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By looking through the eyes of co-creation
-seeing that we are co-creating this universe,

co-creating our relationships,  
and co-creating our experience-
we can find the unseen patterns  

that exist inside of us. 
And with this clear-eyed wisdom,  

we are able to cut the line,
drop the anchor and set ourselves free.

DEBBIE FORD
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Alles van waarde ontstaat in ontmoetingen met anderen. Met onze klanten, trainers, 
groepen en collega’s geven we als organisatie dagelijks vorm aan onze bezieling.  
Juist door zowel de mooie ervaringen als de wrijving, wordt voelbaar wat van waarde is. 
Door het ervaren van het tegendeel komen we onszelf keer op keer tegen en krijgen  
we de kans om in de spiegel te kijken. Blijf ik vasthouden of laat ik gaan? Welk deel van 
mij vraagt om meer ruimte en wat vraagt deze situatie eigenlijk van mij? Wat levert ons 
plezier en energie op? Dat hebben we nu al 25 jaar in vele vormen mogen ervaren.  
En onze oogst is samen te vatten als: co-creatie en samen leiding nemen.  

Co-creatie kan vele vormen aannemen. Het starten van een project, werken aan een 
goed team of aan de groei van je organisatie. Een gezin starten, gaan samenwonen, uit 
elkaar gaan of afscheid nemen van je baan. Allemaal maken we mooie en lastige fases in 
ons leven mee. Af en toe is het ploeteren, vallen, opstaan en weer doorgaan. Hoe kom je 
dan verder en wat helpt jou als mens en collega om op zoek te gaan naar een nieuw 
perspectief – naar andere vormen of verbintenissen?  

Gelukkig zijn coaching en het verwerven van zelfkennis inmiddels voor velen vanzelf-
sprekende hulpbronnen. Samen tijdens openhartige gesprekken stilstaan bij wat werkt 
en wat frustreert, en wat de gezamenlijke verlangens en idealen binnen de organisatie 
zijn, maakt samen-werking rijker en intenser. Het heeft ons een bloeiende organisatie 
opgeleverd. Daarom inspireren we je graag met onze oogst over co-creatie. 

Want als meer of minder van hetzelfde niet meer werkt, vraagt dat om herbezinning  
en het open durven staan voor leiding uit de toekomst die zich aandient. Ondernemers, 
managers en idealisten delen hun ervaringskennis over leiderschap en sámen leiding 
nemen, over ReflAction-vaardigheden en over werkvormen die co-creatie bevorderen. 
Deze visie vormt het fundament van ons opleidingsaanbod voor (team)coaching,  
coachend leiderschap en zelfcoaching.  

Bovenal zijn we dankbaar voor onze alumni, deelnemers, collega’s, trainers en partners  
die in deze vijfentwintig jaar hebben bijgedragen en mensen hebben doorverwezen. 
Dankzij onze samen-werking is SchoolvoorCoaching een stralende organisatie geworden. 

PS Kennismaken met SchoolvoorCoaching? We verwelkomen je graag bij onze Next Step 
Workshop in Utrecht of kom naar ons CoCreatie Jubileum Festival op 9 september!

SCHOOLVOORCOACHING  
VIERT 25 JAAR SAMEN-WERKEN, 
ONTDEKKEN EN OOGSTEN

ANS TROS, MEREL SCHUT & ANNE VENNEMANN

Directie SchoolvoorCoaching
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‘‘CC
‘Ons allereerste product Leergang Coaching voor 
Professionals was meteen een succesnummer en dat 
is het gebleven. Deze leergang geven we nog steeds.’ 
Nu, 25 jaar later, blikt Ans terug en vertelt ze over het 
belang van co-creatie en haar wens voor de toekomst.

Is er in die 25 jaar iets veranderd in de filosofie, in 
jouw visie of de focus van SchoolvoorCoaching?
‘Nee, de elementen waar wij mee begonnen zijn – 
o.a. de psychologie van Jung, het systeemdenken,
het inzetten van het lichaam als monitor en het
bewust worden van, en reflecteren op, de effecten

van je gedrag – zitten in het DNA van ons bedrijf. In de 
loop der jaren is onze missie wel preciezer geworden. 
Wat wij willen is namelijk: bijdragen aan het bewust 
worden van je bewustzijn. Door je bewust te worden 
van jouw eigen onbewuste aannames, vergroot je 
jouw vrije ruimte én die van anderen. Het is de sleutel 
tot zelfbevrijding en een gelukkiger leven. Wat we  
proberen te bereiken, is dat mensen zich vrijer gaan 
voelen om zichzelf te uiten en te zeggen wat ze 
werkelijk te zeggen hebben – in zowel hun rol als 
coach als in hun dagelijks leven. Doordat gesprekken 
diepgaander zijn, wordt het leven leuker en interes-

DOOR SUSANNE STERKENBURG

    o    o--creatie en sámen leidingcreatie en sámen leiding
nemen zorgt voor de  nemen zorgt voor de  

verandering die zo hard  verandering die zo hard  
nodig is in onze maatschappij’nodig is in onze maatschappij’

Ans Tros richtte in 1997, samen met een vriendin, SchoolvoorCoaching  
op uit het verlangen om anderen te leren coachen. Destijds was 

SchoolvoorCoaching het tweede opleidingsinstituut voor coaches in 
Nederland. Begonnen aan de keukentafel in Leiden liep het al snel storm. 

Bij informatiebijeenkomsten moesten stoelen worden bijgezet en de 
opleidingen zaten in no time vol; het bleek dé tijd waarin steeds meer  

mensen nieuwsgierig werden naar het leren coachen. 

INTERVIEW MET ANS TROS
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‘Het leuke van  ‘Het leuke van  
ReflAction is dat het een ReflAction is dat het een 
praktisch hulpmiddel is praktisch hulpmiddel is 
om in contact te komen om in contact te komen 
met je innerlijk weten,  met je innerlijk weten,  

lijf en gevoel.’lijf en gevoel.’
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santer, en de coaching effectiever. Die reflectie op  
je eigen handelen is de kern. Daardoor word je je 
bewust van je gedachten en gedrag en ga je de 
vrijheid ervaren om anders te denken, anders te 
handelen en dingen uit te proberen. Je komt uit  
je keurslijf en daar houden wij van! 

Wat wél veranderd en versterkt is, zijn de aandacht 
voor systemisch werken en de ReflAction-modellen 
die wij de laatste jaren hebben ontwikkeld. In onze 
visie is coachen waarnemend handelen; je bent je 
bewust van wat er bij jou gebeurt en wat er bij de 
ander gebeurt en vervolgens doe je daar iets mee. 
Hieruit is ReflAction ontstaan, een combinatie tussen 
Reflection en Action. Ons belangrijkste doel is mensen 
helpen zichzelf volledig te accepteren, met alles erop 
en eraan. Met ReflAction, en de modellen die daarbij 
horen, helpen wij mensen nóg gemakkelijker in 
contact te blijven met zichzelf, waardoor zij effec-
tiever gaan communiceren. Kennis van systemisch 
werken helpt daarbij om die processen nog beter  
te begrijpen.’
 
Hoe ben je gekomen tot de psychologie van  
ReflAction?
‘Ik heb psychologie gestudeerd en heb me mijn hele 
leven lang afgevraagd waarom we zo weinig leren 
over ons onbewuste. In mijn studie was dat een 
ondergeschoven kindje en ik denk dat dat nog steeds 
zo is. Daarnaast vroeg ik mij af waarom we überhaupt 
zo weinig over onszelf leren. Het snappen van je  
eigen gebruiksaanwijzing is juist zo behulpzaam.  
Er zit zoveel kracht in je onbewuste; het is de verbin-
ding met je bezieling en jouw missie. Wanneer die  
verbinding er is, blijf je beter in balans. Mijn verlangen 
was om mijn kennis over het bewustzijn op een heel 
aardse manier toegankelijk te maken. ReflAction is een 
holistische en praktische bewustzijnspsychologie die 
je de tools biedt om jezelf te bevrijden van beperken-
de programma’s in je onbewuste en te leven vanuit je 
ware zelf. Het leuke van ReflAction is dat het voor veel 
mensen een praktisch hulpmiddel is om in contact te 
komen met hun innerlijk weten, met hun lijf en hun 
gevoel. Het omvat alle lagen van het bewustzijn: 
energetisch, mentaal, emotioneel en fysiek én het 
helpt om je hoofd, hart en buik te verbinden. Neem  
je bijvoorbeeld meer tijd tussen een eerste impuls en 
je daadwerkelijke actie, dan ontstaat er ruimte om  
te reflecteren, af te wachten, een vraag te stellen of  
je bewust te worden van een projectie. Dát is het  
goud dat je zoveel meer plezier en vrijheid geeft in  
het leven.’ 

Het boek dat je aan het schrijven bent, gaat ook 
hierover – vertel!
‘Ik heb altijd het verlangen gehad om een holistische 
psychologie in een boek te vatten. Een completere 
psychologie, omdat ik zoveel mensen zie worstelen 

met zichzelf. Vanaf jonge leeftijd zijn er al overtuigingen 
als: ‘Ik ben niet goed genoeg.’ ‘Ik ben het niet waard.’ 
‘Ik ben anders dan anderen.’ De focus ligt op externe 
normen, op wat anderen van je denken en verwachten. 

 
 
 

De clou is dat je vooral mag worden wie je bent. Je 
kunt leren om op jouw innerlijke kompas af te stem-
men, om echt te voelen wat bij je past. Het is namelijk 
veel prettiger om te vertrouwen op je eigen behoeften, 
je eigen wensen en verlangens, in plaats van je te 
conformeren aan de heersende norm. Die brug wil  
ik lezers bieden met mijn boek; een brug die we de 
deelnemers aan onze opleidingen ook laten ervaren. 
Het is een ontdekkingstocht naar de basis van ons 
bewustzijn.’ 

Hoe vertaalt zich dat in het boek?
‘Het ego wil altijd meer en beter, maar er is ook een 
deel van ons bewustzijn – ik noem dat ons ware zelf 
– wat dat overstijgt en een veel completer bewustzijn 
vertegenwoordigt. Het mooie is dat je die sprong van 
het ego-zelf naar het ware zelf helemaal zelf kunt 
maken. Het is net alsof je een vuurtoren beklimt: 
wanneer je uiteindelijk bovenop staat, heb je veel 
meer licht, zicht, ruimte en mogelijkheden. Het is 

‘Je komt uit je  
keurslijf en daar  
houden wij van!’
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ongelofelijk leuk en spannend om te ontdekken wat  
je met je eigen bewustzijn kunt doen. Ik zeg altijd: je 
onbewuste is gewoon je lijf. Je lijf kun je toespreken 
en programmeren. En ook je verlangens kun je heel 
praktisch helpen manifesteren. Het zit ‘m in taal, in 
focus houden, in durven gaan voor dat wat voor jou 
het allerbelangrijkste is. Het boek geeft dus enerzijds 
theorie, met uitleg over perceptie en bewustzijn en 
hoe je dat kunt overstijgen. Anderzijds leer je wat je 
praktisch kunt doen om onder andere manifestaties  
te ondersteunen en de wensen die je hebt waar te 
maken. Een belangrijk aspect in het boek is co-creatie; 
co-creatie met je ziel. Klopt het nog wat je doet, blijf 
je luisteren of ga je in verzet? In het boek laat ik zien 
dat jij je eigen instrument bent: accepteer jezelf en  
ga op avontuur!’

Om het 25-jarig bestaan van SchoolvoorCoaching  
te vieren, organiseren jullie Het Cocreatie Festival. 
Wat kunnen we van dit festival verwachten?
‘We hebben ontzettend veel zin in een feest, in 
gezelligheid en het samen vieren! Maar dat niet alleen. 
We willen laten zien dat co-creatie en sámen leiding 
nemen, zorgt voor de verandering die zo hard nodig  
is in onze maatschappij. We organiseren Het Cocreatie 
Festival samen met LCG. Zij ondersteunen organisaties 
in verandertrajecten en delen onze visie. Je kunt op 
deze dag onder andere inspirerendelezingen bijwonen 
van eigentijdse leiders die co-creatie en zelfreflectie in 
de praktijk brengen en er is een scala aan praktische 
workshops van bevlogen trainers die je kunt volgen. 
Op deze dag kun je kennismaken met de kracht van 
samenwerking en samen leiding nemen, en dát is wat 
gaat bijdragen aan meer plezier in je dagelijks werk en 

leven. Het leidt namelijk tot minder spelletjes en 
agenda’s. Wij horen te vaak dat mensen vergaderingen 
en bijeenkomsten hebben waarbij ze energie verlie-
zen, omdat het niet gaat waar het écht over moet 
gaan – de onderstroom, en dat kost energie. Het 
leuke is om hen te verleiden zichzelf uit te spreken, 
zonder oordeel. Alleen daardoor verandert er al iets, 
ongeacht je plek. Door hiermee te oefenen merk je 
dat je stem van het systeem bent, dat je niet de enige 
bent en dat er via deze weg belangrijke informatie 
naar boven komt. Het festival geeft richting en nieuwe 
oplossingen om dit soort bijeenkomsten vorm te 
kunnen geven.’

Wat is jouw wens voor de toekomst?
‘Mijn ultieme droom is om kinderen al op zo jong 
mogelijke leeftijd te leren hoe bewustzijn werkt en 
hoe je fijner met elkaar kunt samenwerken. Op de 
middelbare school vroeg ik mij al af hoe het komt  
dat we zo vastzitten in rollen en patronen; je hebt  
de underdogs, de meelopers, de kinderen die gepest 
worden en ga zo maar door. De gemene deler is dat 
niemand vrij is. Wat een feest zou het zijn als we ons 
onderwijs zo inrichten dat kinderen worden uitge-
nodigd om van jongs af aan zichzelf te zijn. En we  
ze de ruimte en tools bieden om te ontdekken hoe 
dingen werken – en wat je kunt doen om dicht bij  
jezelf te blijven. Dat gun ik iedereen.’  

Boekentip
De psychologie  
van ReflAction  
(verwacht zomer 2022)

‘Een belangrijk  
aspect in het boek  

is co-creatie;  
co-creatie met  

je ziel.’

Ans Tros
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ADVERTENTIE

Verwacht zomer 2022

Het nieuwe boek van Ans Tros 
De psychologie van ReflAction is een praktische bewustzijnspsychologie. Je leert je be-
wust te worden van je bewustzijn waardoor je meer grip krijgt op je dagelijks handelen. 
ReflAction betekent het bewust inlassen van een tussenmoment waarop je heel kort kunt 
pauzeren bij een gevoel, een gedachte of impuls voordat je handelt. Zo ontdek je de 
automatismen en de patronen die jou belemmeren en kun je bewuster kiezen om anders 
te handelen en te experimenteren.  
 
Met behulp van ReflAction kun je: 
• de diepere betekenis ontdekken achter ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen; 
• trauma’s uit je verleden loslaten en lichaam en geest helen; 
• leren om je vanuit vrijheid te verbinden en 100% eigenaarschap te nemen; 
• jezelf loskoppelen van beperkende collectieve velden; 
•  bruggetjes ontdekken naar wat zich wil aandienen in je leven – en zo bewust een  

toekomst creëren die past bij je diepste verlangens.

 
ReflAction omvat alle lagen van ons bewustzijn: energetisch, mentaal, emotioneel en 
fysiek. Het helpt je om je hoofd, hart en buik te verbinden. Op al die lagen zijn er vaardig-
heden, oefeningen en theorie die je kunt inzetten voor jezelf en voor het begeleiden  
van anderen.
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Petra de Bruijn is ondernemer en als freelance opleider verbonden aan SchoolvoorCoaching waar  

zij de Leergang Teamcoaching en de Dagleergang Coaching voor Professionals verzorgt.  

Pdbc.nl

Een klant van mij zat met zijn organisatie in de laatste fase van fusieonderhandelingen 
toen hij opnieuw met mij wilde kijken naar de positieve én negatieve aspecten van deze 
fusie. De onderhandelingen waren stevig geweest en veel seinen stonden inmiddels op 
groen. Met deze sessie wilde hij onderzoeken of hij op het moment suprême nog wel 
zuiver een besluit kon nemen. De verantwoordelijkheid voelde groot. Kon hij zichzelf 
inzetten als instrument om het juiste besluit te nemen? 
 
Het leek mij dat zijn vraag ten aanzien van de fusie (een co-creatie) ook om een co- 
creatie in hemzelf vroeg; geen gesprek, maar een ervaring waarin alle levens gebieden 
samenwerken: het fysieke, mentale, emotionele én spirituele. Want zoals mijn eigen 
supervisor ooit tegen mij zei: 

‘Alleen wie in de werkelijkheid durft  
te staan, kan dromen waarmaken.’ 

Ik nodigde hem uit om aan de ene kant van de ruimte te gaan staan en stelde hem de 
vraag: ‘Waar ga je heen?’ Hij antwoordde met: ‘Het ligt nog achter de heuvels, maar ik  
heb er zin in. Ik ben niet alleen, er zijn ook anderen.’ In de ruimte voelde ik de energie 
gaan stromen. Ik vroeg hem een stap naar voren te zetten. ‘Waar ga je van weg?’ Die 
vraag raakte. ‘Ik ga weg van een warme, veilige en koesterende plek. Nu voel ik ook het 
verdriet dat het weggaan oproept.’ Het was even stil. ‘Weet je waarom? Ik weet niet of  
het nog terugkomt.’ Hij draaide zich om. ‘Het is afscheid.’ Een buiging voor wat er was. 
‘Het zal er altijd zijn, maar het stoffelijke laat ik achter.’ 
 
Hierna nodigde ik hem uit om nog meer stappen te zetten terwijl ik hem vragen bleef 
stellen. ‘Waar kom je voor te staan? Wat neem je mee? Wat laat je achter? Waar ga  
je aan voorbij? Wat kom je tegen?’ Door deze vragen te onderzoeken, brachten we  
samen de werkelijkheid in kaart. Het was een intiem proces, een co-creatie.  
 
Na alle polariteiten onderzocht te hebben, eindigde hij met de volgende woorden:  
‘Ik heb zin om te dansen. Ik ben vrij. Ik ben een grens voorbij. Ik ben in een nieuw land.’ 

PETRA DE BRUIJN

SAMEN DE WERKELIJK- 
HEID IN KAART BRENGEN

C
O

LU
M

N

https://pdbc.nl/
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Leergang-Teamcoaching
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/dagleergang-coaching-voor-professionals
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‘De vraag die mij elke
dag weer bezighoudt:

hoe kan het dat we
situaties creëren die
niemand wil, terwijl

we er allemaal
bij zijn?’‘‘VV

INTERVIEW MET PAUL HENDRIKS

    eel organisaties     eel organisaties 
zeggen tegenwoordig: zeggen tegenwoordig: 

fouten maken mag. fouten maken mag. 
Wij zeggen:  Wij zeggen:  

fouten maken moet’fouten maken moet’

Paul Hendriks, een van de drie directeuren van  
consultancybedrijf LCG, komt over als een zeer bevlogen  

en integer man. Zijn hele carrière is hij al bezig met het leiden 
van verandertrajecten, telkens met de oprechte intentie om 

oordeelloos te zijn. Lukt dat altijd? Natuurlijk niet! Maar  
fouten, hoe pijnlijk ze soms ook zijn, zijn welkom bij LCG.  

Ze zijn niet voor niets zes keer op rij uitgeroepen tot  
Great Place to Work. Paul vertelt graag over de organisaties  

van de toekomst, structuren die ervoor zorgen dat  
samenwerken vlotter verloopt, en het belang van  

innerlijke ontwikkeling. 

DOOR VANESSA LUYTEN
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‘De vraag die mij elke  
dag weer bezighoudt:  

hoe kan het dat we  
situaties creëren die  
niemand wil, terwijl  

we er allemaal  
bij zijn?’
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Paul, hoe begon jouw werkreis?
‘Ik ben een van de drie eigenaren van LCG en alle  
drie zijn we onze carrière begonnen in management-
traineeships. Door deze ervaring rees bij ons de vraag 
waarom zoiets maar twee jaar zou duren. Het hele 
leven is een soort leerstage. Je moet continu bezig 
zijn met jezelf ontwikkelen – als mens en als bedrijf. 
Daar zijn we ons bij LCG erg bewust van. Toen we net 
begonnen, Eppo, Martijn en ik, wilden we trainingen 
verkopen en ondernemer zijn. Gaandeweg ontwik-
kelde zich de behoefte om ook een club te zijn waar 
het fijn is om te werken. Ondertussen ontwikkelen we 
ons nog verder door: we willen een organisatie zijn  
die andere organisaties klaarmaakt voor de toekomst.
De vraag die mij iedere dag weer bezighoudt, is:  
hoe kan het dat we situaties creëren die niemand wil, 
terwijl we er allemaal bij zijn? Je moet ervoor zorgen 
dat je elkaar omarmt. Wat ik bij veel organisaties mis,  
is het werkelijk verbinding maken met elkaar. Dat 
willen wij bij LCG anders doen.’

Wat voor structuren hanteren jullie binnen het 
bedrijf om die verbinding met elkaar te bevorderen?
‘Iedereen heeft elke week een bila van een half uur; 
een gesprek onder vier ogen met als onderwerp de 
reflectie op jouw ontwikkelpunten. Wat blokkeert  
je om te groeien? Voorbeelden hiervan zijn: ‘ik ga 
conflicten uit de weg’ of ‘ik durf niet naar voren te 
stappen.’ Er is natuurlijk een reden voor dit gedrag. 
Daar gaan de bila’s over.

Daarnaast komen we een keer in de twee weken met 
de hele club bij elkaar. De ochtend staat dan altijd in 
het teken van werken aan jezelf en in de middag 
werken we aan LCG. We delen ook onze fouten en 
successen, met daarbij de link naar onze persoonlijke 
ontwikkelpunten. Veel organisaties zeggen tegenwoor-
dig: fouten maken mag. Wij zeggen: fouten maken 
moet. Wij zien fouten namelijk oprecht als iets goeds. 
En van gedeelde fouten leer je het allermeest. Er is bij 
ons openheid in wat goed gaat én openheid in wat niet 
goed gaat. Ook de eigenaren en leiding gevenden doen 
hieraan mee! Wij hebben ook een bila-partner, volgen 
de ontwikkelworkshops en delen onze fouten en 
successen. Ik heb zelf onder andere de Leergang 
Coaching voor Professionals bij SchoolvoorCoaching 
gedaan en veel collega’s hebben hier ook al de vruchten 
van mogen plukken. Die oplei ding heeft me ontzettend 
geraakt. Er kwamen allerlei trauma’s en thema’s naar 
voren waar ik nu nog steeds mee bezig ben, zowel in 
de bila’s als in mijn eigen continue reflectie.

Als een leidinggevende zich ontwikkelt, ontwikkelt  
het bedrijf zich ook. Het is heel belangrijk dat je als 
leidinggevende niet zegt: kritisch naar jezelf kijken is 
alleen voor jullie. Wij geloven dat wanneer er gelijk-
waardigheid is, mensen meer zichzelf zijn. Dan speelt 
de regie niet zo’n rol. Hoe er in de maatschappij naar 

regie wordt gekeken, vind ik bovendien ongezond.  
De tijd dat je moet doen wat de baas zegt, zijn we  
nu echt wel een beetje voorbij. Natuurlijk moet je als 
leidinggevende wel verantwoordelijkheden hebben  
en duidelijk zijn, maar dat betekent niet dat je jezelf 
boven een ander hoeft te plaatsen.’

Wat is voor jou binnen jullie bedrijf het belang van 
co-creatie?
‘Een van onze kernwaarden is: wij helpen elkaar. Als  
je het over co-creëren hebt, hebben we een vrij platte 
organisatie die redelijk zelfsturend is, waardoor je 
elkaar ook echt nodig hebt. Dat zorgt voor verbinding. 
Wij zijn niet voor niets zes keer op rij uitgeroepen tot 
Great Place to Work. Het gaat ons niet per se om die 
prijs, maar om de verbondheid die de prijs represen-
teert. Wij steunen elkaar, we begrijpen voordat we 
ingrijpen, we praten niet óver de ander, maar mét de 
ander. Je ziet vaak bij organisaties dat er drie kern-
waarden zijn en dat zijn dan over het algemeen de 
drie b’s: binden, boeien en bezielen. Maar wat zegt dat 
nu eigenlijk? Voel je dat echt met elkaar? Bij ons is het 
familiegevoel en de kameraadschap werkelijk tastbaar.’

 

Dit klinkt zeker als een Great Place to Work. Zijn er 
voor jou persoonlijk ook weleens lastige momenten?
‘Natuurlijk! De wereld is niet maakbaar en LCG ook 
niet. Collega’s doen weleens dingen die niet over-
eenkomen met de kernwaarden. Dan raak ik soms 
geïrriteerd. Mijn uitdaging – en ik vermoed die van 
veel ondernemers – is om te accepteren wat er op 
zulke momenten gebeurt. Je mag mensen absoluut 
aanspreken, maar pas nadat je jouw eigen emotie 
onder ogen hebt gezien. Ik ben zeker weleens in 
situaties verzeild geraakt waarbij mijn bloeddruk naar 
mijn kruin steeg. Vanuit die staat vertelde ik toen een 
collega wat ik ervan vond. Het enige wat die collega 
onthouden heeft, is: Paul is boos en probeerde zijn 
woede in te houden. De inhoudelijke boodschap gaat 
op die manier verloren. Ik ben heel erg bezig om met 
zachte ogen naar triggers te kijken en toch duidelijk te 
zijn in wat bijdraagt aan onze bedoeling.’

‘Spreek mensen pas  
aan nadat je jouw eigen 
emotie onder ogen hebt 

gezien, zodat de  
inhoudelijke boodschap 

niet verloren gaat.’



Heb je nog tips voor coaches en ondernemers om 
beter te leren samenwerken?
‘Het allerbelangrijkste wat mij betreft, is: reflecteer 
eerst op jezelf. Kijk eerst heel goed naar jezelf, naar 
hoe jij je tot een bepaalde situatie verhoudt, hoe jij 
hem misschien wel creëert of in stand houdt. Je kunt 
een ander niet veranderen, maar vaak ligt daar wel 
onze focus. Je aandacht weer terugbrengen naar 
jezelf en jouw rol in de situatie is een keuze. Het is te 
simpel voor woorden, maar in de praktijk onwijs 
complex. Soms hoor ik collega’s weleens zeggen: ‘Ik 
heb geen tijd om te reflecteren’. Maar ik geloof dat 
mensen zichzelf continue reflectie kunnen aanleren. 
Daar hoef je niet voor op de heide te zitten. Je kijkt de 
hele dag in de spiegel en dat kan jou, als je dat toelaat, 
heel erg helpen om te groeien.’ 

Die knop omdraaien om anders naar situaties te 
kijken, kun je dus aanleren?
‘Zeker! Dat heb je zelf in de hand. Het enige wat je 
hoeft te doen, is je ego opzijzetten – die is wat mij be-
treft de grootste boosdoener. Al zitten er ook goede 
kanten aan, het ego vormt toch vaak wel de grootste 
blokkade voor zelfreflectie en het ergens overheen 
kunnen stappen. Ik had zelf een vader met een heel 
groot ego en ik heb daar lange tijd tegen gevochten. 
Ondertussen heb ik dit omarmd. Ik heb gemerkt dat 
wanneer ik me niet bloot durf te geven of mijn trots 
vooropzet, mijn ego aan het woord is. Die stem, daar 
ben ik heilig van overtuigd, helpt ons niet in samen-
werking. Vaak zijn mensen bang dat je je zonder ego 
van tafel laat vegen, maar dat hoeft helemaal niet.  
Je mag ook voor jezelf gaan staan en zeggen wat je 
vindt. Dat is geen ego, dat is duidelijk zijn en weten 
waar je in gelooft.’ 

Is kwetsbaarheid geen vreemd gegeven binnen  
organisaties?
‘Daar zit het ego ook weer voor. ‘Als je kwetsbaar bent, 
ben je zwak.’ Dat idee is gelukkig wel aan het verande-
ren. De generaties die nu komen, hebben daar al veel 
over geleerd. Wat je ook vaak met je meesleept, als je 
een bepaalde positie bekleedt, is dat je hét voorbeeld 
moet zijn. Met jou mag niets aan de hand zijn. Maar je 
bent juist een voorbeeld als je kwetsbaar bent. Het is 
ook weer niet zo dat je kwetsbaar móét zijn, je moet 
gewoon jezelf zijn. Dat zorgt voor heelheid. Waarom 
zou je je anders voordoen? Je moet het toch samen 
doen; alleen lukt het niet. Stap over je eigen schaduw 
heen, zoek de verbinding op en zorg samen voor die 
heelheid, zowel in jezelf als in de organisatie.  

Boekentip  
Theorie U | Otto Scharmer  
 
Paul geeft een workshop op Het  
Cocreatie Festival op 09-09-2022,  
zie pag. 22.

lcgconsulting.com 

‘Wanneer een  
leidinggevende zich  

ontwikkelt, ontwikkelt  
het bedrijf zich ook.’ 
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AUDIO- & BOEKENTIPS

Boekentips Ans Tros
Van burn-out  
naar levenszin
Jane Alice Coerts
In Van burn-out naar levenszin 
beschrijft Jane Alice Coerts de 
onderliggende oorzaken van een 
burn-out. De zaadjes daarvoor 
worden al in onze vroege jeugd 
geplant en blijken een goede 
voorspeller van het risico op een 
burn-out op latere leeftijd.
Dit boek beschrijft de symptomen 
van een burn-out en de manier 
waarop jouw omgang met verliezen 
en teleurstellingen in je leven, jouw 
rol in je gezin van herkomst en 
jouw contact met je roeping of 
verlangens daaraan ten grondslag 
liggen. Vervolgens komt de 
begeleiding van mensen met een 
burn-out aan de orde. Burn-out is 
een uitvalsverschijnsel op cognitief, 
emotioneel, fysiek en spiritueel 
niveau. Om blijvend te herstellen,  
is dan ook een holistische aanpak 
noodzakelijk – zo laat dit boek 
overtuigend zien. Coerts heeft oog 
voor de natuurlijke ordening: rouw 
hoort bij het leven, je gedijt het 
best op de plek die je bij geboorte 
kreeg en ieder mens heeft een 
unieke roeping. Een prettig 
leesbaar en waardevol handboek 
voor iedereen die mensen met 
burn-outs begeleidt en wil bijdragen 
aan diepgaande transformatie. 

 

ECHT
Clare Dimond
'Wees jezelf’, zeiden ze.  
‘Dat wil ik zijn’, zei ik ‘Maar wie ben 
ik?’. Heb je ooit gemerkt dat wat je 
denkt over wie je bent, hoe je zou 
moeten zijn, telkens weer veran-
dert? Dat is omdat ons idee van 
wie we zijn wordt gecreëerd in  
het denken. Wanneer je hierop  
in zoomt, beland je in een adem-
benemende verkenning van wat 
waar is over wie je werkelijk bent. 

In het eerste deel van ECHT 
behandelt Dimond alles wat niet 
waar kan zijn met betrekking tot 
wie we zijn; alles wat voorbijgaand 
en voortdurend in verandering is. 
En dat laat één belangrijke vraag 
over: wie zijn we dan wél? In het 
tweede deel onderzoekt Dimond 
wat er overblijft wanneer ons door 
gedachten gecreëerde idee van het 
zelf uiteenvalt. Ze verkent wat 
constant is, voorbij het denken en 
geloven. Hierdoor komen we 
dichter bij de waarheid. We ervaren 
meer vrijheid, integriteit en heel-
heid dan we ooit voor mogelijk 
hadden gehouden.
Een bijzonder en belangrijk boek 
om onze ware zelf te leren (ver)
kennen. Voor iedereen met 
interesse in persoonlijke groei en 
een must voor coaches die klaar 
zijn voor een next level in coa-
ching. Deze unieke en fascinerende 
methode wordt in Nederland 
onder meer aangeboden door 
twee voormalige collega’s van 
SchoolvoorCoaching via  
simpelmind.com.

 

Boekentip Anne Vennemann
De Moed van Imperfectie 
(herziene editie) 
Brené Brown 
Het kan lastig zijn om ons eigen 
verhaal onder ogen te zien, maar 
het is nog veel moeilijker om er 
ons hele leven voor weg te rennen. 
Dit boek gaat over de levenslange 
reis van ‘Wat zullen anderen wel 
niet denken?’ naar ‘Ik ben goed 
genoeg’.
Het is dé klassieker voor het 
omarmen van je kwetsbaarheden, 
het loslaten van perfectionisme en 
het vertrouwen op je intuïtie. Brené 
Brown leert je hoe moed, compas-
sie en verbondenheid een belang-
rijke plek in je leven kunnen krijgen. 

Misschien is dit boek daarom nu 
wel relevanter dan ooit. In deze 
herziene editie vind je nieuwe 
praktische tools om mee aan de 
slag te gaan. Immers: oefening 
baart kunst om het leven, anderen 
én onszelf volledig lief te hebben.

Boekentip Merel Schut
Het Geschenk
Edith Eger 
Soms kom je in situaties terecht 
waar je geen invloed op hebt. 
Schrijfster en psycholoog Edith 
Eger is overlevende van de Holo-
caust en beschrijft in haar eerste 
boek De Keuze hoe zij jaren na 
haar bevrijding pas écht bevrijd 
werd, door te beseffen dat ze altijd 
een keuze heeft. Ze kan zich 
slachtoffer voelen en vanuit die rol 
handelen of ze kan ervoor kiezen 
zich uit haar eigen gedachten te 
bevrijden en op een nieuwe manier 
met de situatie om te gaan. Die 
keuze, die plaatsvindt binnenin jou, 
kan niemand je afnemen. In haar 
tweede boek Het Geschenk 
beschrijft Edith Eger op welke 
manieren het haar lukt om telkens 
opnieuw te kiezen voor vrijheid. Dit 
is een aanrader voor iedereen die 
wil ontdekken hoe je van verwijt & 
oordeel naar begrip & acceptatie 
kunt bewegen. 

Audio-tip Siets Bakker
Een schoon veld maken
Luister deze audio alleen, of beter 
nog: samen, wanneer je aan het 
co-creëren slaat. Of, als het veel 
stroever gaat dan nodig is, en  
start in een schoon veld.  

Scan de QR-code of  
zoek op Soundcloud  

Siets Bakker +  
Schoon veld

https://www.simpelmind.com/
https://soundcloud.com/user-974964606-151239153
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Angst is een dierbare vriend

die je die je laatlaat  zienzien

wat je nog niet diepgaandwat je nog niet diepgaand
in jezelf hebt geaccepteerd.in jezelf hebt geaccepteerd.

wat bestreden moet worden.wat bestreden moet worden.
AngstAngst is niet iets is niet iets

ERIK VAN ZUYDAM
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PHILIPPE BAILLEUR & LEANNE STEEGHS 

De belangstelling voor coaching in organisaties kwam halverwege de vorige eeuw op gang en begon 
met de focus op de ontwikkeling van het individu. Executive coaching deed zijn intrede, voornamelijk 
gericht op prestatieverbetering en managementontwikkeling. Het vakgebied breidde zich uit met 
teamcoaching en de afgelopen tien jaar is de interesse in organisatiecoaching nog verder gegroeid.  
Als coaches zoomen we dus steeds verder uit, onder meer vanuit het inzicht dat mensen en teams 
onderdeel zijn van een grotere context die hen sterk beïnvloedt. Een belangrijke opgave in het werken 
met teams en organisaties is daarom ook het ontwikkelen van collectieve vermogens om samen te 
leren, te reflecteren en te groeien. 
 
Wanneer je een team gaat begeleiden, krijg je te maken met de individuele teamleden. Maar hoe 
hooggekwalificeerd en gemotiveerd deze professionals ook zijn, het zegt niets over hoe het team zich 
als geheel zal gaan gedragen. Daarom is het voor een teamcoach van belang om zich vooral te richten 
op wat zich tussen de teamleden afspeelt. Daar ontvouwt zich immers een spreekwoordelijk chemisch 
proces dat het collectieve leervermogen van het team aanwakkert, uitdooft of doet stagneren. Een 
vereiste hiervoor is dat de teamleden in staat zijn werkelijk naar elkaars ideeën te luisteren, zich door 
elkaar te laten beïnvloeden, elkaars perspectieven te verkennen en verder te bouwen op wat de 
verschillende teamleden in de mix gooien.
 
Complexiteit vraagt om co-creatie
Co-creatief leren is vooral belangrijk bij complexe vraagstukken; de problemen of uitdagingen die 
verschillende perspectieven behoeven. Het ontwikkelen van collectieve intelligentie is dan geen nice 
to have, maar een need to have. Organisaties bevinden zich in een snel veranderende en onvoorspel-
bare wereld die steeds vaker vraagt om interdisciplinaire oplossingen die nog niet eerder bedacht zijn. 
Co-creatie is in zo’n situatie cruciaal om de strategie en klantbehoefte waar te (blijven) maken. Je hebt 
de wijsheid van meerdere mensen en afdelingen nodig, mogelijk ook van klanten en leveranciers. 
Denk aan bouwbedrijven die een integrale oplossing willen bieden waarbij alles op elkaar afgestemd 
moet worden: het bouwkundige, de domotica, het esthetische, het milieutechnische en ga zo maar 
door. Alleen wanneer deze verschillende disciplines tot co-creatie in staat zijn, kunnen ze tot een 
aantrekkelijk eindresultaat komen dat future proof is. De kwaliteit van dat samenspel blijkt een sterke 
indicator voor de veerkracht, beweeglijkheid en het innovatief vermogen van een organisatie. 

CO-CREATIEF LEREN: EEN  
MUST VOOR ORGANISATIES  
VAN DE TOEKOMST  

‘Je kunt niet alleen in formatie leren vliegen’ is een citaat dat we vaak gebruiken 
om de ontwikkeling van teamcompetenties voor samenwerking te duiden.  
Vier uitmuntende piloten samenbrengen is niet voldoende om te kunnen  
reproduceren wat de Red Arrows – het stuntteam van de Royal Air Force (UK) 
– tijdens airshows vertonen. Sterker nog, het verder individueel trainen van die 
piloten zal geen groot verschil maken. Er komt een moment dat het ontwikkelen 
gezamenlijk moet gebeuren, omdat juist de onderlinge afstemming en het 
ontwikkelen van vertrouwen in elkaar cruciaal is. Co-creatie in actie. 
 
Ook in organisaties blijft ontwikkeling nog vaak gefocust op het individu en  
wordt er nog te weinig stilgestaan bij de kwaliteit van de samenwerking en de 
gezamenlijke vermogens die daarbij horen. Daarom deze oproep om co-creatief 
leren te introduceren.
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Niveau van co-creatief leren: Ontwikkeltaak: Hoger doel:

Individu Zelfreflectie en leren van ervaringen Effecten van eigen en andermans 

gedrag erkennen en benoemen

Team Kunnen onderscheiden en  

integreren van verschillen

Teamwerking en collectieve  

intelligentie ontwikkelen

Tussen teams/afdelingen Generatieve dialogen leren voeren Multidisciplinair samenwerken met het 

oog op het grotere organisatiebelang

Tussen organisaties en/of  

stakeholders

Werken aan duurzame oplossingen 

in ecosystemen

Ketenoverstijgend optimaliseren en 

verduurzamen

Een generatieve dialoog 
Het collectieve vermogen binnen organisaties is onder meer zichtbaar in de kwaliteit van de dialogen. 
Mensen verlaten (te) vaak de ruimte zoals ze gekomen zijn, wat zonde is van ieders tijd. Tijdens deze 
dialogen wordt er niet uitgewisseld, maar is er sprake van stellingname in de hoop dat het ene per-
spectief het wint van de andere zienswijzen – het gaat om het overtuigen van anderen, met woorden 
als wapens. Af en toe zien we ook generatieve dialogen waarbij echt sprake is van co-creatie en 
doorbraken worden gerealiseerd. Hierbij zetten de teamleden in op ‘samen denken’, zonder rigide  
vast te houden aan hun persoonlijke perspectief. Deze vorm van dialoog doet het meeste recht aan 
het Griekse woord dialogos dat ‘de vrije doorstroom van gedachten binnen een groep’ betekent. 
Alleen dan wordt het mogelijk om inzichten te verwerven die het individuele niveau overstijgen. Dit 
proces kost veel meer tijd en energie dan individueel denkwerk en leidt onvermijdelijk tot spanningen. 
Kortom, de reis die een groep moet afleggen om dat collectieve vermogen te ontwikkelen, is geen 
walk in the park.  

Co-creatie kent geen quick fixes
Het aanboren en ontwikkelen van collectieve ver mogens - zowel binnen een team als tussen teams, 
afdelingen of organisaties - vergt bijzonder veel van mensen. Het kunnen onderscheiden en integreren 
van verschillen, het kunnen voeren van een generatieve dialoog en het kunnen dealen met relationele 
spanningen en emotieregulering, zijn bijzonder cruciale vermogens om te ontwikkelen. Deze zoge-
naamde soft skills ontpoppen zich meer en meer tot echte gamechangers. Als mensen eenmaal 
ervaring met een dergelijk co-creatief proces hebben opgedaan, smaakt dit meestal naar meer.  
Alleen op die manier ontstaat er ruimte om samen te experimenteren, te verkennen, te ontdekken  
en vooruitgang te boeken – voorbij de status-quo.

Wat we helaas vaak tegenkomen, is dat organisaties nog gebouwd zijn volgens een oude logica die  
de gewenste co-creatie bemoeilijkt. Het ontwikkelen van collectieve vermogens wordt hierdoor in de 
kiem gesmoord. Organisaties die collectieve, co-creatieve vermogens nodig hebben, kunnen hier  
vaak wel wat hulp bij gebruiken. We weten inmiddels dat je voor dit werk een lange adem nodig hebt. 
Organisatiecoaches kunnen juist hier een groot verschil maken door co-creatief leren op verschillende 
niveaus te versterken: 

Als organisatiecoach dien je in staat te zijn om organisaties te begeleiden bij het vertalen van hun 
strategische uitdagingen naar te ontwikkelen vermogens, rekening houdend met de hierboven 
weergegeven gelaagdheid. Daarnaast zoeken organisaties ook ondersteuning bij het ontwerpen van 
interventies om het co-creatief leren te ondersteunen. Hierbij geldt: hoe beter mensen de ontwikkel-
taken als individu en in teams hebben geïntegreerd, des te gemakkelijker zal het worden om afdelings- 
of organisatieoverstijgend samen te werken. Deze bijdrage is een oproep aan ervaren coaches om dit 
vak verder te ontwikkelen, voorbij het individu – zelfs voorbij teams en organisaties. De tijd is meer  
dan rijp voor co-creatief leren.  
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Philippe Bailleur prikkelt als Ervaren Gids voor Organisatievernieuwing organisaties en professionals  

om hun mechanistische aanpak te ontgroeien, zodat ze Forces for Good worden. 

philippebailleur.be | traumainorganizations.com

 

Leanne Steeghs wakkert als trainer en opleider systemische wijsheid aan in mensen, teams en organisaties.  

Bij SchoolvoorCoaching verzorgt ze de Leergang Teamcoaching en twee verdiepingsworkshops.  

leannesteeghs.com
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https://www.philippebailleur.be/
https://www.traumainorganizations.com/
https://leannesteeghs.com/
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Leergang-Teamcoaching
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Minke, je hebt lange tijd gewerkt als woonconsulent 
en bemiddelaar in de volkshuisvesting. Hoe heeft dat 
je gebracht naar waar je nu staat?
‘In die functie was ik onder andere bemiddelaar bij 
ernstige burenoverlast en woonproblemen. Ik leerde 
hier omgaan met weerstand en protest, en met 
psychische stoornissen en slachtofferschap. In die 
jaren heb ik veel geleerd over het gedrag van mensen. 
Mooi werk, wat ik lange tijd met veel plezier gedaan 
heb, totdat het klaaggedrag en gebrek aan zelfreflectie 
mij tegen gingen staan. Het was vaak de schuld van 

een ander en er was weinig ruimte voor verandering. 
Ik wilde graag met mensen werken die bereid zijn naar 
zichzelf te kijken en eigenaarschap over hun leven 
durven nemen. Zo kwam ik bij de Leergang Coaching 
voor Professionals terecht, wat later voor mij naadloos 
overging in de Leergang Teamcoaching. Tegelijkertijd 
startte ik bij de woningcorporatie als interne coach 
– eerst in dienst en later als zzp’er. Omdat zij in een 
veranderproces zaten, kon ik mijzelf als coach meteen 
nuttig maken.’ 

DOOR SUSANNE STERKENBURG

Minke Justus is verdieper, coach en trainer. Voor SchoolvoorCoaching 
verzorgt zij de Leergang Coaching voor Professionals en de ReflAction-
workshop en -training. Met een vader werkzaam als psychotherapeut is 

kijken naar gedrag haar met de paplepel ingegoten. ‘Mijzelf ont-wikkelen, 
bewust-zijn en onderzoeken hoe gedrag tot stand komt, heeft mij altijd 

gefascineerd en mijn manier van zijn vormgegeven.’

INTERVIEW MET MINKE JUSTUS

‘‘CC    o    o--creatie draait om het creatie draait om het 
bundelen van krachten  bundelen van krachten  

voor een hogere uitkomst  voor een hogere uitkomst  
dan je als individu had  dan je als individu had  

kunnen creëren’kunnen creëren’
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Later begon je jouw eigen coachpraktijk en ben je 
zélf trainer geworden bij SchoolvoorCoaching. 
Vertel!
‘Ik werkte inmiddels samen met een trainer van 
SchoolvoorCoaching en vertelde haar hoe gaaf ik  
het zou vinden om zelf trainer te zijn van de Leergang 
Coaching voor Professionals. Toen er ruimte kwam 
voor een trainer, werd ik door Ans Tros gevraagd en 
ben ik direct gestart. Het blijkt het leukste vak ter 
wereld! Ik vind individuele coaching fijn om te doen, 
en teamcoaching ook, maar met een groep mensen 
die zelf wil leren coachen een jaar lang de diepte in 
gaan, inspireert me toch het allermeest. Bovendien 
leer ik zelf van elke groep ook weer nieuwe dingen, 
omdat co-creatie in deze leergang centraal staat.’

Waar komt jouw fascinatie voor dit vak vandaan?
‘Coaching gaat over de vragen: ‘Wat doe jij om de 
situatie in stand te houden?’ en ‘Wat heb je nodig  
om een andere keuze te maken?’ Anders dan vroeger 
durven we steeds meer naar onszelf en naar elkaar te 
kijken. Ik vind het alleen al boeiend hoe de processen 
bij mijzelf werken. Kan ik waarnemen wat er in mij 
gebeurt en ken ik mijn triggers? Kan ik daardoor 
anders handelen? Die bewustwording is echt het 
belangrijkste ingrediënt en de grootste kracht.  

Wanneer je zicht krijgt op hoe je (met elkaar) commu-
niceert, welke (gedrags)patronen zich telkens herha-
len, waar ze vandaan komen en hoe en waarom ze in 
stand worden gehouden, kun je zien wat zorgt voor 
belemmering, waar kansen liggen en waar je invloed 
op kunt uitoefenen. Het onderzoeken en kunnen 
benoemen van de kracht van het bewust worden van 
je bewustzijn, het reflecteren op wat je doet en het 
effect daarvan op de ander, vind ik prachtig. Het ‘oude’ 
doorbreken is spannend en het vergt lef en eigenaar-
schap. De beloning is echter meer energie en keuze-
vrijheid, heldere doelen en een betere samenwerking 
en communicatie. Dat wil toch iedereen!?’ 

Over reflecteren gesproken, je geeft ook training in 
ReflAction. Kun je daar iets meer over vertellen?
‘Ik geloof heel erg in de ReflAction-methodiek. 
Coaching start vaak met een belemmering of een 
verlangen. Iets in jou wil een volgende stap zetten. Kun 
en durf je je dan bewust te worden van je bewustzijn? 
Kun je waarnemen wat er gebeurt? Is dat wat je ervaart 
van jezelf of van een ander? En hoe werken jouw 
overlevingsmechanismen? Die informatie is super-
krachtig. Kun je zien hoe jij zelf de situatie in stand 
houdt? Wat zit daar onder? ReflAction is het funda-
ment van de leergangen van SchoolvoorCoaching,  

‘Niemand hoeft  
tegelijk te  
bewegen.’
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het helpt je waarnemend in het moment te handelen 
en meer open te communiceren. Je onderzoekt 
daarbij alle lagen: fysiek, emotioneel, mentaal en 
energetisch. Wanneer je je bijvoorbeeld onrustig of 
gespannen voelt, neem je mogelijk een fysieke 
sensatie waar. Kun je daar dan een waarde aan 
koppelen, zoals: ‘ik ben angstig of boos’? Ben je vrij 
om naar deze emoties toe te bewegen of druk je ze 
de kop in? Ben je vrij in jouw gedachten of gaan ze 
met je aan de haal? En hoe sterk bepalend zijn jouw 
overtuigingen en aannames? Wat neem je waar in  
de energie – bij jezelf, bij de ander of in de ruimte? 
ReflAction is ook action. Als je gaat waarnemen en 
reflecteren, kun je daarin vrijer kiezen. Door jezelf in 
ReflAction te trainen, blijf je meer aanwezig in het nu 
en verbonden met je hoofd, hart en buik. Dat vind ik 
magisch aan dit werk.’ 

Wat brengt deze manier van coachen jouw klanten? 
‘Het brengt meer bewustzijn van het gedrag dat 
iemand laat zien en het effect ervan op de ander –  
en ook vice versa. Dat bewustzijn leidt tot het nemen 
van verantwoordelijkheid voor emoties, overtuigingen, 
aannames en gedrag. Het brengt je opnieuw in contact 
met je diepste waarden. Het geeft vrijheid en meer 
zicht op wie je werkelijk bent. Voor mijzelf leidt het 
ertoe dat ik mij vrijer en gelukkiger voel. Juist doordat 
ik kan voelen en doorgronden hoe een situatie mij uit 
balans brengt. Het is vaak iets ouds uit het familiesys-
teem of iets wat ik al op jonge leeftijd heb aangeleerd. 
Door het aan te kijken, gaan dingen steeds minder  
in de onderstroom zitten. Sluit je iets uit, dan zal het 
alleen maar harder aan jouw deur kloppen om alsnog 
gezien te worden.  

Kun je waar nemen, reflecteren én (anders) handelen, 
dan zal het transformeren! Het werken in een groep  
is hierbij heel waardevol. Ik vertrouw op de kracht en 
wijsheid in een groep; van alle mensen afzonderlijk. 
Iedereen doorloopt zijn eigen proces op zijn eigen 
moment en daar geef ik ruimte aan. Niemand hoeft 
tegelijk te bewegen. Het is een co-creatie.’

Wat is co-creatie voor jou?
‘Co-creëren is telkens gebruikmaken van de interactie, 
van elkaars achtergrond, mechanismen en systemen, 
en dat gezamenlijk onderzoeken. Vanuit nieuwsgierig-

heid samen creëren en een volgende stap zetten. Het 
draait om het bundelen van krachten voor een hogere 
uitkomst dan je als individu had kunnen creëren. De 
winst zit ‘m in 'samen'. Ik merk in de leergang steeds 
hoe belangrijk de co-creatie met de groep is. Alleen 
zou je zo'n reis niet kunnen maken. Je leert tijdens  
de leergang onder andere over projectie, overdracht,  
de Transactionele Analyse, de Drama- en Winnaars-
driehoek, het systeemdenken en nog veel meer. Hier 
heb je interactie voor nodig, elkaars nieuwsgierigheid 
en de drive om te willen leren. Het bundelen van de 
krachten, en daarmee licht schijnen op de collectieve 
thema's, is co-creatie. Het ontstaat dóór de groep, 
maar heeft grotere individuele groei tot gevolg.’ 

Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin 
je die co-creatie hebt ervaren?
‘Vanaf de start van de leergang begint het co-creëren 
al. Er is bijvoorbeeld een oefening waarbij je jouw 
licht- en schaduwkant opstelt. Je kiest twee mensen 
uit de groep die jouw licht en jouw schaduw repre-
senteren. Vervolgens doen zij hun eigen ‘dans’ en 
geven ze je zo informatie over jezelf. Zo was er 
iemand die altijd dacht dat zij te weinig oog had voor 
haar schaduwstukken. Toen zij haar licht- en scha-
duwkant opstelde, bleek juist haar lichtkant zich niet 
gezien te voelen – haar schaduwkant zat er steeds 
voor. Het niet zien van haar eigen lichtkant was een 
mechanisme om veilig in de schaduw te kunnen 
blijven, in plaats van zichzelf werkelijk te laten zien.  
Dit is pure co-creatie, want zonder de groep had zij  
dit op dat moment niet ontdekt. Tijdens de trainings-
dagen worden er veel van dit soort ontdekkingen 
gedaan. Zonder interactie met de groep is het groei-
proces in zo’n korte tijd niet zo diep; juist die interactie 
zorgt voor beweging.’ 

‘Iedereen doorloopt  
zijn eigen proces op zijn 
eigen moment en daar 

geef ik ruimte aan.’ 
Boekentip
Het Projectiemechanisme in  
de Praktijk  
Karen Hamaker-Zondag
Minke: 'Dit boek raad ik deelnemers van de 
leergang altijd aan. De schrijfster vertelt op een 
heldere manier over de werking van het projec-
tiemechanisme. Zodra je snapt hoe dit werkt, 
leer je jouw eigen triggers begrijpen en je 
schaduwkanten in te sluiten – en daarmee ook 
in te zetten. Je wordt hierdoor, zoals Jung zegt, 
weer heel.’

Minke geeft een workshop op Het Cocreatie 
Festival op 09-09-2022, zie pag. 22.

minkejustus.nl 

https://www.minkejustus.nl/


ADVERTENTIE

https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Het-Cocreatie-Festival
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Het-Cocreatie-Festival
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Het-Cocreatie-Festival
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De persoonlijkheid, in zijn gezonde vorm, geeft uiting aan de motieven van iemands 
diepste kern (de ziel of essentie). De bewuste mens is congruent in zijn handelen en 
gedraagt zich in overeenkomst met zijn intenties en zielswaarden. 
 
Ons gedrag wordt vaak aangestuurd door waarden die we onbewust in onze jeugd door 
bepaalde ervaringen, onverwerkte emoties en aangeleerde overtuigingen geadopteerd 
hebben. We reageren op situaties vanuit een conclusie die we hebben geleerd te trekken 
en proberen hiermee pijn te vermijden. Automatisch handelen we vanuit een strategie 
die erop gericht is onze veiligheid te garanderen en onze identiteit te beschermen. Hoe 
meer we denken te kunnen verliezen, des te hardnekkiger houden we vast aan wat we 
altijd al deden - met hetzelfde resultaat tot gevolg. 
 
Reflectie op ons eigen handelen roept de vraag op vanuit welke motieven we in actie 
komen. Zijn dat de belangen van de persoonlijkheid of ons verlangen om uiting te geven 
aan wie we wezenlijk zijn? Een disbalans tussen de verlangens van de persoonlijkheid en 
die van de ziel kan resulteren in stress, uitputting, onvrede en uiteindelijk zelfs burn-out 
en depressie.  
 
Vaak overstemt je persoonlijkheid je diepste verlangens. 
 
De persoonlijkheid wil ‘iemand worden’ en ‘iets voorstellen’. De ziel wil echter iets anders, 
namelijk: expressie geven aan diens eigenheid. Hoe we geleerd hebben te moeten zijn, 
botst met onze essentie. Door te blijven conformeren aan de uitkomst die de omgeving 
wenst, blokkeren we groei en lopen we vast.  
 
Alleen door een goede uitwisseling en samenwerking tussen ziel en persoonlijkheid 
kunnen we onze intenties omzetten in daden. Vragen als ‘wat drijft/beweegt mij?’ om-
vatten ons totale menszijn en kunnen niet uitsluitend rationeel benaderd worden. Door 
lichaamsgerichte interventies bij dit zelfonderzoek te betrekken, komen we bij onbewuste 
informatie die met praten alleen moeilijk wordt bereikt. 
 

Groei gaat altijd samen met bewustzijnsontwikkeling. Groei is naar binnen gaan om van 
daaruit expressie te geven aan dat wat bewust gemaakt en doorleefd is. 
 
Nieuw gedrag kan alleen beklijven als het gedragen wordt door wie men ten diepste is. 

SAMENWERKING TUSSEN  
PERSOONLIJKHEID EN  
ZIEL GEEFT BLIJVENDE  
GEDRAGSVERANDERING

JOS DOLSTRA

Jos Dolstra is auteur en de grondlegger van de methode Body & Mind Language (BML).  

Bij SchoolvoorCoaching verzorgt Jos de workshop Bewegen naar Bezieling. josdolstra.nl

https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Workshop-Bewegen-naar-Bezieling
https://www.josdolstra.nl/
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INTERVIEW MET GERDIEN MAAIJEN

Triodos Bank geeft veel aandacht en ruimte aan 
medewerkers om kennis te maken met Theory U – 
naar het gelijknamige boek van Otto Scharmer, docent 
bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
– én om het te ervaren en toe te passen in het 
dagelijks werk.

Kun je uitleggen wat Theory U inhoudt?
‘Theory U is een model voor iedereen die invloed wil 
uitoefenen op verandering – verandering in jezelf, in 
je organisatie of in de wereld. Het gaat ervan uit dat 
wij allemaal onderdeel zijn van een systeem en ons 

meestal, bewust of onbewust, conformeren aan de 
normen van dat systeem. Theory U biedt als methode 
de ruimte en handvatten om verandering aan te gaan 
wanneer je een verlangen voelt dat buiten de huidige 
norm valt. Je begint aan de linkerkant van de U waar  
je gaat kijken naar de zaken waar je afscheid van moet 
nemen. Theory U kijkt met name naar de toekomst 
om te onderzoeken hoe deze eruit kan zien, in plaats 
van naar het verleden te blijven kijken. Je referentie-
kader hoeft jouw toekomst niet te bepalen; het is 
alleen maar jouw startpunt in de reis naar verandering. 
Het proces in dit eerste deel van de U begint dus bij  

DOOR SUSANNE STERKENBURG

erandering start  
vanuit een gezamenlijk  

droombeeld voor de toekomst’

Gerdien Maaijen werkt als team- en verandermanager bij Triodos Bank en 
heeft een passie voor taal, cultuur, inclusie en Theory U. Binnen Triodos 

Bank geeft ze workshops en faciliteert trainingen, ook is ze aanspreekpunt 
voor intervisiegroepen en zit ze in de ondernemingsraad. Naast haar werk 

is Gerdien lokaal politiek actief als fractievoorzitter en lijsttrekker van  
de ChristenUnie in de gemeente Overbetuwe. ‘Mij verbinden met  

verschillende perspectieven, een manier vinden om elkaar te versterken  
en vanuit daar tot iets gezamenlijks komen, dat is wat mij boeit.’

‘V
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‘Theory U is eigenlijk 
geen theorie; het is  

een procesmodel voor 
vernieuwing en  

transformatie van zowel 
mens als organisatie.’

de acceptatie van het loslaten. Wanneer je dat hebt 
gedaan, weet je nog steeds niet wat er gaat komen, 
maar je weet wel wat je niet meer hebt – en dat is 
superongemakkelijk. Je wordt volledig teruggegooid 
op jezelf: wie ben ik eigenlijk, wat is mijn roeping,  
wat is precies mijn behoefte? Je gaat terug naar de 
essentie van wie je bent: hoe verhoud ik mij tot de 
wereld en wat betekent dat dan? Dit is de bodem van 
de U. Na dit onderzoek kom je terecht in de rechter-
kant van de U. Hier ga je jouw toekomst vormgeven 
en ontdekken wat het beste aansluit bij je behoefte, 
net zo lang tot deze is bevredigd. Theory U is dus 
eigenlijk geen theorie; het is een procesmodel voor 
vernieuwing en transformatie van zowel mens als 
organisatie. Tijdens elke stap van het veranderproces 
helpt de methodiek jou om volledig in contact te 
blijven met jezelf.’

Hoe werkt dat dan?
‘Otto Scharmer omschrijft zijn theorie zelf als het 
‘waarnemen, voelen en handelen met een open geest, 
open hart en open wil’. In alle drie de fases van de U 
word je geholpen om contact te houden met je hoofd 
(rationeel), je hart (je (com)passie) en je handen (het 
werkelijk doen). Deze drie-eenheid maakt jou als 
mens effectief. Je ontdekt wat je wilt en hoe je daar 
kunt komen. De U biedt hier verschillende tools voor.

Je leert bijvoorbeeld écht te luisteren. In het eerste 
luisterniveau praat en luister je vanuit je eigen referentie-
kader, jouw waarheid; Theory U noemt dit down-
loaden. Het tweede niveau is het luisteren naar de 
feiten. Je hoort wat de ander zegt en hebt daar een 
eigen mening over. Je komt pas verder op het derde 
luisterniveau, waar je empathisch luistert en er dus je 
gevoel bij betrekt. 

 

Je kunt je verplaatsen in een ander en gaat op zoek 
naar zijn of haar motieven en argumenten. Het vierde 
niveau is meer holistisch: alles wat jij doet, kun je zien 
in een breder perspectief. Dat laat je meewegen in  
de keuzes die je maakt. Deze bredere context kan de 
wereld omvatten, maar ook jouw organisatie of team. 

Deze luister- en communicatieniveaus spelen een 
belangrijke rol in wat je gaat onderzoeken, ook bij 
jezelf. Wanneer je je hier bewust van bent, ga je op 
een andere manier het gesprek aan, zowel met iemand 
anders als met jezelf. Door op deze manier te luisteren 
en te communiceren ontstaat er compassie – hét 
fundament om samen het systeem te veranderen. 

Een andere co-creatieve tool zijn de sensing journeys 
– ik noem ze excursies. Theory U daagt je uit om op 
‘reis’ te gaan, om de situatie waar je naar verlangt op 
te zoeken en te gaan ervaren. Dit motiveert je om, niet 
alleen in gedachten, maar daadwerkelijk in de wereld 
te ontdekken wat bij je past. En het stimuleert je 
daarnaast om door het ongemak dat deze ontdek-
kingstocht oplevert heen te stappen. Dit levert veel 
vrijheid op.’ 

Hoe heb jij Theory U omarmd binnen Triodos Bank?
‘Toen ik in 2014 bij Triodos Bank ging werken, kwam  
ik voor het eerst in aanraking met de methodiek.  
Ik vond het destijds vrij abstract en weinig praktisch. 
Toen ik zelf eenmaal door de processen heen ging, 
zag ik in hoe waardevol het was en voelde ik: ‘dit wil  
ik aan iedereen meegeven’. Van origine is het een 
managementtheorie, ik vind echter dat het niet alleen 
beschikbaar zou moeten zijn voor managers, maar 
voor iedereen in het werkveld. Ik wil graag dat íeder-
een de kans krijgt om met deze methodiek te werken. 
Verandering start vanuit een gezamenlijk droombeeld 
voor de toekomst; dat vereist met een open blik kijken 
naar wat er mogelijk is. In 2016 hebben we via onze 
Learning & Development-afdeling een programma 
opgezet waarbij we collega’s samenbrengen om het 
gedachtegoed van Theory U eigen te maken. Hierbij 
volgen we het opleidingstraject U.lab dat MIT ieder 
jaar gratis aanbiedt. Het is heel waardevol om hier de 

Denken,
Open geest

(Aan)voelen,
Open hart

Wil,
Open voor actie

PRESENCING
Aanwezig zijn en verbinden 

met wat er nu is

Downloaden stoppen
oude patronen 

Bewust worden en uitstellen 
van je oordeel 

Seeing
Opnieuw kijken met een 
open blik

Opnieuw richten

Sensing 
Leren aanvoelen van het veld

Laten gaan 

INTENTIES DELEN 

Inpassen in het
bestaande proces

Prototyping
Uitproberen van nieuwe 

ideeën

Aan de slag

Crystallising
Uitkristalliseren van visie 

en intentie

Laten ontstaan

UITVOEREN

THEORY U
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Boekentip
De essentie van Theorie U  
Otto Scharmer 

tijd voor te mogen nemen en zo ook je collega’s op 
een heel andere en veel diepgaandere manier te leren 
kennen.’

Waarom investeert Triodos Bank in deze manier  
van opleiden?
‘Binnen Triodos Bank vinden we het belangrijk dat er 
tijd is voor reflectie. Wat beweegt iemand? Daarbij  
is de missie van Triodos Bank niet ‘een bank zijn’; de 
missie van Triodos Bank is de levenskwaliteit verbe-
teren. Theory U wil hetzelfde bereiken. Het is een 
andere manier van tegen veranderingen aankijken. 
Een Griekse filosoof zei ooit al: ‘De enige constante  
in het leven is verandering.‘ Vanuit het hart komt de 
intentie om te veranderen. Wanneer je in reactie 
daarop ook echt tijd vrijmaakt voor ontwikkeling, heeft 
dat niet alleen zijn weerslag op de organisatie, maar 
ook op de maatschappij. Zit jij uiteindelijk ergens op  
je plek en ben je blij met wat je doet, dan heb je de 
meeste toegevoegde waarde.’ 

Is Theory U een vorm van co-creatie?
‘Dat is het zeker. Theory U gaat over een systemische 
verandering, over jouw bijdrage aan het grotere 
geheel. En het vormen van dat geheel is per definitie 
co-creatie. U.lab, het (online) opleidingsprogramma 
van MIT, is een gezamenlijke reis waar iedereen zijn 
eigen pad volgt, maar de groep nodig heeft voor de 
échte verandering. Daarbij heeft elke persoonlijke 
verandering impact op het geheel. Binnen de  
methodiek vindt er als laatste ook nog co-creatie 
plaats tussen de drie instrumenten die je helpen bij 

jezelf te blijven tijdens de verandering: hoofd (open 
geest), hart (open hart) en buik (open wil) – die laatste 
noem ik zelf de handen (actie, het doen).’

Welke rol heeft deze methodiek volgens jou in de tijd 
waarin we nu leven?
‘Ik denk dat het een antwoord kan zijn op vele vraag-
stukken die momenteel leven. We hebben het lang op 
een andere manier geprobeerd en staan nu voor grote 
opgaves – denk alleen al aan de klimaatcrisis. De 
filosofie van Theory U kan hierbij helpen. Wat zou er 
gebeuren als we allemaal door de lens van Theory U 
naar de wereld zouden kijken en uitdagingen vanuit 
dat perspectief zouden benaderen? En wat als we 
onszelf tijdens het proces zouden blijven bevragen: 
‘Wie ben ik?’ ‘Wat is mijn roeping?’ Dan gaan we 
samenwerken met de verandering en wordt het 
duidelijk wat je als individu kunt bijdragen. Je ontdekt 
hoe jij het verschil kunt maken. In het programma van 
MIT geeft Otto Scharmer aan dat drie mensen samen 
een kracht vormen en echt een verschil kunnen 
maken. Ik denk dat we dat overal om ons heen ook 
wel zien. Er zijn steeds meer verhalen van mensen die 
ervoor kiezen om zélf een stap te zetten, om dingen 
anders te doen. Daarmee inspireren we elkaar, vinden 
we elkaar en versterken we elkaar. Theory U geeft wat 
mij betreft echt een bruikbare aanpak om aan deze 
co-creatie bij te dragen’. 

Gerdien geeft een workshop op Het Cocreatie Festival 
op 09-09-2022, zie pag. 22.
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Er is een heel eenvoudig recept om gelukkig te zijn
Laat gewoon de eis, die je aan dit moment stelt, varen

Telkens wanneer je een eis stelt aan het moment
om jou iets te geven of iets weg te nemen, is er lijden.

Het probleem is, dat wanneer er eisen zijn
je volledig ontgaat wat er nu is.

 ADYASHANTI
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Ellen Havenaar is ondernemer en als freelance opleider verbonden aan SchoolvoorCoaching  

waar zij de Leergang Teamcoaching verzorgt. detweedesteen.nl
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Ken je dat, dat je als coach in een situatie terechtkomt waarbij je je gaat afvragen: hoe is dit 
gebeurd? Met mijn ervaring en levensjaren ben ik hier toch allang voorbij? En toch… Zit je 
daar dan. Weer. 
 
Dit overkwam mij tijdens een Leergang Teamcoaching die ik verzorgde voor een heel leuk 
ondernemend bedrijf. Ze wilden hun trainers professionaliseren met als doel om beter te 
begrijpen hoe de onderstroom werkt, zodat ze meer impact konden maken bij de klant. 
Helemaal in mijn straatje – en ik voelde me gevleid (gevaar nr. 1), want ze hadden mij 
verkozen boven een andere partij.  
 
Tijdens deze leergang ontstond er gedoe in de groep. Iets dat ik normaal gesproken als 
opleider herken als een symptoom van het systeem. Alleen vergat ik even (gevaar nr. 2)  
dat ik met deze incompanytraining, naast de groepsdynamiek van de opleidingsgroep, de 
dynamiek van de organisatie er gratis bij kreeg. 
 
Dus toen de situatie zich voordeed en mijn kunde in twijfel werd getrokken, raakte ik getrig-
gerd. Ik schoot in overtuigingsstand en wilde te graag laten zien dat ik ‘heus wel weet waar 
ik het over heb’ (gevaar nr. 3). 
 
Na een lange dag reed ik naar huis met de gedachte ‘ze bekijken het maar, ik geef de opdracht 
terug’. Hierdoor kon ik eindelijk even loslaten dat ik iets te bewijzen had en ervaren wat er 
werkelijk aan de hand was: ook ik was een stem van dit systeem. Toen kon ik weer zien dat 
wat in mij resoneerde, hoogstwaarschijnlijk ook actief zou zijn in de groep. 
 
De volgende dag heb ik de groep deelgenoot gemaakt van mijn neiging me te willen 
profileren en hebben we samen onderzocht of zij die dynamiek herkenden. En, niet geheel 
verrassend, bleek de organisatie een hoog streefniveau te kennen waarbij leiderschap nogal 
eens ter discussie stond. Een mooi parallel proces. Deze herkenning creëerde ruimte in de 
groep om met elkaar te onderzoeken wat zij hiermee wilden; in de leergang, maar ook 
binnen hun organisatie. 
 
En ik? Ik heb mezelf weer eens mogen vertellen dat ik zachter mag zijn voor mezelf, en 
goed mag blijven luisteren naar mijn lijf terwijl ik mijn systeembril ophoud. 

WANNEER JE ALS  
OPLEIDER JE SYSTEEM- 
BRIL EVEN VERGEET

ELLEN HAVENAAR

https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Leergang-Teamcoaching
https://detweedesteen.nl/
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Timmie, welke persoonlijke reis heb jij doorgemaakt 
die heeft geleid tot jouw boek Bring Yourself to 
Work?
‘Mijn vader zocht zeventien jaar geleden een opvolger 
voor ons familiebedrijf in de uitzendsector. Ik stapte in 
de zaak, werd twee jaar later CEO en kwam alleen aan 
het roer te staan. Wij gingen toen door een vrij intense 
groeiperiode, waardoor processen en systemen 
behoorlijk achter begonnen te lopen. Er moest veel 
gebeuren, in zeer korte tijd. Ik voelde me erg verant-
woordelijk voor alles – té verantwoordelijk naderhand 
bezien. In plaats van slimmer te werken, begon ik 
harder te werken. Op een gegeven moment brak het 

koordje en ben ik in een burn-out terechtgekomen.  
Ik heb veel geluk gehad met een CFO en team die  
dat fantastisch hebben opgevangen. Na een aantal 
maanden kwam ik terug, met het besef dat ik het 
anders moest gaan aanpakken.
 
Dit is voor mij de aanzet geweest om naar mezelf te 
gaan kijken. Ik ben toen een leiderschapstraject gaan 
volgen waar ik in een peergroup terechtkwam met 
andere ondernemers die mij spiegels voorhielden. 
Hiervoor was ik iemand die volledig in zijn hoofd 
leefde en constant in de analytische modus schoot.  
Ik was niet in verbinding met mezelf, en daardoor ook 

DOOR VANESSA LUYTEN

e weg naar de  e weg naar de  
buitenwereld gaat  buitenwereld gaat  

via de binnenwereld’via de binnenwereld’

Timmie de Pooter was vijftien jaar lang CEO van zijn familiebedrijf tot  
hij een burn-out kreeg die hem op het pad van innerlijke groei bracht. 

Timmies boek Bring Yourself to Work brengt die kwetsbare, krachtige reis 
in beeld, doorspekt met tal van tips om als leider authentiek te zijn zonder 
leeg te lopen. ‘Pas zodra je voor jezelf begint een veilige haven te worden, 
kun je een veilige haven voor anderen zijn’, zegt de man met een stem die 

zo op een meditatie-cd kan.

INTERVIEW MET TIMMIE DE POOTER

‘‘DD
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‘Ik was niet in 
verbinding  

met mezelf, en 
daardoor ook niet 

in verbinding  
met anderen.’

niet in verbinding met anderen. Als er problemen 
waren in het bedrijf, wilde ik ze direct oplossen vanuit 
de visie: ik ben de CEO, ik ben de baas, ik moet het 
allemaal zelf doen – iets dat voor mijn team ook niet 
zo leuk was.
Via onder andere die leiderschapstraining, therapie, 
meditatie en opstellingswerk ben ik er uiteindelijk 
meer en meer achter gekomen waarom ik deed wat  
ik deed en wat de triggers waren voor het vervallen in 
oude patronen. Dat gaf me de ruimte en vrijheid om 
nieuwe wegen te bewandelen en anders om te gaan 
met lastige situaties.’

Uiteindelijk ben je wel gestopt als CEO?
‘Klopt. Vanuit het innerlijk onderzoek naar wat ik graag 
doe en waar ik goed in ben, volgde het besluit om 
mijn rol als CEO neer te leggen. Mijn opvolger was  
al mijn compagnon binnen het bedrijf. Ik ben tot het 
besef gekomen dat hij net zo ervaren was als ik, maar 
beter in het aansturen van mensen; hierdoor kan hij 

tot betere resultaten komen. Ik ben meer iemand die 
graag nadenkt over strategie en de lange termijn.  
Dat besef was voor mij een kantelpunt. Het is goed 
geweest dat ik na mijn burn-out nog even als CEO 
terugkwam. Ook al zijn er momenten geweest dat ik 
dacht: ik wil niet meer terug. Ik heb toch gemerkt dat 
ik na mijn terugkeer als leider veel steviger in mijn 
schoenen stond. Het bedrijf heb ik door de woelige 
corona-wateren proberen te leiden en dat is, samen 
met het team, ook gelukt. Ik ben nu nog steeds 
eigenaar en blijf op afstand betrokken.

En ook al was het een bewuste keuze en heb ik me er 
lang op kunnen voorbereiden, het werkelijke loslaten 
bleek toch verdomd lastig. Dat geeft ook een beetje 
aan hoe moeilijk dit voor ons als mensen in het 
algemeen is. Wij zijn slecht in dingen afronden, in 
dingen achterlaten, in rouwprocessen, in eindes. 
Wanneer teams ontbonden worden of mensen een 
bedrijf verlaten, wordt dat meestal op een vrij flauwe 
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manier via een afscheidsmail gedeeld, af en toe met 
een afscheidsborrel erbij. In mijn opleiding tot orga-
nisatie-opsteller die ik destijds volgde, hebben ze  
een heel mooi ritueel voor me gedaan waarin ik mijn 
verleden achterliet en mijn toekomst tegemoet voer  
in een bootje. Vervolgens hebben we in het bedrijf  
ook een prachtig ritueel gedaan rondom de toekomst - 
overdracht naar mijn opvolger toe. Dat heeft een 
mooie bedding voor hem gecreëerd en het maakte 
meteen voor iedereen duidelijk: voor Tim stopt het 
hier als leidinggevende van het bedrijf.’

En toen ben je je boek gaan schrijven?
‘Tijdens de coachopleiding die ik op dat moment 
volgde, daagde een van de trainers me uit om mijn 
droom om ooit een boek te schrijven waar te maken. 
Ze sms’te me dat er zoiets bestond als een 30 day 
writing challenge en ik antwoordde met: ‘Wat krijg  
ik als dat me lukt?’ ‘Niets’, stuurde ze terug, ‘want  
dat gaat je toch niet lukken’. Uiteindelijk hebben we  
een goede fles champagne afgesproken, die ik ook 
gewonnen heb en toen heb gedeeld met de groep.  
Ik ben heel blij met Bring Yourself to Work dat 
langzaam zijn weg in de wereld aan het vinden is.’ 

Waar wil je aan bijdragen met je boek?
‘Er bestaat veel literatuur over leiderschap en over  
hoe je een team moet aansturen. Dat zijn vaak boeken 
met allerhande modellen en de zogenaamde perfecte 
manier om een team en jouw leiderschap neer te 
zetten. Naar mijn ervaring werkt dat alleen niet zo in 
de realiteit. Wij zijn mensen, wij zijn feilbaar, wij maken 
fouten en we ergeren ons. Het leren omgaan met je 
eigen frustraties, daar zit het echte werk. We hebben 
allemaal werk met onszelf te doen en we mogen die 
kwetsbaarheid ook meenemen en laten zien. Pas 
zodra je voor jezelf een veilige haven begint te 
worden, kun je een veilige haven voor anderen zijn. 
Vandaar ook de titel Bring Yourself to Work. Je mag 
jezelf meenemen naar het werk zoals je bent; de weg 
naar de buitenwereld gaat via de binnenwereld.  
Dat is de boodschap die ik met mijn boek probeer 
over te brengen.’ 

Kun je enkele tips geven die bijdragen aan het 
worden van die veilige haven? 
‘Een van de belangrijkste tips voor mij is: wees je 
bewust van het stemmetje in je hoofd dat negatief 
spreekt over jezelf en over anderen. Dat is je innerlijke 
criticus die constant aan het zenden is. Als je je daar 
bewust van wordt, samen met het feit dat jij niet dat 
stemmetje bent, vind je meer rust in jezelf en dat  
geeft ook meer rust voor de ander.

Daarnaast moet je mijns inziens vertragen om te 
kunnen versnellen. Ik weet echter dat de wereld niet 
altijd klaar is voor die boodschap. Vertragen is ook 
belangrijk om niet continu overprikkeld en overspoeld 

te raken. Het is essentieel om jezelf vragen te stellen 
zoals: ‘Wat gebeurt er hier echt?’ ‘Wat doet het met 
mij?’ ‘Welke emoties roept het op in het nu?’ Van daar-
uit kun je weer verbinden met jezelf en anderen om  
zo de juiste beslissing te nemen. 

Een laatste tip is: vind mensen om je heen die jou kun-
nen spiegelen, helpen reflecteren en ondersteunen. 
Kijk of je een soort peergroup met andere leiders en 
ondernemers bij elkaar kunt krijgen met wie je kunt 
onderzoeken waar je tegenaan loopt. Een groep waar 
je je door durft te laten dragen als het slecht gaat.  
Ik vind het essentieel om compassie te hebben met 
anderen en samen een holding space te vormen – 
noem het psychologische veiligheid.’

Die psychologische veiligheid is wellicht ook een 
vereiste binnen je bedrijf zelf?
‘Zeker! Je moet zorgen dat er binnen je bedrijf een 
veilige cultuur heerst voor iedereen. Omarm en 
koester de mensen die voor je willen werken, zodat 
zij hun talenten ten volle kunnen ontplooien. Je hebt 
samen een doel en dat ga je niet behalen als mensen 
continu naar het werk moeten komen met hun stekels 
omhoog, omdat het onveilig is. Ik denk dat wanneer je 
verbonden bent met jezelf, je ook in verbinding met 
de ander kunt komen. Dat is zoeken en gaat met 
vallen en opstaan. Wij zijn in ons bedrijf zeer alert op 
diversiteit en zorgen ervoor dat iedereen welkom is.

Het is essentieel dat je werknemers betrokken worden 
bij het ontdekkingsproces van wie je als bedrijf bent, 
waar je op dat moment staat en wat je samen in de 
wereld wilt zetten. Het is noodzakelijk dat het veilig 
genoeg is voor ieder om zijn of haar rol op zich te 
kunnen nemen. Jouw taak als leidinggevende hierin is 
aanmoedigen en waar nodig corrigeren; een kader 
neerzetten en ruimte houden. Dan kan de co-creatie 
op gang komen. Het is belangrijk je mensen de vrijheid 
te geven om te mogen co-creëren; daarmee geef je 
ze een stuk autonomie. Hoe het co-creëren verloopt, 
is een graadmeter voor je bedrijfscultuur – en uitein-
delijk dus ook je succes. Je wil toch samen met z’n  
allen iets bouwen waar de buitenwereld op zit te 
wachten.’ 

Timmie geeft een workshop op Het Cocreatie Festival 
op 09-09-2022, zie pag. 22.

We verloten drie exemplaren 
van Timmie zijn boek.  
Kans maken? Stuur vóór 1 juli  
2022 een mailtje met de tekst  
I want to bring myself to work!  
naar welkom@schoolvoorcoaching.nl.
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Wanneer we ons bewust worden
van onze standaard reacties en  

overlevingsmechanismen,
en ons realiseren dat er altijd  

een paar seconden zitten
tussen een impuls en een reactie,

kunnen we leren ons definitief  
te bevrijden van gedragingen  

die onze vrijheid inperken
en onze effectiviteit ondermijnen
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In 2020 werd ik herenboer en mijn aankondiging hiervan riep destijds veel reacties op. 
Een coach en trainer die boer wordt - was het gewoon verrassend of raakte het  
misschien ook een dieper verlangen van velen van ons? 
 
Als herenboer bouw je, in co-creatie met 200 gezinnen (of zo’n 500 ‘monden’), een 
boerderij van de grond af op. Het begon met een kaal stuk land en vanaf het moment 
dat er genoeg gezinnen mee wilden doen, gingen we op zoek naar een boer die we 
konden inhuren om van dat stuk land een boerderij te maken. Compleet met kippen, 
varkens en koeien die hier van een gezond buitenleven kunnen genieten en natuurlijk 
met een grote diversiteit aan groenten en fruitbomen. Dat niet alleen, zo hebben we 
bijvoorbeeld ook nestkastjes opgehangen en gebruiken we geen gif om de kwaliteit van 
de grond kunstmatig te verbeteren. In alles wat we doen, volgen we de natuur; bij ons 
vind je dus geen zomerfruit of -groenten in de winter. Wij eten met de natuur mee. 
 
Ik moet toegeven dat ik voor ik instapte mijn twijfels had en flink wat zelfonderzoek heb 
mogen doen rond de gedachten die tussen droom en daad in stonden. ‘Heb ik daar wel 
zin in, om in de winter een hele week achter elkaar bloemkool te eten?’ ‘Wil en kan ik de 
tijd vinden om op (de toch al drukbezette) zaterdag voortaan naar de supermarkt én de 
herenboerderij te gaan?’ 
 
De co-creatie van dit avontuur begon bij het reeds ingestapte gezin dat twee straten 
verderop woonde en ons aanspoorde om niet langer te twijfelen, maar al doende te 
leren ons hart te volgen. En, zoals wel vaker bij angstgedachten: mijn zorgen kwamen 
niet uit. Sterker nog, ik ervaar veel meer een gevoel van verrijking dan van inleveren! 
 
De wekelijkse fietstocht naar de boerderij is een leuk uitje en als het een keer echt niet 
past, kunnen we dat met andere gezinnen oplossen. Daarnaast leer ik voortdurend 
‘nieuwe’ groenten kennen. En bovendien smaakt alles heerlijk en eerlijk - door de  
gelijkwaardige samenwerking met de natuur zijn de producten veel verser en is de 
smaakbeleving een stuk intenser. 
 
Een groot succes dus. Mogelijk gemaakt door co-creatie (en wat zelfcoaching). 

 
DE COACH DIE  
BOER WERD

MANU BUSSCHOTS

 
 

Manu Busschots is ondernemer en freelance trainer bij SchoolvoorCoaching van de  

Leergang Coachend Leiderschap en Training Teamcoaching en Groepsdynamiek. Hij is oprichter  

van Klimaatgesprekken en werkt vanuit de ondersteen.nl. 
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https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Leergang-Coachend-Leiderschap
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Teamcoachtechnieken
https://www.klimaatgesprekken.nl/
https://www.ondersteen.nl/
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‘‘MM
‘Vanuit Presteren in Balans heb ik de Stress Ervarings 
Tool ontwikkeld’, vertelt Mandy enthousiast. ‘Dat  
heb ik gedaan in samenwerking met Online Talent 
Manager, een bureau dat is opgericht door psycho-
logen zoals ik. Een paar jaar geleden ontdekte ik vanuit 
mijn coachpraktijk dat er behoefte was aan coaching 
op het gebied van stress en burn-out. Ik verlangde 
ernaar om een goede diagnose te kunnen stellen,  
dus stelde ik mezelf de vraag: wat zorgt ervoor dat 
mensen op een burn-out afstevenen of overspannen 
raken? Vanuit dat onderzoek begon ik bepaalde 
risicoprofielen te herkennen.’

Wat zijn die risicoprofielen?
‘Het gaat in mijn praktijk vaak om vrouwen met een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel en aanleg voor 
perfectionisme. Veelal zie je een stapeling van een 
aantal factoren; er is niet alleen werk- maar ook 
privé-stress in de vorm van bijvoorbeeld een verhui-
zing, de geboorte van een kind of mantelzorg. Die 
stapeling maakt dat mensen op een gegeven moment 
uit balans raken. Helaas gaan mensen vaak pas naar 
een coach wanneer ze al te ver over hun grenzen zijn 
gegaan. De theorie zegt: zo lang als je uit balans bent 
geweest, zo lang duurt het ook voor je weer helemaal 

DOOR SUSANNE STERKENBURG

        ijn missie          ijn missie  
is Nederland  is Nederland  

opschonen van burnopschonen van burn--out’ out’ 

Mandy Oostlander heeft als Arbeids- en Organisatiepsycholoog al ruim 
achttien jaar haar eigen coachpraktijk en was jarenlang opleider bij 

SchoolvoorCoaching. Met Presteren in Balans focust ze zich nu op de 
preventie van stress en burn-out in organisaties. ‘Ik beweeg mee met  

wat er maatschappelijk nodig is’, vertelt ze. ‘Daar gaat mijn energie van 
stromen.’ Mandy ontwikkelde de Stress Ervarings Tool om zichtbaar te 

maken waar je ontwikkelpunten liggen en hoe je overspanning een  
stapje voor kunt zijn. 

INTERVIEW MET MANDY OOSTLANDER
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https://prestereninbalans.nl/
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hersteld bent. Als mensen dus al anderhalf jaar te veel 
van zichzelf vragen, kan het ook anderhalf jaar duren 
voor ze weer helemaal in balans zijn.
Ik was zelf in eerste instantie vooral bezig met mensen 
helpen om te herstellen, maar ik merkte dat ik steeds 
meer interesse kreeg in hoe je dit kunt voorkomen. Ik 
wilde weten hoe je mensen vóór dat kantelpunt kunt 
helpen keren.’

Dat was voor jou het startschot van de ontwikkeling 
van de Stress Ervarings Tool?
‘Inderdaad, ik wilde graag bewustzijn creëren op de 
begrippen draagkracht en draaglast. Draagkracht gaat 
over wat kán ik allemaal dragen en draaglast gaat over 
wat wíl ik allemaal dragen. Samen met Online Talent 
Manager heb ik hiervoor de Stress Ervarings Tool 
ontwikkeld. De SET is een nieuw samengestelde, 
betrouwbare en gevalideerde tool om de mentale 
kracht van een persoon of organisatie in kaart te 
brengen. De tool bestaat uit zeven onderdelen of 
dimensies. Het unieke is de wijze waarop zowel 
werk- als privé-stress aan bod komt. In de meeste 
andere instrumenten wordt privé-stress vaak niet 
meegenomen. Ieder onderdeel van de SET belicht  
de subjectieve stresservaring vanuit een andere 
invalshoek.’

Wat is de meerwaarde van de SET?
‘Het genereert ontwikkelpunten waarmee je kunt 
voorkomen dat je voorbij zo’n kantelpunt komt. Met 
coachees doe ik een nulmeting en een eindmeting 
waarbij ik inzichtelijk maak welke groei heeft plaats-
gevonden. Ik heb een dame die ik in twee jaar tijd tot 
drie keer toe een fundamenteel inzicht in haar balans 
heb kunnen geven. Zij is veel meer regie gaan nemen 
over haar leven, haar prestatiemotivatie is omlaag-
gegaan en ze is meer in verbinding met haar gevoel 
gaan handelen. Dat was ook allemaal in de resultaten 
te zien. 
De SET is een instrument dat in essentie voor experts 
bedoeld is, dus voor de begeleiders. Het genereert 
twee rapportages: een voor de deelnemer zelf die 
hiermee meteen handvatten in handen heeft voor het 
vergroten van de draagkracht en het verlagen van de 
draaglast. De andere rapportage helpt de expert om 
een plan van aanpak te maken. De SET geeft de 
begeleider inzicht in diepere lagen en/of patronen  
van een persoon door verbanden te leggen tussen 
persoonlijkheid, drijfveren, emoties, copingstijlen en 
stressoren.’

Met behulp van de SET wil je dus bijdragen aan het 
voorkomen van burn-outs?
‘Precies. Een burn-outbehandeling kan jaren duren  
en daarom ben ik me meer gaan richten op het 
preventieve. Ik zie namelijk wel mogelijkheden om  
dit te voorkomen. Alleen moeten zowel individuen  
als organisaties meer aandacht gaan besteden aan 

preventie. Voorkomen is altijd beter dan genezen. 
Laatst zei iemand tegen mij: ‘Dus jouw passie, dat wat 
jij wil doen, is Nederland opschonen van burn-out.’  
En dat is inderdaad mijn missie. Ik wil, samen met een 
community, mensen helpen om ervoor te zorgen dat 
ze in balans kunnen (blijven) leven en presteren.’ 

Wat zijn dan voorbeelden van zulke preventieve 
mogelijkheden?
‘Het is heel belangrijk dat er een goede dialoog 
gevoerd wordt tussen werkgever en werknemer. Nu 
schromen mensen soms nog voor het op het werk 
bespreken van innerlijke spanningen. Het wordt 
zogezegd al snel te persoonlijk. Terwijl steun en 
aandacht geven én het gesprek erover aangaan juist 
helpt om bewustzijn te vergroten. Vaak hebben we 
door de jaren heen bepaalde manieren van omgaan 
met stress ontwikkeld die niet altijd effectief blijken te 
zijn. Op een gegeven moment blijf je stresshormonen 
aanmaken, waardoor je bijvoorbeeld moeilijker in 
slaap komt. Dat helpt natuurlijk niet om te ontspan-
nen. Bij een burn-out is de balans tussen inspanning 
en ontspanning weg. Voldoende ontspannen is dan 
dus essentieel. Toch kun je niet iedereen over één kam 
scheren. Het is belangrijk om maatwerk te leveren. 
Een coachee van mij had bijvoorbeeld ooit gelezen 
dat sporten helpt om te ontspannen. Mijn reactie was: 
‘Kijk uit dat dit niet op je lijstje van ‘moeten’ komt, 
want dan helpt het alsnog niet bij het ontspannen – 
dan is het weer iets waar je vooral inspanning voor 
levert.’ Soms duurt het heel lang voor mensen zich 
ervan bewust zijn wat voor hen precies inspanning en 
ontspanning is. Daarom geef ik ze vaak een heel 
praktische opdracht mee: ga voor jezelf eens na wat 
jou energie geeft en wat je energie kost. Zodra je je 
meer focust op waar je blij van wordt, vult je energie-
potje zich als vanzelf. Wanneer je energiepotje vol  
zit, zit je lekker in je vel en kun je meer.’ 

Is het jouw bedoeling om organisaties aan te spreken 
met de SET? 
‘Absoluut! Het mooie van deze tool is dat we organi-
saties echt kunnen helpen om te voorkomen in plaats 
van te genezen. Vaak wordt er geroepen dat de 
werkdruk veel te hoog is, maar de boosdoener hoeft 
niet altijd de werkdruk te zijn. Het kan ook een gebrek 
aan perspectief, ondersteuning of goed leiderschap 
zijn. Aan dit soort dingen kun je daadwerkelijk iets 
doen. Het is belangrijk om te bekijken aan welke knop 
je wilt gaan draaien om de situatie te verbeteren.
Dat is voor mij het eerste belangrijke doel van Pres-
teren in Balans. Het tweede doel is dat ik experts wil 
opleiden. Ik ben bezig een netwerk te creëren, een 
community van coaches, die met deze tool wil gaan 
werken. Ik heb intussen al zo’n achttien mensen 
opgeleid en het plan is om dat dit jaar uit te breiden 
naar zo’n 60 mensen.’



SvC Magazine 2022 - 2023

39

‘De theorie zegt: zo  
lang als je uit balans bent 

geweest, zo lang duurt  
het ook voor je weer  

helemaal hersteld bent.’

Boekentip
De keuze | Edith Eva Eger
‘Ontroerend hoe Edith Eva Eger 
haar onvergetelijke levensverhaal 
vertelt en schrijft over leven in 
vrijheid, over veerkracht, genezing 
en moed. Over hoe je mensen uit hun eigen 
gedachten kunt bevrijden. Een van de mooie 
uitspraken van haar is dat zij heeft geleerd te 
‘ontdekken dat het er niet toe doet wat er 
gebeurt, het gaat erom wat je ermee doet.’

Je gaat voor SchoolvoorCoaching ook een workshop 
Leven en Presteren in Balans geven. Wat kunnen we 
van deze dag verwachten?
‘Deze workshop is een mooie co-creatie geworden. In 
de ochtend ga ik het fenomeen draagkracht/draaglast 
inzichtelijk maken via een kleurenkwadrant. Wanneer 
je draagkracht groter is dan je draaglast en er dan 
dingen om je heen gebeuren, kun je dat goed opvan-
gen. Deze verhouding laat vaak veerkracht zien. Als je 
draagkracht en draaglast ongeveer gelijk zijn, is dat op 
zich ook goed nieuws. Organisaties willen alleen vaak 
graag zien dat je alle energie die je hebt daadwerkelijk 
inzet en dat draagt een risico met zich mee. Het leidt 
namelijk tot topsport. En wat doen topsporters? Ze 
nemen veel tijd voor herstel. Bij een topsportcultuur is 
het dus belangrijk dat organisaties genoeg herstel-
ruimte bieden. En dan heb je natuurlijk nog daar waar 
draagkracht lager is dan draaglast óf wanneer het 
allebei laag is. In dit laatste scenario adviseren we te 
werken aan het verhogen van je draagkracht.
In de middag gaan we aan de slag met het ReflAction-
model. We bekijken wat jouw reactie op stress is – 
vechten, vluchten of bevriezen – en vervolgens 

experimenteren we met hoe je anders zou kunnen 
handelen in een voor jou stressvolle situatie. Je gaat 
naar huis met een aantal praktische handvatten  
om zoveel mogelijk in balans te kunnen leven en 
presteren.’ 

Mandy geeft een workshop op Het Cocreatie Festival 
op 09-09-2022, zie pag. 22.
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Triggers. Wie kent ze niet? Wie heeft ze niet? Ze zijn er in drie maten: small, medium en 
large - en ook nog in twee tempo's: langzaam opgebouwde irritatie en abrupte explosies 
of implosies. Wat kun je doen om meer grip te krijgen op die snellere varianten? 
 
Een trigger ontploft in een halve seconde en de energie kan daarna niet meer worden 
afgeremd. Het is alsof je met een parachute uit een vliegtuig springt; je kunt je druk 
maken, maar het enige wat je daadwerkelijk kunt doen, is aan het touwtje trekken en 
naar beneden dwarrelen. 
 
Als je weer rustig bent, kun je (het liefst samen met iemand anders) bekijken welke  
emotie er ontplofte in reactie op welk gedrag van de ander. Met andere woorden: van 
welke ‘rode lap’ was er sprake?  
 
Met dit onderzoek ontdek je dan meestal: 
1)  een behoefte van jezelf waar niet aan voldaan wordt; 
2) een stellige overtuiging van jouw waarheid en/of; 
3) een norm waaraan de ander volgens jou moet voldoen. 
 
Deze ontdekkingen geven al wat houvast om iets in jezelf aan te passen (want dat  
is waar onze controle ligt - de buitenwereld verandert meestal niet). 
 
Daarna kan het helpen om een persoon in gedachten te nemen waar je een goede 
verbinding mee hebt en die geen last heeft van dit type trigger - een soort rolmodel 
waarmee je kunt gaan co-creëren. Door je te focussen op deze verbinding en tegelijker-
tijd af te stemmen op je lichaam, zul je merken dat je zenuwstelsel kalmeert. 
 
Dit is het moment om je af te vragen hoe hij of zij dit voorval zou afhandelen. Wat zou 
hij of zij zeggen of doen? Zo kun je op nieuwe ideeën komen om met zo’n situatie om 
te gaan. Voortaan ben je de trigger dan vóór door deze te verwachten en zie je hem 
gewapend met de nieuwe respons tegemoet. 
 
Het is lang niet altijd makkelijk om een trigger te overstijgen - zeker niet wanneer je nog 
moe bent van andere dingen. Geef jezelf dus eerst wat ruimte om vanaf daar richting 
een nieuw niveau van innerlijke vrijheid te bewegen. 

EERSTE HULP BIJ  
ACUTE TRIGGERS

HANS VELDERS

Hans Velders is ondernemer en verzorgt als freelance trainer workshops in de Leergang  

Coaching voor Professionals en de workshop Transformeer je Triggers. Ook geeft Hans  

een workshop op Het Cocreatie Festival op 09-09-2022, zie pag. 22. hansvelders.com 
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https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Leergang-Coaching-voor-Professionals
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Leergang-Coaching-voor-Professionals
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Workshop-Transformeer-je-Triggers
http://www.hansvelders.com/
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GIDEON STIJNS

Zo’n tien jaar geleden werd ik als gastdocent door Ans uitgenodigd bij een leiderschaps-
training. Haar visie was helder: het programma zou ontstaan in samenwerking en vanuit 
een co-creatieproces met meerdere trainers. Ook de deelnemers mochten invloed 
uitoefenen op de inhoud. Mijn bijdrage bestond eruit hen op een ‘andere’ manier con-
tact te leren maken met hun intuïtie en sensitiviteit, zodat ze ook deze kant van zichzelf 
meer een plek konden geven in hun werk en leven.  
 
Het waren leuke dagen waarin ik mijn creativiteit de vrije loop liet en tegelijkertijd voor 
genoeg uitdagingen kwam te staan. Vele uren kropen in het telkens opnieuw afstemmen 
met Ans en de collega-trainers op datgene wat er wilde ontstaan – in het moment, voor 
deze groep deelnemers, groep na groep. Het bijzondere was dat we voelden dat er iets 
geboren wilde worden dat verder reikte dan alleen de volgende trainingsdag. Al die jaren 
werkten we vanuit flow, waarbij de vraag ‘Wat wil er nu als volgende stap ontstaan?’ 
voortdurend centraal stond. Vanuit deze co-creatie ontstonden door de jaren heen de 
ReflAction-training en uiteindelijk ook het ReflAction-model. 
 
De kracht van dit model weerspiegelt voor mij precies datgene waar we al die jaren  
mee bezig waren: vanuit vrijheid onderzoeken en ontdekken, zonder dat je van tevoren 
vastlegt waar je heen gaat. Je zet niets vast en neemt alleen waar in het hier-en-nu. 
Ironisch genoeg ontstaan er daardoor juist allerlei verhelderende inzichten en gebruik  
je jouw intuïtie meer en meer – zonder dat het ‘moet’. 
 
Wat ReflAction voor mij als begeleider betekend heeft, is dat ik sneller door heb wanneer 
er iets mist. Want ik heb al intuïtief contact gemaakt met datgene wat er wil ontstaan.  
Ik weet dan nog niet precies hoe dat eruitziet, maar samen met de ander ga ik dat 
verkennen. Wat wil er werkelijk geboren worden? Door hier bewust bij stil te staan, 
creëer je een opening – een brug naar bewustwording. 
 

REFLACTION IS EEN  
‘BRUGGETJE’ NAAR  
BEWUSTWORDING

Gideon Stijns is coach en trainer, en als freelance opleider verbonden aan SchoolvoorCoaching.  

Gideon is één van de trainers van de Leergang Coaching voor Professionals en verzorgt daarnaast  

de Training ReflAction en de Werkplaats ReflAction voor Coaches. gideonstijns.com
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https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Leergang-Coaching-voor-Professionals
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Training-ReflAction
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Training-ReflAction-voor-Alumni
https://gideonstijns.com/
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Heel mooi om sinds de Leergang Coaching voor Professionals 

van mijn vrouw te horen is dat ik ineens flexibeler ben en luister 

Ik was altijd de stugge Groninger en nu ineens flexibel(er).

Je kunt 5 jaar lang naar de psycholoog gaan en nog niet weet je de helft

over jezelf als wat je hier leert in deze opleiding. Uit de grond van mijn hart, dank jullie wel!!
PIM PRUIM

Dit was een cadeau voor mezelf. A hell of a ride. 

Keihard en confronterend, 

maar een van de beste trainingen

die ik mezelf ooit gegund heb.

WALTER VAN DEN EIKHOF

Ik verwachtte veel en het was nog beter dan ik hoopte.

 Dit was, zonder te overdrijven, de beste opleiding die ik heb gedaan.

NILS BURGER

Deze verdieping die ik zocht, 

 In mijn regie, trainingen, bij mijn kinderen, 

neem ik elke dag met me mee.

relatie en mijn vriendschappen. 

Ik ben ontzettend dankbaar.

CAROLINE FRERICHS

Ik heb een totaal ander beeld gekregen van wat een coach moet doen!
TIM KROEZEN

om contact te maken met diepere lagen in mezelf.
De leergang bij SchoolvoorCoaching heeft mij geholpen

MIRIAM VRIENS

Bedankt SchoolvoorCoaching! 

De geleerde technieken zijn onderdeel van mijn dagelijkse gereedschapskist.

 team te blijven en niet ‘ingezogen’ te worden. Daardoor kan ik helder observeren en zo op het goede

moment de juiste interventie doen. In 2018 vormden de workshops Rake vragen en ReflAction

een goede aanvulling hierop.

In 2005 volgde ik de opleiding Groepsgericht Coachen. Hier kreeg ik inzicht in het belang om buiten het

BAS AALBERS 

ILIA DIEPBRINK | STERK NAAR JE WERK

Mijn life changing inzicht tijdens de opleiding kwam met het begrip 'belemmerende overtuiging'. 

Ik wist niet van het bestaan van dat begrip. En toen bleek ook nog eens dat ik er zelf een had: 

‘Ik ben niet goed genoeg.’ Oef, die had ik niet aan zien komen. 

Ik durfde het niet eens op te schrijven toen we uit de oefening kwamen. 

Dankzij dat inzicht ligt dat gedrag ver achter mij. Ik ben goed zoals ik ben, 

met al mijn mooie kanten én mijn schaduwkanten.

Met dat inzicht begon ik veel van mijn oude gedrag te snappen. Altijd pleasen, conflicten vermijden. 

Dank SchoolvoorCoaching!

niet alleen een vak, het draagt ook bij aan jou als mens. 
De Leergang Teamcoaching leert je 

Onzichtbare grenzen worden opgezocht en doorbroken.
Je komt er sterker uit dan dat je erin ging.

MARIËTTE NAUTA

SvC Magazine 2022 - 2023
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OPLEIDINGEN

Zoek je verbreding of verdieping in je dagelijkse 
gesprekken, ontmoetingen en bijeenkomsten?  
Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij bieden:
•  opleidingen om je vakmanschap in (team)coaching 

te vergroten en je zelfkennis te verdiepen;
•   ReflAction-programma’s voor zelfcoaching om 

effectiever te leren reageren en communiceren in 
elke ontmoeting;

•  workshops over onze pijlers, het systeemdenken,  
de praktische Jung en lichaamsgericht werken. 

Als je in gesprekken vooral op de inhoud focust, zul je 
zowel bij jezelf als bij anderen gemakkelijk informatie 
van non-verbale signalen missen – denk onder meer 
aan bewegingen, toonhoogte van de stem en emoties. 
Wanneer je de intuïtieve en non-verbale signalen leert 
opmerken, kun je in je (coach)gesprekken directer tot 
de kern komen. Dit is een belangrijke basisvaardigheid 
voor het leren coachen én om goed voor jezelf te 
kunnen zorgen. Bovendien helpt het je om jouw 
persoonlijke thema’s te transformeren, zodat je  
vrijer kunt handelen. 

In je gesprekken en bijeenkomsten wil je natuurlijk 
graag meerdere opties ter beschikking hebben om 
soepel te kunnen reageren. Naast je functionele rol  
wil je ook kunnen kiezen voor het inzetten van een 
(team)coachrol of het geven van een adequate 
persoonlijke reactie. Wanneer je sneller doorziet wat  
er werkelijk in de onderstroom – voorbij de inhoud 
– speelt, en je jezelf goed genoeg kent om te weten 
wanneer je alert mag zijn of geraakt wordt, gaat er een 
nieuwe wereld voor je open. 

Wanneer je deze theorie en vaardigheden beheerst, 
kun je, afhankelijk van het doel en de context, bewus-
ter kiezen voor een rol of interventie die dat doel 
ondersteunt. Het flexibel kunnen schakelen tussen 
rollen en mogelijke interventies vraagt om alertheid, 
zodat je in het hier-en-nu kunt reageren. Wij noemen 
dat ReflAction – de kern voor jouw succes in commu-
nicatie en coaching. Het betekent: waarnemend 
handelen in het moment, met als stevig theoretisch 
fundament de psychologie van ReflAction.

ReflAction bestaat uit de volgende onderdelen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarnemen vormt de basis. Hoe rijker je waarnemin-
gen en observaties zijn, des te waardevoller zal je 
reflectie zijn – die weer bepalend is voor je handelen. 
Daarna zie je het effect en kun je doorgaan of bijstu-
ren. Deze communicatievaardigheden kunnen je in 
elke mogelijke situatie ondersteunen; daarom bieden 
we ze niet alleen als onderdeel van onze coach-
opleidingen aan, maar ook als aparte zelfcoachings-
programma’s (workshop, Training en Werkplaats 
ReflAction). 

Nieuwgierig naar een passende Next Step? 
Op de volgende pagina’s tref je een overzicht van onze 
opleidingen aan. We onderscheiden vakmanschap in 
coaching, teamcoaching en coachend leiderschap. 
Ook bieden we zelfcoachingsprogramma's aan om 
effectiever te leren communiceren, en workshops om 
jezelf als instrument aan te scherpen. Om te ontdek-
ken wat een passende Next Step voor jou kan zijn,  
ben je van harte welkom bij onze kosteloze Next Step 
Workshop om onze onderscheidende aanpak zelf te 
ervaren.
 

HOE ONTDEK JE  
JOUW NEXT STEP?

ReflAction-model
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VAKMANSCHAP IN 1-OP-1 COACHING

Sinds 1997 is de Leergang Coaching voor 
Professionals dé opleiding voor het succesvol leren 
coachen op zingeving en resultaat. Je leert niet 
alleen doeltreffend coachen, maar ontdekt ook 
welke coachstijl het best bij jou past. Je effectiviteit 
in al je gesprekken neemt aanzienlijk toe en 
bovendien kun je je certificering behalen als StiR 
Erkend Coach of als LVSC Registercoach. Je 
ontdekt tijdens deze leergang wat jouw normen  
en waarden zijn en hoe deze jouw gedrag 
beïnvloeden. Op basis hiervan leer je effectief 
reflecteren op jezelf en het coachproces. Coachen 
is jezelf inzetten als instrument, dus moet je dit 
instrument goed kennen. Je wordt je bewuster  
van jezelf, leert jezelf accep teren en vergroot je 
persoonlijk leiderschap. Dit helpt je beter onder-
scheid te maken tussen het gedrag van de ander  
en de effecten ervan (op jou of iemand anders).

Doordat je jezelf als coach goed kent, word je een 
'vrije speler' en breng je de gecoachte maximaal in 
beweging. Je leert je ratio, je intuïtie en je gevoel 
(doel)bewust inzetten. Je leert goed bij jezelf te 
blijven en waar te nemen wat er op mentaal, 
emotioneel en fysiek gebied bij jou en bij de ander 
gebeurt - je leert coachen met hoofd, hart, lijf en 
vertrouwen op je intuïtie en waarnemingen. Dit 
helpt je direct en effectief te reageren in het 
hier-en-nu. Je leert de verantwoordelijkheid voor 

het leer proces en resultaat bij de gecoachte te laten 
en kunt de interactiepatronen tussen jezelf en de 
gecoachte herkennen en benoemen. Je verkent  
je grenzen en mogelijkheden als coach en kunt je 
aanpak op professionele wijze onderbouwen en 
verantwoorden. 

Wat doen we?
Het fundament van onze leergang is gebaseerd op 
systeemdenken, de psychologie van Jung en kennis 
van het Fysieke Ik. Dit noemen wij de psychologie 
van ReflAction. Je oefent voortdurend samen met 
je groepsgenoten met coachvragen in de rol van 
coach, gecoachte en observator. Daarnaast verzorg 
je twee coachtrajecten met externe coachees. 
Zowel de leergangcoach als de andere deelnemers 
begeleiden je hierbij intensief. De verwerkings-
opdrachten helpen bij de reflectie op je ontwikkeling 
als coach, zodat coachen en ReflAction (vanuit je 
waarnemingen handelen in het hier-en-nu) een 
tweede natuur worden. 

Voor wie?
Voor iedereen die wil leren coachen op hoog 
niveau, op zoek is naar persoonlijke groei en houdt 
van leren binnen een groepsproces. Je bent 
bijvoorbeeld trainer, HR-manager, leidinggevende, 
projectmanager, coach voor je collega’s of je wil 
van coaching je beroep maken. 

Leergang Coaching voor Professionals  
Al vijfentwintig jaar onze bestseller!  

 38 dagdelen, te volgen in driedaagse blokken of in losse dagen | Meerdere startmomenten per jaar

Onze Leergang Coaching voor Professionals biedt je het fundament voor 

vakmanschap in coaching. Je leert mensen in individuele trajecten 

professioneel te begeleiden en vergroot jouw effectiviteit in een-op-een-

gesprekken. Met onze praktische Training Coachtechnieken 1-op-1 kun  

je jouw coachvaardigheden uitbreiden en verdiepen. 
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https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Leergang-Coaching-voor-Professionals
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Coachtechnieken-1-op-1-dagopleiding
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Leergang-Coaching-voor-Professionals
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Na het volgen van deze training beheers je 
verschillende coachtechnieken die je in kunt zetten 
tijdens een-op-een-gesprekken. Hiermee breng  
je de ander in beweging. Je leert constructief 
positieve én lastige feedback geven en omgaan  
met weerstand. Je onderzoekt daarnaast welke 
opvattingen en overtuigingen bepalend zijn voor  
je gedrag en kent het effect daarvan op je 
gesprekspartner.

Wat doen we?
Samen met de andere deelnemers oefen je veel, 
zowel in de rol van coach als gecoachte. Korte 
theoretische instructies worden afgewisseld met 

oefeningen, zodat je de technieken meteen in 
praktijk brengt en direct effect ervaart.

Voor wie?
Voor iedereen die technieken zoekt om zijn of haar 
effectiviteit in gesprekken te vergoten. Je wilt meer 
weten over jouw eigen rol in interacties, staat open 
voor zelfreflectie en feedback, bent nieuwsgierig 
naar persoonlijke ontwikkeling en wilt hier tijdens 
de training energie in steken. Je bent misschien 
leidinggevende, projectmanager of docent. 
Doordat je casussen uit je (werk)omgeving inbrengt, 
is deze training concreet toepasbaar in je dagelijks 
leven en werk.

Kom naar onze kosteloze Next Step Workshop  
in ons mooie pand in Utrecht

 1 dagdeel (middag)

Tijdens onze Next Step Workshop maak je kennis 
met de onderscheidende visie en werkwijze van 
SchoolvoorCoaching - en natuurlijk met ons 
uitgebreide opleidingsaanbod. Ook is er aandacht 
voor jouw leer- en ontwikkelvragen. Daarom vul je 
ter voorbereiding een korte vragenlijst in. Zo haal je 
werkelijk rendement uit jouw Next Step Workshop. 
Je gaat naar huis met een advies op maat. 

Workshop ReflAction –  
Waarnemend handelen in het moment 

 1 dag

Alerter en met meer innerlijke rust je (coach-)
gesprekken voeren: het kan! Door de subtiele 
signalen van je lijf, intuïtie en emoties serieus te 
nemen, kun je vrijer aanwezig zijn. Hoe dat werkt, 
ontdek je in deze inspirerende workshop. Je gaat 
aan de slag met het onderzoeken van jouw unieke 
waarnemingsprofiel: op welke lagen (fysiek, 
mentaal, emotioneel en energetisch) ben je wel  

en niet aanwezig en wat betekent dat voor jouw 
interactie met anderen? Je sluit de dag af met een 
korte ervaring met het ReflAction-transformatie-
model. Bovenal is er ruimte om te oefenen en te 
werken met jouw leervragen, want uiteindelijk wil  
je natuurlijk ontdekken hoe je jouw waarnemingen 
omzet in een actie in het hier-en-nu. Succes en 
enthousiasme verzekerd! 

Op zoek naar verdieping en inspiratie?
We bieden nieuwe vervolgopleidingen aan om je 
vakmanschap als coach te verrijken en je vaar-
digheden aan te scherpen. Deze verdieping en 
verbreding is exclusief voor alumni en ervaren 
coaches. Bekijk hiervoor de ReflAction-
programma’s op pagina 50.

Wanneer je vooral behoefte hebt aan verdieping  
en inspiratie op het gebied van je persoonlijke 
ontwikkeling, raden we je aan om eens een kijkje  
te nemen bij ons uitgebreide workshopaanbod, 
verzorgd door onze partners in het coachvak,  
op pagina 53.

Training Coachtechnieken 1-op-1  
Effectiever communiceren in een-op-een-gesprekken 

 4 losse dagen

Kennismaken? 

https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Coachtechnieken-1-op-1-dagopleiding
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Next-Step-Workshop
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VAKMANSCHAP IN TEAMCOACHING 
De Leergang Teamcoaching vormt het fundament voor vakmanschap  

in professionele teambegeleiding. Je leert teams met complexe 

vraagstukken begeleiden naar zelfsturing en eigenaarschap en je leert  

ze vanuit deze positie conflicten op te lossen. Speciaal voor managers 

bieden we een combinatie aan tussen individuele coaching en 

teamcoaching in de vorm van de Leergang Coachend Leiderschap.  

Met de Training Teamcoaching en Groepsdynamiek leer je effectiever 

interveniëren om de samenwerking binnen teams te versterken.  

Je coacht het team als geheel en leert omgaan met situaties in de 

groepsdynamiek die je lastig vindt. Doordat je soepeler tussen 

gespreksinhoud en -proces leert schakelen en het eigenaarschap voor 

resultaten bij het team laat, ontstaat er in de teams die jij begeleidt een 

goede sfeer en zullen zij meer met elkaar bereiken. 

Tijdens deze leergang leer je gedegen analyses 
maken van een team in haar context. Je verbindt 
hiervoor de context van de organisatie met de 
doelen van het team. Ook maak je de onderstroom 
bespreekbaar en creëer je de randvoorwaarden voor 
teaminterventies om het team naar een volgend 
ontwikkelstadium te begeleiden. Je verwerft 
diepgaande kennis van groepsdynamica en 
leerprocessen, en beschikt over een scala aan 
teamcoachtechnieken. Inzicht in je persoonlijke stijl 
en kwaliteiten helpen je vrij en onbevangen teams 
met de meest complexe problematiek te begeleiden. 
Ook bij deze leergang kun je je certificering behalen 
als Erkend Coach bij StiR of als Registerteamcoach 
bij LVSC.

Wat doen we?
We nemen de dynamiek van de opleidingsgroep als 
uitgangspunt. Zodoende ervaar je de theorie in de 
vorm van oefeningen met je groepsgenoten, 
doorleef je zelf de fasen van teamontwikkeling en 
pas je teaminterventies direct toe. Daarnaast 
begeleid je een team in een verandertraject. Over  
je teamcoachopdracht maak je een video- en 
reflectieverslag. Op die manier benut je jouw 
leerervaring maximaal. 

Voor wie?
Je bent een ervaren leidinggevende, consultant, 
projectmanager, trainer of (agile of lean) coach en 
werkt regelmatig met groepen en (management-)
teams. Je wilt teams begeleiden in hun collectieve 
leerproces, om zo het potentieel maximaal tot zijn 
recht te laten komen.

Leergang Teamcoaching  
Doorgrond de geheimen en systemische wetten van teams en organisaties  

 38 dagdelen
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https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Leergang-Teamcoaching
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Leergang-Coachend-Leiderschap
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Teamcoachtechnieken
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Leergang-Teamcoaching
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Aandacht, reflectie en zelfkennis zijn essentieel 
voor managers, omdat het je respons-ability 
verbetert: je vermogen om passend te reageren in 
een situatie. Hierdoor kun je meer betekenen voor 
de ontwikkeling van jouw mensen en team(s) en 
zullen zij meer kunnen bijdragen aan het grotere 
doel. 
Vraagstukken die we tijdens deze leergang 
behandelen:
•  Wie ben ik als mens en vanuit welke bezieling en 

zingeving geef ik mijn management, leiderschap 
en coaching vorm? 

•  Hoe kan ik medewerkers helpen om positief en 
proactief met veranderingen om te gaan? 

•  Hoe kan ik mijn mensen coachen, zodat ze het 
beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen?

•  Hoe kan ik loslaten en vertrouwen geven als er 
ook veel van mij en het team wordt verwacht?

•  Wat kan ik doen als mijn team te weinig 
eigenaarschap laat zien?

•  Wat vraagt deze tijd en het grotere geheel van mij 
en mijn organisatie? Hoe kunnen we ons 
klaarmaken voor de toekomst? 

Wat doen we?
Tijdens deze leergang ontwikkel je je als mens, in 
individuele coaching én in teamcoaching. Je leert 
jezelf beter waar te nemen op alle lagen en 
soepeler schakelen tussen de rollen van manager, 
leider en (team)coach. Je wordt je bewuster van je 
drijfveren en opvattingen - en de effecten daarvan. 
Je sluit in je stijl van leiding geven en coachen aan 
bij wat je medewerkers nodig hebben voor het 
ontwikkelen van hun talenten. Verder leer je de 
dynamiek van een team doorzien, waardoor je zelf 
minder hard hoeft te werken. Zo vul je, samen met 
je team en collega's, je verantwoordelijkheid met 
meer voldoening en succes in. En ga je meer 
betekenen voor de werkelijke bedoeling van jullie 
organisatie.

Voor wie?
Voor managers die hiërarchisch leidinggeven aan 
meerdere medewerkers of een managementteam, 
zowel individueel als in teamverband. Je hebt hier 
enkele jaren ervaring mee, bent op zoek naar meer 
dan de gangbare communicatietrainingen of 
managementmodellen en je wilt je rol als coach  
en teamcoach versterken.

Leergang Coachend Leiderschap  
Meer bereiken door naast manager, ook leider en coach te zijn 

 28 dagdelen

https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Leergang-Coachend-Leiderschap
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Hoe laat je teamleden onderling afspraken maken 
die ze daadwerkelijk nakomen? In deze training leer 
je teams effectiever communiceren en 
verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten en 
de sfeer. Je doorziet het effect van je persoonlijke 
coachstijl op de groepsdynamiek en samenwerking 
in het team. Je leert de eerste teamontwikkelings-
fasen en bijbehorende dynamiek herkennen. 
Wanneer je interactiepatronen en opvattingen  
leert doorzien en benoemen in relatie tot de doelen 
van het team, heb je de basis in handen voor 
doeltreffende interventies – in je rol als coach  
of begeleider van teams óf als teamlid.

Wat doen we?
Samen met je groepsgenoten ervaar je het proces 
van teamontwikkeling met het systeemdenken als 
uitgangspunt. Na korte theoretische instructies volgt 

telkens een oefenronde waarin eigen teamsituaties 
worden ingebracht. Zo leer je je in het team te 
verplaatsen en te begrijpen wat het effect van jouw 
interventies zal zijn. Je leert het team als geheel 
aanspreken op de effectiviteit en de sfeer. Daardoor 
ben je in staat de verantwoordelijkheid voor de 
dynamiek en de resultaten bij het team te laten. 

Voor wie?
Voor iedereen die vaak werkt met nieuwe teams of 
groepen mensen. Je bent bijvoorbeeld manager, 
trainer, agile of scrum adviseur of projectleider.  
Je wilt je effectiviteit vergroten door teamcoach-
vaardigheden toe te passen en bent op zoek naar 
vernieuwende inzichten en persoonlijke ont-
wikkeling, zodat je het leren samenwerken van je 
teams effectiever kunt begeleiden.

Training Teamcoaching en Groepsdynamiek 
Maak je rol in teams effectiever 

 te volgen in 8 aaneengesloten dagdelen of 4 losse dagen
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https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Teamcoachtechnieken
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ZELFCOACHING
ReflAction: Leren communiceren vanuit je hart, hoofd en lijf 

Wil je leren signalen van je lichaam te (h)erkennen en direct in te zetten in 

je gesprekken? Met behulp van ReflAction-vaardigheden kun je werken 

aan jouw waarnemend handelen in het hier-en-nu. Je leert jezelf als 

instrument nog beter kennen en daardoor kun je directer tot de kern 

komen. Tijdens de Workshop ReflAction ontdek je jouw vermogens om 

werkelijk in het moment waar te nemen en adequater te handelen. Bij de 

Training ReflAction werk je aan je professionele en persoonlijke doelen in 

situaties die uitdagend voor je zijn. Nieuw zijn de Verdiepingsdag voor 

Alumni en de Werkplaats ReflAction voor Coaches. Beide programma’s 

zijn bedoeld om jezelf te verrijken en anderen te leren begeleiden op  

alle lagen.

ReflAction-model

https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Workshop-ReflAction
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Training-ReflAction
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Workshop-Lichaamsbewust-Coachen
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Workshop-Lichaamsbewust-Coachen
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Training-ReflAction-voor-Alumni
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Alerter en met meer innerlijke rust je (coach-)
gesprekken voeren: het kan! Door de subtiele 
signalen van je lijf, intuïtie en emoties serieus te 
nemen, kun je vrijer aanwezig zijn. Hoe dat werkt, 
ontdek je in deze inspirerende workshop. Je gaat 
aan de slag met het onderzoeken van jouw unieke 
waarnemingsprofiel: op welke lagen (fysiek, mentaal, 
emotioneel en energetisch) ben je wel en niet 

aanwezig en wat betekent dat voor jouw interactie 
met anderen? Je sluit de dag af met een korte 
ervaring met het ReflAction-transformatiemodel. 
Bovenal is er ruimte om te oefenen en te werken 
met jouw leervragen, want uiteindelijk wil je 
natuurlijk ontdekken hoe je jouw waarnemingen 
omzet in een actie in het hier-en-nu. Succes en 
enthousiasme verzekerd! 

Workshop ReflAction  
Waarnemend handelen in het moment 

 1 dag
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In dagelijkse ontmoetingen en gesprekken pik  
je automatisch allerlei non-verbale signalen op.  
Soms voel je dan je lichaam verstrakken of word 
 je onverwacht geraakt door emoties van jezelf  
of anderen. Wij noemen dat de onderstroom in 
gesprekken: subtiele signalen die vaak onzichtbaar 
zijn, maar je wel beïnvloeden. De psychologie van 
ReflAction combineert de praktische Jung, het 
systeemdenken en het waarnemen vanuit je Fysieke Ik 
tot één model waarin ratio en intuïtie samenkomen. 
De training gaat over het beter leren benutten van de 
(soms subtiele) signalen van je lijf en intuïtie in (coach-)
gesprekken of lastige situaties, zodat je sneller tot de 
kern komt en meer vrijheid in je handelen ervaart.

In deze training leer je waarnemen en handelen op 
alle lagen (fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch) 
en zo je vrijheid vergroten. Je leert de signalen van je 
lichaam benaderen als constructieve wegwijzers. In 
plaats van deze te blijven (over)analyseren met je 
hoofd, kun je ook ‘de lift nemen’ naar andere lagen 
van je lichaam en daar een oplossing vinden. Door 
jezelf toe te staan ratio én intuïtie mee te laten doen, 
dienen antwoorden zich vanzelf aan. Met ons nieuwe 
ReflAction-transformatiemodel ervaar je hoe effectief 
en snel nieuwe inzichten en oplossingen zich kunnen 
aandienen. 

Wat doen we?
Je leert bewuster stilstaan bij wat je lichaam, intuïtie 
en gevoelens je te zeggen hebben én je leert je eigen 
waarnemingen serieus te nemen. Dat is de basis om 
in contact met jezelf, je kracht en je omgeving te 
blijven. Wij noemen dit ReflAction: waarnemend 
handelen in het moment. 

Je gaat aan de slag met jouw unieke waarnemings-, 
reflectie- en handelingsprofiel. Hierdoor word je je 
ervan bewust op welke lagen je wel en niet aanwezig 
bent, wat je wel en niet in je interacties doet en wat  
je ingesleten automatismen zijn in voor jou lastige 
situaties. Eerst bewust worden en dan veranderen  
wat voor jou niet meer werkt. De sleutel in dit 
veranderproces is het telkens in het moment alert 
blijven op wat zich aandient. Vanuit dit principe en 
via diverse oefeningen en technieken ontdek je zo 
hoe je in ontmoetingen en (coach)gesprekken beter 
in contact met jezelf en anderen blijft.

Voor wie?
Deze training is een aanrader als je merkt dat:
•  Je het té veel nadenken niet kunt loslaten en 

daardoor minder ontspant.
•  Het soms lastig is om vrij te blijven van projecties  

en verwachtingen van anderen.
•  Je na een gesprek of vergadering ineens erg 

vermoeid bent.
•  Je vaak pas achteraf weet of beseft wat je had 

willen doen of zeggen.
•  Je moeite hebt met het aangeven van grenzen in 

bepaalde situaties (of je geeft ze wel aan, maar er 
verandert uiteindelijk niets).

•  Je snel denkt en handelt, maar hierbij de aansluiting 
met je omgeving verliest.

•  Je heel veel opmerkt in een gesprek, maar je er in 
het moment geen raad mee weet of erdoor wordt 
overvallen.

•  Je het soms lastig vindt om je intuïtie met je ratio  
te verbinden.

Training ReflAction  
Waarnemend handelen in de praktijk 

 3 losse dagen en 2 coachgesprekken 

https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Workshop-ReflAction
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Training-ReflAction
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VERDIEPINGSPROGRAMMA’S  
VOOR ERVAREN COACHES  

EN TRAINERS 
Deze verdiepingsprogramma’s zijn exclusief voor ervaren coaches en trainers. Tijdens deze 
programma’s maak je kennis met de nieuwste versie van de praktische ReflAction-modellen 

die we in 2018 hebben ontwikkeld en blijven doorontwikkelen. Je kunt jouw vakmanschap als 
coach hiermee direct versterken en verdiepen en je nieuwe instrumentarium in al je 

gesprekken en ontmoetingen inzetten.

Na afronding van een leergang bij SchoolvoorCoaching 
heb je een stevig en praktisch fundament om te 
starten als professioneel (team)coach en/of je 
coachkwaliteiten in te zetten binnen je functie. Om 
jouw coachvaardigheden te blijven verdiepen, en 
samen met gelijkgestemde coaches op te frissen, 
hebben we deze ReflActiondag ontwikkeld.
Tijdens deze dag scherp je jouw coachvaardig-
heden aan door het ReflAction-transformatiemodel 
zelf te ervaren. Je maakt in de ochtend kennis met 
dit model als uitwerking van de psychologie van 
ReflAction en leert het gebruiken om snel tot de 
essentie van je leervragen te komen. 

Mogelijk ontdek je hier een blinde vlek t.a.v. je 
waar nemingen of de positie van waaruit je jouw 
interventies pleegt.
In de middag ga je zelf aan de slag met casuïstiek 
en oefen je je coachvaardigheden met elkaar onder 
begeleiding van een van onze leergangcoaches.  
Na afloop heb je jezelf als instrument weer herijkt 
en verrijkt – en heb je kennisgemaakt met het 
allernieuwste model van SchoolvoorCoaching!  
Als dit naar meer smaakt, kun je deelnemen aan  
de Werkplaats ReflAction voor Coaches.

Ben jij als ervaren coach of trainer geïnteresseerd  
in het leren werken met alle lagen (fysiek, mentaal, 
emotioneel en energetisch) en ben je op zoek  
naar nieuwe praktische werkvormen waardoor je 
verbluffende resultaten bereikt in je coach-
gesprekken? In deze werkplaats leer je werken met 
het ReflAction-transformatiemodel – een uniek 
grondmodel waarbij je in je coaching nog sneller en 
gemakkelijker tot de kern komt, doordat je optimaal 
gebruikmaakt van de kracht van het Fysieke Ik, het 
onbewuste en jouw waarnemingen. Persoonlijke en 
professionele transformatie (en uiteindelijk 
heelwording) verloopt eenvoudiger, doordat er 
voor je klant direct zichtbaar en voelbaar wordt wat 
geïntegreerd mag worden en/of wat er werkelijk 
speelt.
Aan de hand van het ReflAction-transformatie-
model begin je met het transformeren van jouw 
persoonlijke thema’s, zodat je jezelf als instrument 

nog beter leert kennen. Daarna oefen je in de 
praktijk met een eigen klant en zijn er nog drie  
losse integratiedagen waarop we bij elkaar komen. 
Tijdens deze dagen leer je herkennen op welke 
lagen de ander aanwezig is en op welke lagen jij 
begeleidt en aansluit. Je werkt je eigen 
waarnemings-, reflectie- en handelingsprofiel 
verder uit en ontdekt wat het jouw klant oplevert 
wanneer jij als coach, door alert in het moment te 
zijn, het resultaat los kunt laten. Je leert oefeningen 
en technieken om bij (hoog)sensitieve klanten op 
de energetische laag te begeleiden en je ontdekt 
hoe je oude overtuigingen en onbewuste afspraken 
(die nieuw gedrag blokkeren) los kunt laten. Ook 
ontdek je de verrassende kracht van de vierde 
positie – transformatie begeleiden was nog nooit 
zo eenvoudig. Voor ervaren coaches en trainers die 
bij ons of elders een stevige coachopleiding hebben 
afgerond.

Verdiepingsdag voor Alumni  
Versterk je coachvaardigheden met het ReflAction-transformatiemodel 

 1 dag 
 

Werkplaats ReflAction voor Coaches  
Leren werken met het ReflAction-transformatiemodel  

 5 losse dagen 
 

NIEUW

ALUMNI 
ONLY

https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Training-ReflAction-voor-Alumni
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Workshop-Lichaamsbewust-Coachen
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WORKSHOPS 
Sinds 2018 bieden we bij SchoolvoorCoaching ook eendaagse 

workshops aan waarbij je je kunt verdiepen in één van de pijlers van de 

psychologie van ReflAction: de praktische Jung, het systeemdenken, 

systemisch werken en je Fysieke Ik. De workshops worden verzorgd  

door succesvolle coaches die je meenemen in nieuwe 

bewustzijnsverruimende benaderingen waar je direct mee aan de slag 

kunt. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar vernieuwende invalshoeken 

bij het begeleiden van teams en persoonlijke groei. 

Soms vallen de dingen op hun plek en ervaar je een 
diep inzicht - de ‘aha-erlebnis’. Dit soort momenten 
zijn fundamenteel in onze ontwikkeling als mens: 
het geleerde krijgt een plek en vaak weet je beter 
wat je te doen staat. Otto Scharmer beschrijft in 
Theory U de fases waarin zo’n diepgaand inzicht tot 
stand komt, als een reis door de letter U. In deze 
workshop ga jij aan de gang met jouw persoonlijke 
ontwikkeling. Welke volgende stap ligt voor jou 
klaar?
 
 
  

In de workshop Persoonlijk Leiderschap met Theory 
U werk je met een helder kader om ervaringen in 
jouw leven tot nu toe te begrijpen en in perspectief 
te zien. Je komt in contact met diepere lagen van 
kennis en vindt antwoorden die allang in jou 
aanwezig zijn, maar voor jou nog niet eerder 
zichtbaar waren. In verbinding met zowel het 
bewuste als het onderbewuste krijg je deze dag 
meer inzicht in waar je nu staat en wat een logische 
vervolgstap zou kunnen zijn. Dankzij het raamwerk 
krijg jij de handvatten om jouw persoonlijk 
leiderschap te versterken.

Wanneer je in gesprek met een (potentiële) 
opdrachtgever bent, beïnvloed je elkaar op 
verschillende manieren. Bewust, maar zeker ook 
onbewust! Allebei draag je immers je ervaringen uit 
het verleden met je mee. Misschien ben je wel 
gewend om vooral voor anderen te zorgen of te 
veel verantwoordelijkheid op je te nemen. Zo heeft 
iedereen als kind patronen ontwikkeld waardoor je 
onbewust bepaalde taken op je neemt. En dat 

gebeurt ook in de opdrachten die op jouw pad 
komen. Daarbij komt dat een opdrachtgever vaak 
haarfijn aanvoelt waar jij goed in bent. Tijdens  
deze workshop word je je bewust van je eigen 
overdrachtspatronen in het contact en contract 
met je opdrachtgevers. Ook maak je kennis met de 
begrippen ‘magische plek’, ‘aangeboden plek’ en 
‘dienende plek’.

Workshop Persoonlijk Leiderschap met Theory U  
Een routekaart voor jouw persoonlijke groei | Mariëtte Alblas 
 
 
 

Workshop Contracteren vanuit Systemisch Perspectief  
U vraagt, wij draaien niet | Leanne Steeghs 
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NIEUW

Systemisch werken | De Praktische Jung 

De Praktische Jung 

https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Workshop-Persoonlijk-Leiderschap-met-Theory-U
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Workshop-Contracteren-vanuit-Systemisch-Perspectief
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Waarnemen in het moment, zonder iets toe te 
voegen, te veranderen of te doen; dat is systemisch 
fenomenologisch waarnemen. In deze workshop 
oefen je met dit systemisch fenomenologisch 
waarnemen langs de vier posities met behulp van 
systemische werkvormen en opstellingen. Je wordt 
je bewust van jouw voorkeurspositie en hoe deze 
verbonden is met jouw plek in je gezin van 
herkomst. Je leert vervolgens hoe je vanuit jouw 
voorkeurspositie kunt switchen naar de andere, 
minder vertrouwde posities. Hierdoor activeer je 
nieuwe informatiekanalen om de onderstroom 

waar te nemen en vergroot je jouw repertoire om  
in groepen en gesprekken te interveniëren.

Tijdens deze workshop wordt veel aandacht 
besteed aan het leren voelen en serieus nemen van, 
en het vertrouwen en ook daadwerkelijk (durven) 
interveniëren op, de signalen die je gewaarwordt. 
Deze laatste stap – waarin je ook daadwerkelijk 
handelt op geleide van de signalen die je 
waarneemt – is cruciaal om de onderstroom 
expliciet te maken. 

Workshop Waarnemen in de Onderstroom  
Ontdek de kracht van het werken met de vier posities | Leanne Steeghs

Systemisch werk is populair. Logisch, want de 
resultaten zijn indrukwekkend. Veel problemen 
waar mensen of teams tegenaan lopen, zijn immers 
problemen van het systeem als geheel. Die 
problemen worden weliswaar zichtbaar in de 
bovenstroom, toch ligt de oorzaak in de 
onderstroom. Rake Vragen, ontwikkeld door Siets 
Bakker, is een methodiek (en kaartenset) die 

coaches helpt deze onderstroom inzichtelijk te 
maken. Daarmee is Rake Vragen een plug-in:  
een toevoeging aan je coachkennis en -kunde. 
Benieuwd naar deze effectieve, concrete en speelse 
manier van werken? Doe dan zeker mee met deze 
workshop. Met het kaartspel dat je krijgt, kun je de 
volgende dag direct aan de slag!

Workshop Rake Vragen 
Systemisch werk via vragen | Siets Bakker 
 

Systemisch werken

Systemisch werken

Triggers herken je als onverwachte, emotionele of 
heftige reacties op iets in je buitenwereld, waardoor 
je uit evenwicht raakt. Te veel triggers in je leven 
maken je moe en gespannen; de rek is er op een 
gegeven moment uit. Het oplossen van triggers 
vraagt dat je begrijpt wat er gebeurt op mentaal, 
emotioneel en fysiek niveau. Pas dan ben je in staat 
om je triggers te transformeren – en dat is waar 
deze workshop over gaat. Deze workshop is voor 
iedereen die grip wil krijgen op onvrijwillige 
reacties, zowel bij zichzelf als bij anderen, en deze 

triggers beter wil leren begrijpen en/of anderen 
hierin wil leren begeleiden.

Na de workshop weet je welke soorten triggers er 
bestaan, wat de effecten (kunnen) zijn op mentaal, 
emotioneel en fysiek niveau en weet je wat jij kunt 
doen om deze te transformeren. In de workshop 
kies je één trigger uit die je transformeert en zie je/
leer je via je mede-cursisten welke andere soorten 
triggers er zijn en hoe je deze transformeert.

Workshop Transformeer je Triggers  
Grip op jezelf, je lichaam en je reacties op jouw omgeving | Hans Velders  
 

Je Fysieke Ik

NIEUW

https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Workshop-Rakevragen
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Workshop-Waarnemen-in-De-Onderstroom
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Workshop-Transformeer-je-Triggers
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Verandering enkel gestut door je ratio vormt een 
schijnbeweging. Je ziel wil meedoen en uiting 
geven aan wie jij wezenlijk bent. Toch is leven 
volgens je zielswaarden zo makkelijk nog niet.  
De reden? Vaak overstemt je persoonlijkheid je 
diepste verlangens.

De persoonlijkheid wil ‘iemand worden en iets 
voorstellen’, bestaansrecht hebben. Dit bestaans-
recht neerzetten, gebeurt vanuit onze wilskracht.  
Je diepste kern (je ziel of essentie) wil echter iets 
anders. Je ziel wil expressie geven aan jouw 
eigenheid en is verbonden met je intrinsieke 
motivatie en bezieling.

In deze workshop leer je, aan de hand van 
verschillende oefeningen en interventies, her-
kennen wanneer het je persoonlijkheid of je ziel  
is die jouw gedrag aanstuurt. De interventies 
koppelen gesproken taal aan lichaamstaal, en 
andersom. Dit doen we omdat je onbewuste zich 
vaak via het lichaam uit – en taal vervolgens duiding 
en betekenis geeft. Een workshop voor iedereen  
die ernaar verlangt de samenwerking tussen 
persoonlijkheid en ziel te onderzoeken en te 
optimaliseren.

Workshop Bewegen naar Bezieling  
Herken je diepste verlangens – en die van een ander | Jos Dolstra 
 

Effectieve stress- en energieregulatie begint bij de 
bewustwording van jouw persoonlijke 
stressbeleving. Pas zodra je je op meerdere lagen 
(fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch) bewust 
bent van de dingen waar jij energie van krijgt of 
verliest, kun je anders – vrijer – gaan handelen.
Een energielek dichten is soms gemakkelijker dan je 
denkt, maar ‘je ziet het pas wanneer je het doorhebt’. 
Ook energie opladen kan eenvoudig zijn – als je 
maar weet wat voor jou werkt, en je jezelf dit ook 
toestaat.

In de ochtend werk je aan je persoonlijke (lichaams-)
bewustzijn en ontdek je wat ervoor zorgt dat je 
leegloopt en wat maakt dat je weer oplaadt. We 
kijken naar zowel je werk- als je privéleven en 
zoomen in op de verschillende, vaak dieperliggende 
en nog onbewuste lagen.
’s Middags ga je aan de slag met de verkregen 
inzichten over jouw stressbeleving. Hiervoor  
maken we gebruik van het ReflAction-model van 
SchoolvoorCoaching. De focus ligt hier op het 
onderdeel handelen en je gaat direct met nieuw 
gedrag experimenteren.

Workshop Leven en Presteren in Balans  
Ontdek jouw persoonlijke dashboard voor energie- en stressregulatie |  
Mandy Oostlander 

Je Fysieke Ik

Je Fysieke Ik

NIEUW

NIEUW

https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Workshop-Bewegen-naar-Bezieling
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Workshop-Leven-en-Presteren-in-Balans
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BEWUST WORDEN  
VAN JE BEWUSTZIJN 

SchoolvoorCoaching biedt al 25 jaar leergangen en 
trainingen aan om je vakmanschap in coaching te 
versterken en effectiever te leren communiceren in 
elke situatie.  
 
Deelnemers kennen ons als een eigenzinnig instituut 
waarbij persoonlijke groei, reflectie en ervaren in al 
onze programma’s centraal staan. Boeken lezen kan 
iedereen, maar coachen en effectiever communiceren 
leer je door het zelf te doen. Door je eigen 
vraagstukken in te brengen en de feedback direct toe 
te passen, vergroot je jouw zelfkennis, effectiviteit en 
zelfvertrouwen. Groepsleren en ervarend leren zijn 
kenmerkend voor onze aanpak. Stralend falen en 
spelen met interactie maakt je vrijer en effectiever. 
Deze uitgangspunten bieden een solide basis voor het 
ontwikkelen van je vakmanschap in (team)coaching;  
je ontdekt hoe jij effectiever kunt reageren in al je 
gesprekken en bijeenkomsten. Zo verkrijg je een 
doorleefd fundament dat goed aansluit op jouw werk 
als zelfstandig (team)coach of je functie als coachend 
leidinggevende of professional.

Dat stevige fundament begint met onze visie op de 
psychologie van coaching. Wij noemen dat ReflAction; 
waarnemend handelen. Deze psychologie is 
gebaseerd op de praktische Jung, het systeemdenken 
en je Fysieke Ik als monitor.

Jung maakt ons duidelijk dat veel van wat we doen 
gebaseerd is op aannames waar we ons niet (meer) 
bewust van zijn. Door deze onbewuste aannames te 
leren herkennen en transformeren, vorm je de basis 
voor jouw persoonlijke groei. Door je bewust te 
worden van je bewustzijn, kun je vrijer handelen.  
Naast Jung is voor ons het systeemdenken en het 
systemisch gedachtegoed belangrijk, omdat de 
interactie met anderen ons handelen diepgaand 
beïnvloedt. Als derde gaan wij uit van de samenhang 
tussen lichaam en geest: het herkennen van fysieke, 
subtiele signalen levert ons direct waardevolle 
informatie op over intuïtie, gevoel en gedrag.

 
 

 

SchoolvoorCoaching onderscheidt zich door: 
•  Te leren coachen met hoofd, hart en lijf, 

onderbouwd door de praktische psychologie 
van ReflAction;

•  Het coachend opleiden waarbij de kracht van de 
groep optimaal wordt benut;

•  Zelfcoachingsprogramma’s waarin je met 
behulp van ReflAction-vaardigheden effectiever 
leert communiceren; 

•  De combinatie van persoonlijke groei en 
vakmanschap die onze trainingen en leergangen 
tot een onvergetelijke ervaring maakt;

•  Een exclusief aanbod voor de alumni van onze 
leergangen;

•  Veel startmomenten per jaar; 
•  Workshops over onze pijlers: de praktische 

Jung, het systeemdenken en lichaamsgericht 
werken;

•  Ervaren senior trainers en teamcoaches die al 
jarenlang topkwaliteit leveren;

•  25 jaar ervaring en bewezen kwaliteit in het 
opleiden tot StiR Erkend Coach, StiR Erkend 
Teamcoach, LVSC Registercoach en LVSC 
Registerteamcoach;

•  Ook kun je de erkenningsprocedure bij de 
NOBCO doorlopen na voldoende vlieguren.

Ervaar het zelf en  
kom kennismaken  

tijdens onze kosteloze 
Next Step Workshop  

in Utrecht.

25 JAAR

https://www.schoolvoorcoaching.nl/Opleidingen/Next-Step-Workshop


By looking through the eyes of co-creation
-seeing that we are co-creating this universe,

co-creating our relationships,  
and co-creating our experience-
we can find the unseen patterns  

that exist inside of us. 
And with this clear-eyed wisdom,  

we are able to cut the line,
drop the anchor and set ourselves free.

DEBBIE FORD

2

SvC Magazine 2022 - 2023

Persoonlijk advies? 

 030 30 35 271 

 welkom@schoolvoorcoaching.nl 

 schoolvoorcoaching.nl 

 Wij zijn gevestigd op de  

  Biltstraat 200 

3572 BS Utrecht 

Social media

 twitter.com/SchoolvCoaching 

 facebook.com/SchoolvoorCoaching 

  linkedin.com/school/schoolvoorcoaching

https://twitter.com/schoolvcoaching
https://www.facebook.com/schoolvoorcoaching
https://www.linkedin.com/school/schoolvoorcoaching
https://www.schoolvoorcoaching.nl/Contact
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