op je elfde te verhuizen, dan heb je 
vriendjes op school en ga je opeens 
naar Nijmegen.’
Chris: ‘Dat viel mee, dat kwam ook 
doordat ik op een vrije school zat, 
waar de basisschool vrij geruisloos 
overgaat in de middelbare school. 
Meer impact had de scheiding van 
mijn ouders, dat was ook de reden 
dat we weggingen uit Veenendaal. 
Het ging al langer niet goed en  
uiteindelijk heeft mijn moeder ervoor 
gekozen om met ons weg te gaan, 
ze koos daarmee ook echt voor ons.’

Arthur: ‘Wat deed dat met jullie?’
Chris: ‘Mijn moeder, broer en ik 
werden met zijn drieën een heel hecht 
gezin en dat zijn we nog steeds. Als 
er iets is met een van ons drieën 
of met onze gezinnen, dan zijn 
we er voor elkaar. Ellende leidt tot 
betrokkenheid. Ik ben nog steeds 
dankbaar voor wat mijn moeder deed. 
Ook qua schoolkeuze, daarvoor kreeg 
ze met behoorlijke weerstand en 
onbegrip te maken. Haar omgeving 
in Veenendaal, ook mijn vader, vond 
daar wel wat van. Ik ging pas laat 
praten en lezen, bleek dyslectisch 
te zijn. Mijn moeder onderzocht alle 
opties en kwam op de vrije school uit. 
Met minder nadruk op lezen en taal, 
maar ook gericht op andere vormen 
van ontwikkeling, creativiteit en 
samenwerken. Dat ze dat deed was 
een belangrijke keuze voor mij, heel 
vormend. Anders was ik waarschijnlijk 
naar een LOM-school gegaan, zoals 
ze dat vroeger noemden. Mijn moeder 
geloofde dat ik meer kon. 
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Toch ging school niet vanzelf, 
ik moest er hard voor werken, 
van de HAVO naar het HBO, naar 
de universiteit, soms tegen de 
verwachtingen in, maar altijd met 
veel plezier en enthousiasme.’

Arthur: ‘Met dyslectie rechten gaan 
studeren, dat lijkt me een aardige 
uitdaging. En nu ben je succesvol 
partner bij een zeer aansprekend 
advocatenkantoor.’
Chris: ‘Ik heb daar mijn eigen weg 
in gevonden, een slimme manier van 
lezen bijvoorbeeld, die mij in mijn werk 
als advocaat ontzettend helpt. 
Het is wel iets dat ik ook vaak inbreng 
in sollicitatieprocedures: kijk niet 
alleen naar cijfers, maar naar de 
complete persoon. Een HAVO-klant 
kan je net zo goed veel brengen.’

Johan: ‘Ik herken veel van jouw 
moeder in mijn moeder, wel op een 
andere manier overigens. 
Mijn moeder koos voor een relatie 
met een getrouwde man, mijn vader. 
Mijn moeder en ik waren het ‘andere 
gezin’, met zijn tweetjes. Uiteindelijk 
hebben mijn ouders hun ‘affaire’ meer 
dan dertig jaar geheim gehouden, 
tot mijn vader gescheiden was. 
Ook mijn moeder ging tegen de 
stroom in, zo ging ik naar montessori-
onderwijs, dat vond ze beter passen 
bij mij. School ging niet van een leien 
dakje, docenten vonden impliciet dat 
ik met een alleenstaande moeder 
zonder hoge opleiding maar naar de 
MAVO of HAVO moest gaan. Dankzij 
de vechtlust van mijn moeder ben ik 
uiteindelijk als een ‘honours student’ 
van de universiteit gekomen.

Maar die cijfers vertellen niet het hele 
verhaal, dat deel ik.’

Chris: ‘Hoe werkte dat vroeger? 
Zag je jouw vader vaak, hoeveel 
aandacht had hij in zijn dubbelleven 
voor jou?’
Johan: ‘Gek genoeg was mijn 
vader er best veel. Ik weet niet hoe 
hij het deed met een eigen zaak en 
twee gezinnen. Hij kwam elke dag 
ontbijten, bracht me naar school.
Hij was er bij honkbalwedstrijden, 
optredens, afstuderen. 
Op emotioneel vlak was mijn vader 
wel afwezig. Hij was ouder, had 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in een concentratiekamp gezeten, 
gevlucht, zoveel meegemaakt. Hij was 
een gevoelsmens, maar kon al die 
gevoelens niet uiten. Hij is zeven jaar 
geleden overleden, een troubled 
soul met een hart van goud.’

Chris: ‘Ik herken die afwezigheid 
wel, ik heb tot mijn elfde goede 
herinneringen aan mijn vader, dat we 
samen leuke dingen deden, vooral 
op sportgebied, maar ik kon me 
lastig aan hem binden in mijn latere 
jaren, ook vanwege zijn psychische 
problemen.’
Johan: ‘Leeft jouw vader nog?’
Chris: ‘Nee, hij is enkele jaren 
geleden overleden. De crematie 
hebben we klein gehouden. Naast 
directe familie was er één collega 
en één vriend. Zeker op mijn werk 
kennen maar weinig mensen zijn 
en mijn verhaal.’
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Arthur: ‘Bijzonder dat jullie zoveel 
met elkaar gemeen hebben. 
Hechte gezinnen, sterke moeders, 
struggles op school...’ 
Johan: ‘Het verklaart wel voor mij 
nog beter de klik en het begrip dat we 
al heel snel samen hadden.
En het verhaal van Chris raakt me.’
Arthur: ‘En ook wel opmerkelijk, 
Chris, dat de meeste collega’s jouw 
verhaal niet kennen  Dat triggert me 
ook wel eigenlijk. Wat is de reden dat 
je dit niet deelt?’

CHRIS: 
‘MIJN GEVOEL IS DAT 
IK DAAR NIEMAND 
MEE ‘LASTIG’ WIL 
VALLEN, HET WORDT 
AL SNEL TOO MUCH.’

Arthur: ‘Dat begrijp ik, maar juist 
die kwetsbaarheid van jou als leider 
kan ook leiden tot meer openheid 
bij jouw collega’s. Dat is zeker ook 
een belangrijke randvoorwaarde voor 
persoonlijke groei en versterking van 
verbinding in teams.’
Johan: ‘Ik vind jouw verhaal vooral 
inspirerend: kijk eens wat je allemaal 
kunt bereiken!’
Chris: ‘Ik begrijp wat jullie zeggen,
ik wil het volgens mij niet ingewikkeld 
of te persoonlijk maken voor anderen. 
Ik deel zeker met sommige collega’s 
persoonlijke dingen en ik zie ook wat 
het doet in onze verhoudingen. 
En als ze het mij zouden vragen, zou 
ik het geen probleem vinden het delen 

als de setting er naar is. Het is voor 
mij ook echt geen geheim.’
Arthur: ‘Bij wie ligt het het meest 
voor de hand om wel jouw verhaal
te delen?’
Chris: ‘Ik denk bij mijn directe 
collega’s in onze sectie. Maar als ze 
er naar vragen, dan zou ik het niet 
zo’n probleem vinden.’
Arthur: ‘Dat geloof ik zeker, maar 
hoe mooi zou het zijn als jij dit als 
ervaren leider in dit bedrijf proactief 
zou doen?’
Chris: ‘Ja, dat is misschien wel zo, 
maar ik hoef mijzelf niet zo nodig op 
dit aspect op de voorgrond te zetten. 
En dan vraag ik mij af: gaat dit dan 
niet te ver en te diep mijn privéleven 
in? Zit iedereen daar wel op te 
wachten?’
Arthur: ‘Wat zou het effect zijn als je 
hen meer in jouw persoonlijke verhaal 
zou meenemen?’
Chris: ‘Ik vind dat wel echt 
ongemakkelijk (denkt even na), 
maar wellicht is dat wel mijn 
‘fuck it’-moment, juist omdat ik 
wel geloof  dat het verbindend en 
verdiepend kan werken. Het voelt 
ongemakkelijk maar het zou wellicht 
ook goed kunnen zijn.’
Arthur: ‘Deal! Jij gaat in de komende 
vier weken jouw verhaal delen met de 
directe collega’s in jouw team.’
Chris: ‘Ik ga dat wel op mijn manier 
doen, ik houd jullie op de hoogte. 
En ik moet het doen, want het komt in 
jullie boek...’

Arthur: ‘Johan, wat gaat jouw ‘
fuck-it’-moment zijn en met wie?’
Johan: ‘Ja, ik wist dat die ging 
komen. Als we het zo hebben over 
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waar we vandaan komen. 
Dat ‘fuck-it’-moment met mij is 
voornamelijk iets in mijzelf, noem 
het een emotionele erfenis. Ik merk 
steeds vaker dat die oorlog van 
mijn vader ook diep in mij zit. Mijn 
vader was, met zijn zakenreizen en 
zijn twee gezinnen, eigenlijk nog 
altijd op de vlucht. Vluchten is veilig, 
ergens blijven niet, dat is de les van 
de oorlog. Die zit diep, maar is ook 
heel concreet. Ik heb ook altijd wat 
spulletjes klaarstaan, een zakje met 
cash verstopt, voor je weet maar 
nooit. Die mindset maakt me heel 
onrustig en heeft in het verleden 
gevolgen gehad voor mijn relaties en 
werk. Maar de oorlog is allang voorbij 
en ik wil dat gevoel niet doorgeven 
aan mijn kinderen. Ik wil dat zij 
zich veilig voelen zonder te hoeven 
vluchten.’

Arthur: ‘Wat zou het je opleveren 
als je je wel wat meer zou kunnen 
hechten?’ 

JOHAN:
 ‘VERDIEPING, 
NIET ALTIJD DAT 
OPGEJAAGDE
GEVOEL HEBBEN.’

Arthur: ‘Ik denk dat je dan wat zou 
kunnen  doen met dat zakje geld, 
als symbool.’
Johan: ‘Je bedoelt dat geld ergens 
aan uitgeven? Wow, dat vind ik lastig. 
(glimlachend) Daar zit dus wel iets.’

Chris: ‘Zou dat je ook echt helpen? 
Jouw patroon zit wel diep.’
Johan: ‘Ja, dat klopt, maar ik 
moet volgens mij, zoals Arthur 
dat ook eerder zei, wel het gevoel 
van ongemak opzoeken, het 
onderzoeken. Ik zou het heel 
ongemakkelijk vinden om niet de 
mogelijkheid te hebben om op elk 
moment weg te kunnen gaan. 
(zucht en denkt na) Hmm, ik weet wel 
iets: wij zijn aan het sparen voor een 
reis naar Thailand, we zouden het 
geld in onze spaarpot kunnen doen.’

Chris: ‘Nee, dat is te onopvallend. 
Het moet meer een symbool zijn voor 
hechting.’
Arthur: ‘Dat ben ik met Chris eens, 
en het reizen is ook juist weer 
weggaan, niet blijven.’
Johan: ‘Oké, ik gooi het over een 
andere boeg. Wij zijn thuis bezig 
met het vernieuwen van onze tuin en 
gaan een boom kappen. Een van de 
verplichtingen van de kapvergunning 
is een nieuwe boom planten. Als ik 
daar nu dat zakje geld voor gebruik, 
een nieuwe boom ter nagedachtenis 
aan mijn vader, de afsluiting van de 
oorlog en een nieuwe boom die zich 
steeds meer gaat wortelen in de 
grond. Het is een begin!’
Arthur: ‘Daar kan ik wel mee leven, 
afgesproken. Komen Chris en ik 
volgend jaar naar jouw boom kijken. 
Én het gevoel toetsen.’
Chris: ‘Dat is heel passend!’
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ARTHUR: 
‘Bijzonder om te zien dat je patronen 
die jullie beiden willen doorbreken 
gaan over dingen die in het verleden 
liggen en die jou en je omgeving nog 
steeds zo vormen. Gaaf om te zien 
dat jullie de uitdaging aan durven te 
gaan en ook eerlijk de weerstand 
durven te benoemen die daarmee 
gepaard gaat. Dan weet je dat je 
goed zit. Mooi om dit gesprek tussen 
jullie zo te mogen begeleiden. Deze 
openheid geeft veel meer verdieping 
en verbinding, dank! 

ALS WE OVER EEN 
JAAR BIJ DE BOOM VAN 
JOHAN ZITTEN KOMEN 
WE ER WEER OP TERUG. 
IK BEN BENIEUWD WAT 
HET JULLIE HEEFT 
OPGELEVERD.’

JOHAN

CHRIS

ARTHUR
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Dansen 
met 
essentie
Sandra Vet (MWP), Sahbi Derksema (Zoover) & Jan Pieter van Lieshout (MWP)
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Sandra Vet (MWP), Sahbi Derksema (Zoover) & Jan Pieter van Lieshout (MWP)

De Dansmeester. Bij de een roept 
het direct associaties op met de 
verplichte danslessen van vroeger, de 
ander wordt gelijk blij bij de gedachte. 
Wij als MWP zetten de dansmeester 
vaak in om tot de essentie van 
mensen te komen. 

Hoe doet Jan Pieter van Lieshout, 
de Dansmeester, dat? Hij laat je 
dansen en op basis van wat hij in 
jouw dans heeft gezien, danst hij 
jou na, terwijl jij zit te kijken. Klinkt 
misschien wat ongemakkelijk, maar 
het is echt ontzettend bijzonder, 
en ook wel confronterend. Tijdens 
het nadansen geeft Jan Pieter je 
vervolgens haarscherpe feedback 
vanuit de dans. Hoe voelt het voor 
hem om te dansen zoals jij?

Sahbi Derksema van Zoover & 
Weeronline en ik (Sandra Vet van 
MWP) gingen samen de uitdaging 
aan. Zoover/Weeronline en Mind 
Work Productions doen samen 

al enige tijd toffe projecten op het 
gebied van managementontwikkeling. 
Sahbi is al enige jaren ambassadeur 
van onze organisatie.

Het idee van deze sessie was om 
elkaar beter te leren kennen door ook 
echt samen een ervaring te hebben. 
En die ervaring was er zeker. Sahbi en 
ik kenden elkaar nog niet heel goed, 
dus het was een bijzondere manier 
om elkaar op deze manier te leren 
kennen. Zonder echt een beeld te 
hebben wat we moesten verwachten 
gingen we naar Jan Pieter, de 
Dansmeester. Van tevoren hadden 
mijn collega’s al grappen gemaakt 
dat we uren moesten gaan dansen, 
dus het voelde wel wat spannend 
om er samen met Sahbi zomaar in 
te stappen. Daarna hebben we een 
mooie reis gemaakt, met elkaar en 
met Jan Pieter, die ons zelfs in liet 
zien dat ook wij inzichten uit elkaars 
dans konden halen: de interactieve 
DanceScan, zoals hij dat noemt.

SANDRA SAHBI

JAN PIETER
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WAT HOUD JE BEZIG 
BINNEN MWP?

Sinds juli 2018 ben ik bij Mind 
Work Productions werkzaam 
als officemanager dus nog vrij 
nieuw in de organisatie. Mijn 
werkzaamheden zijn zeer gevarieerd: 
van agendabeheer en het bijhouden 
van de financiën tot het ontvangen 
van gasten en die ook telefonisch te 
woord staan. Uiteraard zorg ik er ook 
voor dat er op kantoor niks ontbreekt 
om fijn te kunnen werken.

JEZELF LATEN ZIEN OF NIET?

Omdat ik nog vrij nieuw ben bij 
Mind Work Productions zit ik nog in 
een lerende fase, wat ook uit mijn 
dansscan naar voren kwam toen Jan 
Pieter mij nadanste. Aan de ene kant 
zit er heel veel enthousiasme in mij en 
wil ik graag stappen maken, maar aan 
de andere kant voel ik mij nog niet 
zeker genoeg om veel van mezelf te 
laten zien.

HOE VERHOUD JIJ JE TOT 
JE COLLEGA’S?

Ik merk dat ik in grotere groepen 
ingetogener ben en liever de kat uit 
de boom kijk dan dat ik het hoogste 
woord heb. Ook dit kwam duidelijk 
terug in de dans. Het zit er wel, maar 
het blijft klein, wat helemaal niet erg is.

WAT IS VOLGENS JAN PIETER 
JOUW ESSENTIE?

Mijn essentie is dat ik op dit moment 
meer ontvang dan uitzend, wat 
betekent dat ik veel informatie aan 
het inwinnen ben voor mijn ‘lerende 
fase’. Hierbij scan ik mijn omgeving 
en probeer ik mee te bewegen met 
de rest.

HOE HELPT JOU DAT IN JE WERK?

Door te zien hoe anderen het doen, 
geeft dat mij een soort van basis 
om vanuit te werken. In het begin 
is het natuurlijk altijd spannend om 
uiteindelijk op eigen benen te staan, 
maar ik merk dat ik daar wel bijna 
ben.

SANDRA
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WAT HOUD JE BEZIG BINNEN 
ZOOVER/WEERONLINE?

Ik ben er als Head of HR & Talent 
binnen de organisatie verantwoordelijk 
voor dat we de juiste medewerkers 
op de juiste plek in de organisatie 
hebben, dat we voldoende talent aan 
ons weten te binden en behouden en 
dat iedereen dermate ‘engaged’ is en 
zodoende het beste talent uit zichzelf 
weten te halen om de ambitieuze 
bedrijfsdoelstellingen te behalen. Dit 
doe ik samen met een superteam.

JEZELF LATEN ZIEN OF NIET?

Ik sta niet altijd direct op de 
voorgrond, maar vind het wel leuk om 
mezelf te laten zien.

HOE VERHOUD JIJ JE TOT JE 
COLLEGA’S?

Ik ben een enorm sociaal dier en 
maak graag echt contact met 
anderen. Gelijkwaardigheid is in iedere 
relatie en ieder contactmoment heel 
belangrijk voor me. Het was ook heel 
opvallend dat dit tijdens de sessie 
als een van de eerste punten werd 
genoemd door Jan Pieter. En dat uit 
die paar danshuppels van mij... :-)

WAT IS VOLGENS JAN PIETER 
JOUW ESSENTIE? 

Ik moest ervoor zorgen dat mijn eigen 
‘vlammetje’ altijd bleef branden, dat 
mijn enthousiasme, mijn interesses 
en mijn passies constant worden 
aangewakkerd en dat blijven 
ontwikkelen. Ik moet ervoor zorgen 
niet te veel overrompeld worden door 
de energie of emoties van anderen.
 
HOE HELP JOU DAT IN JE WERK?

Zowel in mijn werk als privé kan het 
inderdaad weleens voorkomen dat 
mijn focus iets te veel bij de ander 
ligt en dat ik mezelf weleens kan 
vergeten. Het klopt ook inderdaad 
dat als mijn ‘vlammetje’ aan staat, 
ik ook zoveel meer kan bijdragen 
aan het grotere geheel en ik dan dus 
succesvoller ben. Dit is dus voor mij 
zeker iets waar ik me meer bewust 
van mag zijn om constant beter 
te kunnen functioneren. Ook dat 
kwam uit de dansscan naar voren: 
dat ik constant op zoek ben naar 
optimalisatie en verbetering, ook 
voor mezelf. SPOT ON!

SAHBI
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Samen 
in het 
zelfde 
schuitje
Pablo Bakarbessy (MWP), Marcel van Oirschot (Fox- It) & Ies Poissonier (MWP)

“LATEN WE DIT OVER ZES 
MAANDEN WEER DOEN!” 

“JA, ZEKER!”
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Pablo Bakarbessy (MWP), Marcel van Oirschot (Fox- It) & Ies Poissonier (MWP)

Aan het woord Marcel van Oirschot 
en Pablo Bakarbessy, na de 
kanocoaching die ze samen volgden. 
“Kanocoaching?” Ja, coaching in 
een kano. Het bestaat echt: goede 
gesprekken midden in de stad en 
toch op een rustige plek. Gesprekken 
over wat er voor jou toe doet en waar 
je eens vanuit een ander perspectief 
naar kunt kijken. 

“Eigenlijk kan je dit natuurlijk heel 
makkelijk zelf afspreken, maar 
wanneer denk je er nou aan om te 
gaan kanoën? De rust die dat creëert 
geeft echter zoveel ruimte voor een 
echt gesprek. Heel mooi,” aldus 
Marcel. “Het voelt eigenlijk alsof ik net 
een stuk heb gevaren met een heel 
goede vriend,” vult Pablo aan.

Marcel en Pablo kennen elkaar 
pas zo’n tweeënhalf jaar, sinds het 
moment dat Pablo ingezet werd bij 
FOX-It om te helpen van Marcels 
team een echt team te maken. Want 
dat was het niet. Niet echt. Er miste 
volgens Marcel verbinding, iets dat 
in zijn optiek essentieel is voor een 
goede samenwerking en zakelijk 
succes. “We hebben een aantal 
mooie en intensieve sessies gedaan 
bij Mind Work Productions. 
Pablo was daarin de rode draad. 
Altijd net even verder vragen dan wat 
er aan de oppervlakte lag. 
Dat heeft ons ver gebracht.”

De mannen hielden contact na deze 
succesvolle samenwerking, hoewel 
het alweer even geleden was dat ze 
elkaar spraken. Tot de uitnodiging 
kwam om in het kader van het 

jaarlijkse MWP-boekje mee te doen 
met een kanocoachingssessie. 
Zo komt het dat ze op een fraaie 
nazomerse donderdagochtend in 
oktober samen een kano te water 
laten in de Sloterplas. Een groene 
driepersoons open kano, ook wel 
een ‘Canadees’ genoemd. Marcel: 
“We moesten zelf bepalen hoe we 
ons verdeelden over de kano. 
Op basis van gewicht stapte Pablo 
achterin en ging ik op het voorste 
bankje zitten. En daar gingen 
we… Maar dat voelde na vijf meter 
al niet goed. De afstand voelde 
te groot. En dus ben ik op de 
middelste bank gaan zitten. Stukken 
beter.” Dit vertrek zal illustratief 
blijken voor Marcel en voor hoe hij 
dingen aanvliegt: op gevoel, vanuit 
verbinding, met enthousiasme en 
besluitvaardigheid.

De mannen praten bij, terwijl we 
de havenmond verlaten en uit de 
schaduw de zon tegemoet peddelen. 
Vanuit mijn kajak constateer ik dat 
ze duidelijk een historie hebben 
samen: het gesprek verloopt soepel 
en ze bevragen elkaar over en weer. 
Had ik niks gevraagd, dan ging het 
vermoedelijk alsnog snel over de 
serieuzere dingen in het leven. 

Zo zit Marcel ‘in between jobs’. 
Dat geeft hem de gelegenheid 
meer tijd door te brengen met zijn 
gezin. Fijn, maar ook confronterend. 
Misschien was er toch niet altijd 
balans tussen werk en privé. 
“Mijn enthousiasme zorgt ervoor dat 
ik er vol in duik op mijn werk. 
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Ambitieuze doelstellingen, 
daar loop ik wel warm voor,” zegt 
Marcel met een brede glimlach op 
het gezicht. “Daarbij besteed ik veel 
aandacht aan teamvorming en werk 
ik graag vanuit verbinding. Met die 
combinatie is het makkelijk om lange 
dagen te maken.” Dat die verbinding 
ook thuis gemaakt kan worden 
zou je bijna vergeten. Maar met de 
extra tijd thuis wordt eens te meer 
duidelijk welke toegevoegde waarde 
hij ook daar kan hebben en wat die 
verbinding voor hem betekent. 
“Ik had nu bijvoorbeeld de tijd om een 
dag met mijn zoon mee te gaan naar 
een seminar. Hierdoor raakten we op 
een heel andere manier in gesprek 
over keuzes die hij moet maken voor 
zijn studie. Ik begrijp zijn beleving nu 
beter en ik heb hem ook gerichter 
kunnen helpen. Heel waardevol.”

Pablo ziet momenteel vooral een 
uitdaging in een nieuwe structuur 
aanbrengen in zijn werkzaamheden. 
“Dat vraagt veel tijd, energie, 
uithoudingsvermogen en veel 
afstemming. Het doel is absoluut de 
moeite waard, maar soms vraag ik 
me in de drukte wel eens af: 
waar blijf ík in dit alles?” 

Hij houdt zijn peddel met regelmaat 
even stil en staart dromerig over het 
water. “Dit soort gesprekken… Ik stel 
natuurlijk altijd de vragen, dat is mijn 
werk. Als ik nu zo over mezelf moet 
praten, merk ik weer hoe fijn het is 
om zo nu en dan je gedachten op een 
rijtje te zetten, wat ik voorheen veel 
met een hele goede vriend deed maar 
wat ik nu eigenlijk te weinig doe.”  
Verbinding blijkt de gemene deler 
tijdens deze sessie. Verbinding met 
anderen. Verbinding met jezelf. 
Balans in tijd voor de verschillende 
groepen waar je mee in verbinding 
wilt staan. Maar hoe doe je dat? Zo 
vraag ik Marcel specifiek hoe hij in 
het drukke alledaagse bestaan voor 
rust en ruimte gaat zorgen om de 
verbinding aan te gaan op beide 
vlakken. Zijn wens om te verbinden 
komt namelijk met een prijskaartje: 
het kost tijd en moeite, iets dat de 
kano in zijn geval mooi spiegelt. 
Omdat hij koos voor verbinding en 
dus in het midden is gaan zitten, 
kost het meer moeite om de kano 
op koers te houden en duurt het dus 
vaak net iets langer voor je ergens 
bent. 
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“Zo tussen twee banen in had ik vandaag tijd om overdag te gaan kanoën. 
Had ik dit ook gedaan als ik aan het werk was? Waarschijnlijk niet. Maar 

het levert me wel veel op. En waar hebben we het nu helemaal over? Een 
ochtend slechts. Zo nu en dan moet je hier gewoon ruimte voor maken. Vanaf 

november start ik met mijn nieuwe baan. Daar kijk ik echt naar uit en ik zal er 
weer vol enthousiasme in duiken, maar ik ga zorgen voor een andere balans. 

Gewoon vrij nemen om bijvoorbeeld met mijn zoon op stap te kunnen,” 
aldus Marcel.

Voor Pablo is het in de kern vergelijkbaar. Tijd maken en gelegenheid creëren. 
“Meer goede gesprekken hebben. Ik ga deze week nog mijn vriend uitnodigen 

om samen te eten en om weer eens een goed gesprek te hebben, 
waarin ik naast vragen stellen ook over mezelf ga praten en ga delen 

waarmee ik bezig ben.”

Ze voegen de daad bij het woord en besluiten de kanocoaching met de 
afspraak elkaar hier over zes maanden weer te treffen. Kijk rond medio april 
2019 dus gerust eens uit over de Sloterplas. Goede kans dat je ons voorbij 
ziet peddelen. Ontspannen kletsend over de dingen in het leven die er 
voor ons toe doen.

GROET,
IES POISSONNIER

IES

PABLO

MARCEL
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