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Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of 
other people’s thinking.

Don’t let the noise of others’ opinions drown out your inner voice.

And most important, have the courage to follow your heart  
and intuition.

They somehow already know who you truly want to become.
Steve Jobs
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Inleiding – kennismaking en introductie van de elementen

Inleiding – kennismaking en introductie 
van de elementen

Zolang ik me kan herinneren, ben ik gefascineerd door mensen en hun verhaal. 

Als kind kon ik ’s avonds na het eten urenlang luisteren naar de verhalen van mijn oma over 
haar jeugd, het gezin met acht kinderen waarin ze opgroeide en hoe dit gezin tijdens het 
bombardement van Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog alles kwijtraakte wat ze hadden: 
hun huis, hun bakkerij, al hun spullen. Het voelde vanaf het puntje van mijn stoel aan de 
eettafel bij mijn ouders thuis alsof ik er letterlijk bij was toen de bom insloeg in de straat 
waar zij woonden, alsof ik de hitte van de vlammen die hun huis verwoestten op mijn eigen 
wangen voelde. Ik wilde alles weten, wel 1000 keer, en ben die verhalen nooit vergeten. 

Als we onze autobiografie 
herlezen, zien we dat er een  
groot verschil is tussen jezelf 
begrijpen en weten wat je over 
jezelf denkt.
Christina Feldman
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Compleet verbouwereerd en met tranen prikkend achter mijn ogen stond ik sneller dan 
gedacht weer in de lift naar beneden.

Dat was mijn eerste ervaring (als kandidaat) met een psychologische test. Deze herinnering 
staat in mijn geheugen gegrift. Het is niet een herinnering waaraan ik graag terugdenk.

Dat ik uiteindelijk in 2006 zelf een psychologisch adviesbureau zou beginnen met als 
kernactiviteit de analyse en interpretatie van psychologische testen, kon ik toen niet 
bevroeden, maar dat is wel wat er vier jaar later gebeurde. De ijsberg (naar het bekende 
model van de Amerikaanse psycholoog David McClelland) werd mijn handelsmerk.

In mijn advieswerk ga ik uit van de gedachte dat elk mens bij zijn geboorte een speciale set 
psychologische behoeften heeft meegekregen die uniek zijn, die je heel specifiek maken tot 
wie je bent. Behoeften bevatten belangrijke informatie. Ze vertellen je wat je gelukkig maakt 
in je leven, waar je energie van gaat stromen en waar je werkelijk inspiratie van krijgt. Deze 
behoeften liggen aan de basis van je sterkste talenten. Als je bijvoorbeeld de behoefte hebt 
om in het middelpunt van de belangstelling te staan, zul je als vanzelf op zoek gaan naar die 
aandacht en weten hoe je die moet krijgen. Dat levert je het talent om te presenteren en een 
natuurlijke flair op.
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Het was dan ook niet verwonderlijk dat ik in 1997 na mijn middelbare schoolperiode koos 
voor de studie Psychologie. Mijn idee was destijds om me verder te ontwikkelen in de 
klinische kant van de psychologie. Gaandeweg mijn studie ontdekte ik echter dat mijn 
aandacht niet zo zeer lag bij mensen die psychisch ontregeld waren of dreigden te raken. 
Mijn interesse werd vooral gewekt door de keuzes die psychisch gezonde mensen in hun 
loopbaan maken en door de manier waarop zij betekenis aan hun bestaan geven door het 
werk dat ze doen. Ik studeerde om die reden uiteindelijk met plezier en voldoening af in de 
Arbeid- en Organisatiepsychologie.

Enthousiast schreef ik na mijn afstuderen de psychologische adviesbureaus aan waar ik graag 
voor wilde werken en tot mijn vreugde werd ik al snel uitgenodigd bij één van deze bureaus, 
gevestigd pal in het centrum van Rotterdam. Een assessment was de eerste stap in de 
procedure. De hele ochtend werd de ene test na de andere aan me voorgelegd. Zowel op het 
gebied van persoonlijkheid als intelligentie. Na de lunch zou er een rollenspel plaatsvinden.

Voor ik goed en wel alle testen had afgerond, kwam een van de psychologen binnen met een 
velletje papier waarop mijn persoonlijkheid zou zijn ontrafeld. ‘Je hoeft niet tot de lunch te 
blijven’ zei de beste man tegen mij, een meisje van 23, terwijl hij naar zijn blaadje tuurde. 
‘Je past hier niet’. En dat was het.
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In de eerste twaalf jaar van mijn ondernemerschap raakte ik vergroeid met het testinstrument. 
Sterker nog: tot voor kort dacht ik dat het vooral de testen die ik gebruikte waren, waardoor 
de magie in elk contact ontstond. 

Een ommekeer voor mij was de ontmoeting met een intelligente, autonome man van begin 
dertig bij een van mijn meest trouwe opdrachtgevers. We hadden een inspirerend gesprek 
over zijn potentieel, ik schreef zoals gewoonlijk na afloop een uitgebreide maatwerkrapportage 
en vervolgens hoorde ik tot mijn verrassing van mijn opdrachtgever dat de betreffende 
medewerker de uitslagen niet herkende en nogal wat weerstand vertoonde op de werkvloer. 
Feedback die ik in al die jaren nooit eerder kreeg.

Ik besloot op onderzoek uit te gaan en in het gesprek dat volgde vertelde de persoon in 
kwestie mij dat hij de persoonlijke terugkoppeling geweldig had gevonden, maar dat zijn 
nekharen overeind gingen staan van de schriftelijke rapportage, de hokjes met scores en dan 
met name het stuk waarin ik had beschreven hoe hij zijn behoeften en waarden het best kon 
inzetten in zijn loopbaan. ‘Daar ga jij niet over, daar ga ik zelf over’, vertelde hij me, ‘en hoe 
preciezer jij dat gaat beschrijven, hoe meer ik me daar tegen af ga zetten’. 

Het voelde als een klap in mijn gezicht. Vanuit een goede intentie had ik mijn best gedaan 
om het vervolg zo zorgvuldig mogelijk voor hem te beschrijven en zijn kritiek voelde als een 
afwijzing van mijn harde werk, mijn expertise en mijn zo goed bedoelde inzet om hem 
verder te helpen. 

Ik wist echter tegelijkertijd ook dat hij meer dan gelijk had, al duurde het even voor ik dat 
aan mezelf kon toegeven. Ik had me, zonder me daar bewust van te zijn, te veel op zijn 
terrein begeven en ik was te veel in zijn verhaal gaan staan. Met als gevolg dat hij totaal 
geen eigenaarschap voelde, maar juist weerstand. Hij had daardoor de gehele analyse 
terzijde geschoven en ik had niet de waarde toegevoegd die ik zo graag wilde toevoegen.

Deze ervaring zette me aan tot reflectie en onderzoek naar mijn eigen essentie: waarom 
deed ik eigenlijk wat ik deed? Wat wilde ik toevoegen? En waar klopte het nog wel en waar 
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Veel mensen richten zich in hun leven echter niet op deze behoeften (wat heb ik nodig om 
gelukkig te zijn en energie te krijgen?) en op het ontwikkelen van hun ware talenten, maar 
op het repareren van hun tekortkomingen (wat moet ik doen om in het gevraagde plaatje te 
passen?). Dit kost kracht en gaat op de lange termijn ten koste van ontspanning en plezier. 

Persoonlijke voldoening (en energie) hangt, naast werk dat past bij je natuurlijke talenten, 
ook sterk samen met de mate waarin voldaan wordt aan je waarden. Dit zijn diepgewortelde 
overtuigingen over wat jij werkelijk belangrijk vindt. Deze informatie is van belang omdat je 
directe beslissingen en lange termijnplannen bewust of onbewust gestuurd worden door 
deze waarden. Ook is het belangrijk om je waarden te kennen, omdat deze je kunnen helpen 
bij het vinden van een passende organisatiecontext. Waar gaat en staat de organisatie waar 
ik werk voor en deel ik deze waarden?

Mijn belangrijkste doel in mijn werk is altijd geweest om deze onbewuste kennis over 
behoeften en waarden, die niet zichtbaar zijn maar diep onder de waterlinie liggen, bewust 
te maken voor mensen. Ik richt me in mijn werk met mensen dus niet op het zichtbare topje 
van gedrag, maar op de lagen daaronder, onzichtbaar voor het blote oog. Vandaar dat de 
ijsberg zo’n passend plaatje is, het geeft precies en heel beeldend aan wat mijn werk- 
gebied is.

Ik heb inmiddels voor honderden mensen een dergelijke analyse uitgevoerd, op zoek naar 
hun potentieel. Mijn klantenkring groeide gestaag, niet zozeer door marketing of 
reclamecampagnes, maar door de mensen die bij mij waren geweest, en hun partner, vriend 
of collega eenzelfde analyse aanraadden. Ik merkte dat de op groei gerichte en oordeelloze 
manier van kijken enorm aansloeg. Met name mensen die al meerdere assessments, 
traineeprogramma’s en coaching achter de rug hebben en al veel weten over hun 
competenties, zijn op zoek naar andere antwoorden, antwoorden die over vervulling gaan. 
Die antwoorden vind je op een andere, diepere laag, dan de laag van zichtbaar gedrag.
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Als ik al moe werd van het teruglezen van mijn verhaal, wie zou er dan in hemelsnaam door 
geïnspireerd raken?

Versie na versie heb ik herschreven, geijkt en nogmaals gelezen, tot ik voor mijn gevoel bij 
mijn eigen essentie uitkwam. Ik bereikte dat punt door hartgrondig eerlijk tegenover mezelf 
te zijn en niet weg te kijken van dingen die zeer deden of me bang maakten. 

Na maanden worstelen belandde ik in dit proces uiteindelijk van de laag van persoonlijkheid 
in de laag van mijn ziel.

Het zielsverhaal teruglezen maakte me in het geheel niet moe. Sterker nog, het gaf me 
energie om nachten door te schrijven in een gezin met vier jonge kinderen. Het ontstak een 
vuur in mij dat elke dag groter wordt.

Inleiding – kennismaking en introductie van de elementen

misschien niet meer? Waar hadden de testen nog meerwaarde en waar zaten ze de essentie 
juist in de weg? Waar nam ik te veel verantwoordelijkheid en waar te weinig?

Wat volgde was een enorme worsteling met mezelf, waarin ik met al mijn angsten werd 
geconfronteerd.

De grootste worsteling was misschien wel het loslaten van mijn gehechtheid aan de testen waar- 
mee ik werkte. De testen waar ik zo lang mijn bestaansrecht als ondernemer aan had ontleend.

Hoe kon ik die testen überhaupt loslaten? Ze vormden het fundament van mijn bedrijf, daar 
stond ik om bekend, daar verdiende ik mijn geld mee voor ons gezin. Alleen al de gedachte 
dat ik die bron van inkomsten zou kwijtraken, leidde tot blinde paniek. Niet onlogisch, gezien 
de ervaringen in mijn familie van ondernemers die na jarenlang hard werken met passie voor 
hun ambacht alles waren kwijtgeraakt en niet meer in staat waren geweest hun bedrijf 
opnieuw op te bouwen.

Wat mij helderheid en een ongelooflijke rust heeft verschaft, was uiteindelijk het proces van 
het schrijven van dit boek, waarvan de laatste versie nu voor jou beschikbaar is.

Door op te schrijven welke verhalen ik aan mezelf en anderen vertelde over de ijsberg, mijn 
werk en de testen, leerde ik dat ik in de loop van mijn leven een verhaal over mezelf en mijn 
werk had geconstrueerd over mijn persoonlijkheid zoals ik dacht dat ik in elkaar zat. Daar 
waar ik bij anderen altijd op zoek ben gegaan naar hun essentie, hun hart en ziel, was ik daar 
waar het mijn eigen verhaal betrof vooral in mijn hoofd blijven hangen, eigenlijk in een 
masker. Ik las ook terug waar ik in mijn verhaal eigenlijk alleen maar op de mening van 
anderen was afgegaan en dat dat vaker niet dan wel klopte met de kennis die ik ‘deep down’ 
over mezelf had. 

Dat teruglezen was heel confronterend en maakte me ontzettend moe.
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In dit boek wil ik je, op praktische wijze, laten zien welke elementen voor mij essentieel 
waren in mijn eigen reis van ontketening, zodat jij uiteindelijk jouw essentie ook kan vinden 
en in de wereld kan zetten. 

In hoofdstuk 1 laat ik je zien hoe diep onder water je moet duiken om je eigen fundament te 
vinden. Het fundament dat gevormd wordt door jouw aangeboren psychologische behoeften, 
die belangrijke richtingaanwijzers zijn om je levensopdracht te vinden.

In hoofdstuk 2 leer je meer over de omgeving waarin jij tot bloei komt en hoe je die kunt 
vinden met behulp van het bewustmaken van jouw belangrijkste waarden.

Hoofdstuk 3 laat je zien hoe sterk de banden met je familie zijn, in genetisch en psychologisch 
opzicht en geeft je inzicht in hoe je deze banden kunt gebruiken als bron van steun en kracht 
in je leven.

Om je bevindingen uit de eerste drie hoofdstukken op een juiste en bekrachtigende manier 
in de wereld te zetten, is de taal die je gebruikt van groot belang. Hoofdstuk 4 neemt je mee 
in de magische kracht van taal en het kiezen van de juiste woorden.

In hoofdstuk 5 wordt het laatste element behandeld. Het element dat essentieel is om de 
stap van weten naar doen te maken: 100% verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven 
en dat waar je voor staat.

Het laatste hoofdstuk staat in het teken van de verbinding van alle elementen, connecting 
the dots, zodat je je reis afsluit met jouw essentie glashelder in beeld.

Het gaat in dit boek echter niet alleen over lezen en kennis vergaren. Pas als je actief met de 
aangereikte informatie en de oefeningen aan het eind van elk hoofdstuk aan de slag gaat, 
zul je daadwerkelijk resultaten en succes boeken. 

Ik voelde me……ontketend.

De vrijheid die ik voelde toen ik uiteindelijk mijn eigen verhaal ontdekte, is de reden waarom 
dit boek bestaat.

Dat gun ik jou, dat gun ik de wereld: mensen die tot leven komen, die zicht krijgen op hun 
essentie en vervolgens in volledige vrijheid en zonder angst hun eigen unieke koers kiezen 
en weten waar ze verantwoordelijkheid voor dienen te nemen in hun leven. Omdat ze weten 
waarvoor ze geboren zijn en wie ze zijn.
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1Psychologische 
behoeften, weet 

jij wat je nodig hebt?

Om je ervaringen te verzamelen en te bundelen en je kennis over je ziel zorgvuldig te 
bewaren, heb ik een werkboek ontwikkeld dat je los kunt aanschaffen bij dit boek. Een mooi 
vormgegeven boek waarin je jouw persoonlijke reisverslag kunt schrijven en teruglezen.

Uiteraard kun je de opdrachten ook los van dit werkboek maken.

Als je al de aangereikte elementen onderzoekt en meeneemt op de reis die je start als je aan 
dit boek begint, ligt succes binnen handbereik. 

Mijn wens is dat dit boek een vriend voor jou mag zijn, elke stap op je weg in jouw zoektocht 
naar wie jij echt bent. Een vriend die erbij is als jij jouw eigen ziel vindt en alle ruis die niet 
over jouw essentie gaat uiteindelijk kan loslaten.

Ik hoop dat je je uitgenodigd voelt om aan boord te stappen en de eerste stap te zetten in 
jouw proces.

Ik wens je een geweldige reis!
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Een van de eerste dingen die ik leerde, zowel tijdens mijn studie als in mijn werk als 
psychologe, was oordelen. 

Gedrag observeren, duiden, beschrijven.

Ik kwam na mijn afstuderen in de wereld van psychologische testen terecht en daar is het 
oordeel zeer belangrijk. Sterker nog, het is veelal de essentie.

Je bent geschikt. Of geschikt te maken. Of ongeschikt

Je bent slim genoeg. Of je haalt het niveau niet.

Je bent een leider. Of je kunt mensen juist niet overtuigen.

De hele setting in ‘testland’ raakt aan de basisangst van velen: ben ik wel goed genoeg?

Dat maakt dat veel mensen op hun hoede zijn. Bang. Onzeker.

Het is niet comfortabel onder de microscoop.

Ik heb in loondienst en als freelancer jarenlang vanuit dit perspectief van ‘Beoordelen’ 
gewerkt. Ik haalde er op de lange termijn geen voldoening uit en eerlijk gezegd was ik er ook 
niet bijzonder goed in.

Ik kreeg van opdrachtgevers dikwijls terug dat ik ‘te subjectgeoriënteerd’ was, terwijl 
‘objectoriëntatie wenselijker was’. Ik ging met andere woorden te veel de verbinding aan 
met de mens (de kandidaat in kwestie) en om een objectief oordeel te kunnen vellen is het 
beter om meer op afstand en meer vanuit ‘de mens als werknemer’ dan vanuit ‘de mens als 
mens’ te kijken. Dat is ook wat de opdrachtgever in een dergelijke assessment setting in 
essentie wil.

Je gaat het pas zien, 
als je het doorhebt.
Johan Cruyff
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En daarmee werd mijn werk in zekere zin magisch en waren mensen bijna altijd blij en 
vervuld met de uitslagen van hun analyse.

Psychologische behoeften, richtingaanwijzers voor het vinden  
van je levensopdracht
 
Henry Murray, een Amerikaanse psycholoog en werkzaam als Directeur aan Harvard University, 
ontwikkelde in termen van psychologische behoeften in 1938 een belangrijke theorie.

In zijn boek Explorations in Personality, dat in 2008 opnieuw werd uitgegeven ter ere van het 
70-jarige bestaan van zijn theorie, wordt Murray’s ‘Theory of needs’ uitgebreid beschreven. 
Murray gaat er, simpel gesteld, vanuit dat alle mensen in primaire zin dezelfde behoeften 
hebben (zuurstof, water, onderdak, voedsel en dergelijke), eigenlijk de primaire levens-
behoeften zoals in de bekende behoeftepiramide van Abraham Maslow wordt gesteld.

In psychologische zin echter (en Murray noemt dit secundaire behoeften) hebben we allemaal 
wat anders nodig en dat is zo vanaf het moment dat we geboren worden. Elk mens komt ter 
wereld met een eigen en uniek pakketje psychologische behoeften. Het zijn uiteindelijk die 
verschillen in psychologische behoeften die ons verschillende mensen maken.

Vanuit deze theorie bezien is het dus niet zo dat we helemaal blanco ter wereld komen en 
dat onze omgeving onze psychologische behoeften vormt (een vraag die mensen in mijn 
praktijk mij dikwijls stellen). 

Het zijn onze psychologische behoeften die we vanaf het 
allereerste begin in aard en aanleg hebben, die maken dat 
we onze omgeving ervaren, zoals we die ervaren.

 

Mijn conclusie was na jaren oordelen: ik wìl helemaal niet objectgeoriënteerd zijn. 

Ik wil geen professionele distantie. Ik wil professionele nabijheid.

De vraag die me lang heeft beziggehouden is hoe ik deze nabijheid en de bijbehorende 
verbinding tot stand zou kunnen brengen met behoud van de heldere analyse die je met 
testen kunt bereiken. Hoe subjectgeoriënteerd ik ook ben, ik heb tegelijkertijd ook altijd 
gehouden van een zuivere en overzichtelijke analyse en concrete taal. Zuiver gevoel in 
gemakkelijk te begrijpen woorden. Niet te zweverig.

Voor mij betekende dat uiteindelijk het loslaten van het kijken naar mensen en hen vervolgens 
beoordelen in termen van competenties, eigenschappen en geschiktheid. 

Ik vond mijn antwoord in het onderzoek naar ‘psychological needs’. Behoeften die menselijk 
gedrag op onbewust niveau sturen en die belangrijke richtingaanwijzers vormen op je 
levenspad.

Wat ik toen nog niet bewust wist, was dat ik hier een heel belangrijke omslag maakte: van 
kijken naar persoonlijkheid naar kijken naar de ziel.
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•	 Worden in jouw werk je belangrijkste behoeften vervuld? 

•	 En zo nee: wat voor aanpassingen zou je kunnen doen om je rol beter passend te maken?

Het mooie aan het werken met deze lijst vind ik, behalve de diepgang die je kunt bereiken 
als je over vervulling in gesprek gaat met mensen, dat behoeften neutraal zijn. Er is geen 
oordeel aan verbonden. Je hebt een behoefte wel of je hebt ‘m niet. Zo simpel is het.

Wat ik ook prettig vind, is dat observatie en feedback er ineens ook niet meer toe doen als 
je vanuit deze focus aan de slag gaat. Een behoefte kun je namelijk niet zien.

Behoeften raken aan de ziel
 
Tot zover de voordelen op het niveau van persoonlijkheid. Maar hoe zit dat nu met de ziel, 
want dat is de reis waar je aan begonnen bent, de ziel wil je immers ontdekken.

Hoewel er altijd veel kritiek is op de EPPS (omdat het een oude vragenlijst is, het veel vragen 
zijn (226) en omdat er in de originele versie ook naar heteroseksualiteit wordt gevraagd), 
heb ik in de bestaande testwereld nog geen andere vragenlijst gevonden die zo accuraat 
weet te meten wat mensen zelfs niet eens bewust over zichzelf weten, en dat geeft de lijst 
iets magisch. De vraag ‘hoe kun jij dit weten op basis van die stomme vragen?’ heb ik in mijn 
praktijk heel vaak gehoord.

Ik leerde in de honderden analyses die ik heb uitgevoerd op basis van de EPPS dat er een 
diepere laag ligt verborgen in de aangeboren behoeften van mensen. 

Deze behoeften, vanaf je geboorte aanwezig, blijven bewaard 
en geconserveerd, ook als je er in je leven niets mee doet of 
er zelfs (dikwijls geheel onbewust) van weg stapt. 

Vandaar ook dat kinderen uit hetzelfde gezin een compleet andere lezing over dezelfde 
opvoeding kunnen hebben. Als je bijvoorbeeld de psychologische behoefte hebt om te 
zorgen en je krijgt nog drie broertjes, dan ben je naar verwachting in je element omdat je 
uitgebreid je ouders kunt helpen bij de zorg voor de kleintjes die na jou komen in het gezin. 
Als jouw behoefte juist aandacht is, zul je hetzelfde gegeven compleet anders ervaren, omdat 
de aandacht van je ouders ineens door vier gedeeld moet worden en er dus minder over is 
voor jou.

Murray omschrijft in zijn theorie een psychologische behoefte als een innerlijke kracht die (op 
onbewust niveau) bepaalt hoe mensen keuzes maken. Hij stelt dat behoeften extreem 
bepalend zijn voor gedrag, in elke context en vooral onder druk.

Geïnspireerd op deze theorie van Murray ontwikkelde psycholoog Allen L. Edwards in 1957 
de Edwards Personal Preference Schedule (EPPS). Deze vragenlijst verscheen in 1974 in de 
vertaalde versie in Nederland. Hiermee worden vijftien drijfveren gemeten, die de basis 
vormen van belangrijke beslissingen in ons leven. Drijfveren die aangeven waar we werkelijk 
belang aan hechten, wat we willen realiseren en in welke richting we ons goed voelen. Deze 
test wordt primair ingezet door psychologen en coaches bij vraagstukken op het gebied van 
loopbaan- en studiekeuze.

Kort samengevat: de EPPS brengt in beeld wat mensen in psychologische zin nodig hebben 
om in hun element te zijn in de rol die ze vervullen.

De vraag of iemand iets wel of niet kan, is met deze vragenlijst niet zozeer te beantwoorden. 
Mensen met doorzettingsvermogen en een bepaalde slimheid kunnen ook succesvol zijn in 
hun werk, ook al beantwoordt het aan geen van hun psychologische behoeften.

Vragen die je op basis van deze lijst wel kunt beantwoorden:

•	 Word je gelukkig van wat je doet?
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De puzzel die je dient op te lossen betreft de inclusiviteit van 
alle needs: hoe kun je al je behoeften op één lijn brengen? 

Zolang er een behoefte buiten beschouwing wordt gelaten in dat wat je doet, ben je nog niet 
helemaal in de kracht die je kunt hebben.

In mijn geval betekende dat uiteindelijk dat ik de puzzel moest oplossen hoe ik mijn behoefte 
aan zichtbaarheid en impact, mijn behoefte om me in te leven in anderen, mijn behoefte om 
te dragen en mijn behoefte aan contact, optimaal zou kunnen combineren. Ik vond mijn 
‘oplossing’ in het schrijven van een boek, dit boek.

Wat zijn jouw richtingaanwijzers?
 
Het was dus uiteindelijk deze EPPS die het voor mij in praktische zin mogelijk maakte mijn 
liefde voor een heldere analyse in te zetten in combinatie met mijn fascinatie voor het 
duiden van de essentie van mijn cliënten, en die mij zelf helderheid bood toen ik op zoek 
ging naar mijn eigen essentie.

Stap 1 in mijn proces was de bewustwording van het feit dat er zoiets bestaat als psychologische 
behoeften die mijn gedrag al vanaf mijn eerste dag in deze wereld sturen en beïnvloeden; 
dat deze behoeften een stuk dieper liggen dan mijn eigenschappen/persoonlijkheid; dat ik 
die behoeften niet voor niets heb, dat ze belangrijke informatie voor mij bevatten en dat het 
veel nuttiger is om mijn behoeften te ontdekken, dan me enkel te focussen op wat ik kan en 
welke vaardigheden ik wel en niet heb (en hoe ik mijzelf daarin kan verbeteren).

Dit is dan ook het eerste element dat ik jou wil aanreiken: bewustzijn en kennis van jouw 
belangrijkste psychologische behoeften, zodat je deze kunt gaan herkennen, erkennen en 
inzetten in de keuzes die je maakt.

Ze vormen een soort onveranderbare kern, die geduldig op je blijft wachten, tot je eraan toe 
bent om je hiermee te verbinden. 

De aanleiding voor het verlangen naar verbinding met deze dieper liggende kern is dikwijls 
een cruciale gebeurtenis in je leven die je uit je dagelijkse routine haalt. Een gebeurtenis 
waardoor je ineens ruimte krijgt om dieper na te denken of je wel op het juiste spoor zit 
(bijvoorbeeld door ontslag, een scheiding, een burn-out). Of een gebeurtenis die je ineens 
meer laat nadenken over de betekenis van je werk en wat je daarin toevoegt (door het 
verlies van een dierbare waardoor alles waar je elke dag druk mee bent in een ander licht 
geplaatst wordt, bijvoorbeeld, of door de geboorte van een kind waardoor je aandacht meer 
wordt gevestigd op ‘de volgende generatie’ en wat je voor deze generatie achterlaat). 

Juist in dat soort situaties kan het enorm helpen om niet op de laag van persoonlijkheid op 
onderzoek uit te gaan, maar op het diepere niveau van behoeften. Daarbij kan het, zeker in 
het begin, enorm helpen om dit onderzoek onder begeleiding te doen, omdat behoeften zich 
op zo’n onbewuste laag bevinden. Wanneer deze kennis eenmaal bewust is, is mijn ervaring 
dat mensen er prima zelf mee uit de voeten kunnen.

Wat de aanleiding ook mag zijn, als het zover is en je gaat op zoek naar wat je vervult (en 
niet naar wat je goed kunt), ligt in jouw psychologische behoeften belangrijke informatie 
over je levensopdracht opgesloten. Het zijn in die zin heldere richtingaanwijzers op je pad. 
Het zou uiterst onlogisch (en wreed) zijn als je psychologische behoeften meekrijgt bij je 
geboorte, die niets van doen hebben met wat jij op deze wereld komt doen!

Het gaat op het niveau van je ziel/levensopdracht uiteindelijk over het verbinden van alle 
psychologische behoeften die je hebt tot één geheel. Dat is niet altijd gemakkelijk, omdat je 
ook behoeften kunt hebben die even sterk zijn en die tegelijkertijd tegengesteld zijn aan 
elkaar (bijvoorbeeld de behoefte aan vrijheid en de behoefte aan vriendschap: je wilt vrij zijn 
én in verbinding). 
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4. The need to persist: willen doorgaan tot een vraagstuk daadwerkelijk is opgelost en 
zaken af zijn, je graag concentreren. De behoefte om je tanden in vraagstukken te zetten 
en pas los te laten als je deze hebt opgelost. Kan ook koppig maken, daar deze volharding 
zich ook in standpunten manifesteert.

 Legt de basis voor: vasthoudendheid en doorzettingsvermogen

5. The need to get things done: van structuur en orde houden, op tijd komen, ‘Afspraak is 
afspraak’. Behoefte hebben aan punctualiteit, duidelijke regels en aan een overzichtelijke 
omgeving in termen van hiërarchie. Het belangrijk vinden om je plicht te vervullen.

 Legt de basis voor: plichtsbesef, efficiëntie

6. The need to respect: een rolmodel/mentor nodig hebben om je aan op te kunnen 
trekken in je werk, het belangrijk vinden om respect te hebben voor hoger geplaatsten, 
waarde hechten aan etiquette, goede raad van superieuren ter harte nemen. 

 Legt de basis voor: goed gevoel voor stijl, respectvolle basishouding

7. The need to carry: het grotere geheel boven jezelf stellen, loyaal zijn en betrouwbaar, 
graag goed voorbereid zijn op nieuwe dingen. Je schuldig kunnen voelen als zaken niet 
gaan zoals gehoopt. Moeilijk kunnen delegeren en zaken loslaten.

 Legt de basis voor: loyaliteit en betrouwbaarheid

8. The need to share: behoefte aan bevestiging en sparring, overleg zoeken om 
denkbeelden helder te krijgen, draagvlak creëren, verbinding tot stand willen brengen 
op inhoudelijk gebied.

 Legt de basis voor: communicatieve kracht, vermogen om draagvlak te bewerkstelligen.

Welke richtingaanwijzers zijn er zoal? Vijftien behoeften als basis.
 
De afgelopen jaren ben ik in mijn analysewerk uitgegaan van vijftien behoeften die ten 
grondslag liggen aan de talenten die mensen in potentie hebben. Er zullen er ongetwijfeld 
nog meer te definiëren zijn, dan deze vijftien. Mijn ervaring is dat het beginnen met de 
hieronder beschreven behoeften een stabiele basis en een goed begin vormt in je zoektocht 
naar wat je drijft.

Als je drie van jouw belangrijkste behoeften kunt destilleren uit de onderstaande lijst, heb je 
jouw top 3 van richtingaanwijzers in beeld. Het kan natuurlijk goed zijn dat je meerdere 
omschrijvingen herkent. Het verdient de aanbeveling om je te richten op de drie meest 
duidelijke behoeften, dat levert het scherpste beeld op:

1. The need for success: Succes willen hebben, de top nastreven, beter willen zijn dan de 
ander, voor goud willen gaan. Maar ook inhoudelijk gedreven zijn, diepgang zoeken, tot 
de bodem willen gaan in je onderzoek, behoefte hebben aan intellectuele uitdaging en 
geen genoegen nemen met een oppervlakkige benadering van zaken.

 Legt de basis voor: diepgang en ambitie

2. The need to lead: ‘in the lead’ willen zijn, sturing willen geven aan mensen en processen, 
initiatief ontplooien. De behoefte om anderen te overtuigen en hen te vertellen wat ze 
moeten doen en hoe dat dient te gebeuren.

 Legt de basis voor: overtuigingkracht, duidelijkheid

3. The need for speed: behoefte aan dynamiek, spanning en snelheid. Houden van ad-rem 
zijn, van (harde) humor (kan onder druk ook tot cynisme leiden), geeft een bepaalde 
mate van ongeduld, graag vlot tot actie over willen gaan (tempo alstublieft!).

 Legt de basis voor: schakelsnelheid, verbale scherpte, ad rem zijn
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14. The need for freedom: behoefte aan vrijheid en onafhankelijkheid. Graag je eigen weg 
gaan, je eigen keuzes maken. Er totaal niet van houden om op je vingers gekeken te 
worden.

 Legt de basis voor: autonomie, zelfstandigheid

15. The need for friendship: behoefte aan contact. Graag tussen, met en voor andere 
mensen werken. Gemakkelijk contact leggen/netwerken. Een teamspeler zijn.

 Legt de basis voor: teamgeest, netwerktalent.

Ik zie deze behoeften als paarden voor een koets. Het werkt het best als je die zo goed 
mogelijk kent (welke paarden trekken mijn koets?) en als je ze evenveel ruimte geeft (anders 
wordt je koets te veel naar rechts of naar links getrokken). Elk paard wil gezien en erkend 
worden, het is aan jou om te leren mennen, te weten wat je in te zetten hebt en wanneer je 
dit wil inzetten.

9. The need to care: iets willen betekenen voor anderen in praktische zin, willen helpen, 
de ander (de klant) als uitgangspunt nemen, graag en snel klaar staan voor mensen.

 Legt de basis voor: zorgzaamheid en servicegerichtheid

10. The need for the stage: behoefte hebben aan zichtbaarheid, aandacht en avontuur. 
Graag je verhaal uitdragen.

 Legt de basis voor: flair, presentatietalent, vaktrots

11. The need to play: graag ‘het spel’ van aantrekken en afstoten spelen (jagen). Behoefte 
aan fysieke bewegingsruimte (niet lang stil kunnen zitten) en graag buiten zijn. Op 
scherp staan in het spel als je gevoel voor recht en onrecht in het geding is en dan 
duidelijk je plek innemen.

 Legt de basis voor: vechtlust, dynamiek, piekvermogen

12. The need to analyze: willen weten wat mensen bezighoudt, je graag verdiepen in 
werkelijke beweegredenen van anderen, in mentale zin willen klaarstaan voor mensen. 
Een goed gevoel hebben voor verborgen agenda’s/politiek (wat wordt er niet gezegd, 
maar wel bedoeld?).

 Legt de basis voor: inlevingsvermogen, tact, diplomatie

13. The need for adventure: behoefte hebben aan variatie en afwisseling. Graag en 
gemakkelijk verschillende dingen tegelijk doen, zonder het overzicht te verliezen (spin in 
het web zijn), behoefte hebben aan signalen, kansen, mogelijkheden en nieuws buiten 
je directe taakgebied.

 Legt de basis voor: overzicht, nieuwsgierigheid
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Een voorbeeld dat dit principe goed illustreert:

Toen mijn dochter 4 jaar werd en voor het eerst naar de basisschool ging, zag ik pas dat zij 
in sociale zin per saldo een introvert karakter heeft en eigenlijk helemaal niet zoveel  
behoefte heeft aan contact.

De behoefte aan contact (need for friendship) is zeer sterk vertegenwoordigd in mijn eigen 
profiel. Ik ken de hele buurt en sleepte mijn dochter toen ze klein was mee naar elke 
buurvrouw en vriendin waar ik thee ging drinken. Daar kon ze dan leuk met de andere 
kinderen spelen. Want dat deed ze zo goed en graag, dacht ik.

Toen ik haar na haar eerste schooldag (zonder mij) kwam ophalen zag ik dat ze een beetje 
teruggetrokken op haar stoeltje in de kleuterklas zat. Op mijn enthousiaste vraag ‘Met wie 
ga je vandaag spelen?’ haalde ze onverschillig haar schouders op en pas toen besefte ik dat 
mijn duiding van haar extraversie vier jaar lang een projectie van mijn eigen behoefte was 
geweest en niet over haar ging. Zij had die behoefte niet, maar ìk.

Als je je eigen behoeften zoekt, kan het dus ook behulpzaam zijn om je bewust te worden 
van wat je van anderen vindt (vind je mensen snel bazig, dan zou the need to lead best wel 
eens in jouw pallet van behoeften kunnen zitten) en wat voor advies je mensen geeft 
(iemand die bijvoorbeeld anderen aanraadt om een opleiding te gaan doen, stappen te 
maken in hun loopbaan of toch echt voor die promotie te gaan, heeft dikwijls de need for 
success en ziet die behoefte ook in anderen terug, hoewel dit geheel niet terecht hoeft te 
zijn).

Kunnen behoeften veranderen?
 
Een vraag die ik dikwijls krijg in mijn praktijk is of psychologische behoeften kunnen 
veranderen in de loop der tijd en door de dingen die je meemaakt. 

Perceptie is projectie
 
Het kan nog best lastig zijn om uit de bovenstaande lijst drie behoeften te kiezen en te 
zeggen ‘die horen bij mij’. Onze onbewuste programmering in termen van behoeften is voor 
onszelf namelijk zo vanzelfsprekend en daarom ook vrij moeilijk te benoemen, omdat het zo 
dichtbij is. Het is een vast en herkenbaar onderdeel van onze persoonlijkheid, vooral voor 
onszelf.

Als je bijvoorbeeld de behoefte hebt om in het middelpunt van de belangstelling te staan 
(need for the stage), dan is het jouw natuur om uiteindelijk te zorgen dat je die aandacht 
krijgt waar je behoefte aan hebt. Dat doe je feitelijk onopgemerkt en als vanzelf, al vanaf dat 
je een kind bent.

Het komt vaak niet in je op dat niet iedereen die behoefte (en het bijbehorende talent) heeft.

Je bekijkt de wereld puur door de ogen van jouw eigen 
behoeften en je denkt dat iedereen hetzelfde is als jij. Het zijn 
derhalve jouw behoeften die jouw observatie kleuren, niet per 
se de behoeften van de ander.

Een aanwijzing voor het vinden van je eigen behoeften, kun je dan ook vinden in jouw visie 
op anderen. Je bent namelijk geneigd om de reflectie van je eigen behoeften te zien in de 
ander.

Word je bewust van je visie en je leert meer over jezelf!
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Een oefening 

1. Stel jezelf de vraag wat jouw favoriete kinderfoto van jezelf is in de leeftijd van 0-8 jaar. Het 
gaat hier dus om een echte foto die ooit van jou gemaakt is toen je een kind was.

 Er is vast een plaatje dat direct in je hoofd opkomt.

 Als je dat plaatje helder hebt, in je hoofd of misschien (en bij voorkeur) zelfs in fysieke 
vorm voor je op tafel, vraag jezelf dan eens af: wat ZIE je eigenlijk op dat plaatje? Zoom 
aandachtig in op het betreffende plaatje (de ziel toont zichzelf in beelden en niet in 
woorden) en kijk door je oogharen echt naar het plaatje dat jij gekozen hebt.

 Schrijf vervolgens alles op wat er in je opkomt.

 Zie je een meisje met een rood jurkje dat driftig trappend de wereld inrijdt?

 Zie je een koddige baby met een grappige zonnebril op?

 Zie je een boos kind in een bolderkar, dat geen zin heeft om verder te lopen?

 Sta je er alleen op of met meer mensen?

 Kijk je blij, boos of bang?

 En wat zou dat dan zeggen?

2. Als er mensen in je omgeving zijn die jou vanaf je kinderjaren kennen, vraag hen dan ook 
eens (los van elkaar) om jou als kind in vijf kernwoorden te omschrijven.

 Schrijf die antwoorden onder je eigen analyse.

Uiteraard zijn mensen complexe wezens die zich ontwikkelen gedurende hun levensloop. 
Wat ik wel gemerkt heb in mijn praktijkervaring met deze materie is dat psychologische 
behoeften vanuit aard en aanleg door de jaren heen redelijk stabiel zijn en niet veel 
veranderen. 

Iemand met de behoefte om in het middelpunt van de belangstelling te staan wordt niet 
ineens een achtergrondmens. Iemand die niet de behoefte heeft zich te verdiepen in de 
eigenaardigheden van anderen, gaat dat niet ineens veel later in zijn of haar leven ineens 
wel interessant vinden. Iemand met behoefte aan vrijheid en een eigen denk- en 
handelingsruimte, verliest dat doorgaans niet bij het ouder worden….

Daarom is het zo interessant en belangrijk om te onderzoeken wat jouw psychologische 
behoeften zijn. Ze vormen een stabiele basis, een ankerpunt waar je steeds op terug kunt 
vallen bij het maken van keuzes. Het beste punt om te beginnen met je zoektocht naar jouw 
belangrijkste psychologische behoeften……..is bij je kindertijd.

Kinderen staan nog heel dicht bij hun eigen psychologische behoeften (en bij hun ziel). Ze doen 
in hun zoektocht naar de vervulling van hun behoeften bijna een-op-een wat ze nodig hebben, 
nog voordat ze in de gaten hebben of dat wel of niet sociaal wenselijk of geaccepteerd is.

Om je eigen behoeften te ontcijferen, kun je dan ook het best teruggaan naar je kindertijd.



Ontketen jezelf

36

2Waarden in werk, 
weet jij wat je 

belangrijk vindt?

3. Als je jouw eigen analyse en de kernwoorden van de mensen uit je omgeving onder 
elkaar zet en leest, wat zijn dan verbindende elementen, zaken die steeds terugkomen? 
Kun je minimaal drie onderliggende behoeften bedenken? Gebruik de lijst met de vijftien 
basisbehoeften die eerder in dit hoofdstuk worden genoemd. Komen deze overeen met 
de top 3 van behoeften die je zelf had gekozen uit de lijst met basisbehoeften? Zo ja, dan 
heb je jouw top 3 van richtingaanwijzers te pakken. Zo nee, onderzoek dan eens welke 
top 3 het best past na deze oefening (dan heb je het namelijk niet alleen vanuit je hoofd 
onderzocht, maar ook vanuit je hart en je ziel).

 In de voorbeeldvragen zouden de behoeften die je op de kinderfoto ziet bijvoorbeeld the 
need for freedom kunnen zijn voor het meisje in haar rode jurkje dat alleen de wereld in 
fietst op zoek naar vrijheid en avontuur, the need for the stage voor de baby met de 
zonnebril en the need to play voor het kind dat geen moer zin heeft om de bolderkar die 
lange saaie weg de duinen op te trekken.

4. Als je de door jou gevonden behoeften helder hebt en je vergelijkt die met de rol die je 
nu op je werk uitoefent…wordt er dan aan jouw behoeften tegemoetgekomen of niet? 
Of aan sommige wel en aan sommige niet? En hoe voelt dat?

5. Tot slot: wat heb je nodig om meer tegemoet te komen aan je eigen behoeften? Welke 
stappen kun je daarin zetten? Wie kun je om hulp vragen?
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Waarden in werk, weet jij wat je belangrijk vindt?

‘Het is een heel aardige jongen en hij doet ook echt zijn best, maar Petra en ik worden er 
gek van dat hij nooit zijn planning haalt’. De financieel manager van de afdeling vertelt 
over de talentanalyse die ze wil gaan inzetten bij de uitzendkracht die inmiddels drie 
maanden hun team versterkt. Ze vraagt of ik eens met hen mee wil kijken en wil meten 
waar de behoeften en waarden van deze jongen liggen. Of er überhaupt een kans is dat hij 
zal slagen in de rol die hij heeft.

Het verbaast me dat ze zoveel geld investeren in iemand die nog niet eens vast bij hen in 
dienst is. 

Ergens heeft hij blijkbaar veel krediet in het team, ondanks het feit dat hij hen niet ontlast in 
hun werkzaamheden zoals de bedoeling was. ‘Ik begrijp het gewoon niet’, voegt ze eraan 
toe, ‘Hij is slim, het is geen hogere wiskunde en we hebben de planning die gehaald moet 
worden in hapklare brokken opgedeeld’.

Onderzoeksvraag in deze situatie: waarom werkt het niet en heeft het zin om te (blijven) 
investeren?

Als ik de jongen in kwestie ontmoet, begin ik met de vraag wat zijn grote droom is in zijn 
leven. Hij begint enthousiast een sprankelend verhaal over het familiebedrijf dat zijn 
overgrootvader heeft opgericht, over zijn vader die er nu de scepter zwaait en er zorg voor 
draagt dat het financiële reilen en zeilen van de klantenportefeuille op orde is. En hoe hij, als 
echt alles kon en de ‘sky the limit’ zou zijn, het familiebedrijf weer in de oude glorie zou 
herstellen, nadat een lucratieve tak in het vastgoed moest worden afgestoten vanwege een 
conflict met een vroegere zakenpartner. Hij vertelt over zijn eergevoel, dat ook terugkwam 
in zijn verhalen over zijn eerdere werkervaring bij de Landmacht en later bij de Marechaussee. 
Als hij vertelt over zijn werk als soldaat, het teamgevoel met zijn collega’s en zijn ontmoeting 
met en werk voor de Koning, lichten zijn ogen op en voel ik de bezieling.

Zijn werkervaring in de financiële administratie, bij zijn vader in het bedrijf, is ook aanzienlijk. 
‘Allemaal tevreden klanten’, aldus de jongen.

He who has a Why to live for 
can bear almost every How.
Friedrich Nietzsche
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Waarden in werk, weet jij wat je belangrijk vindt?

Ik spreek hem aan op zijn eergevoel, waar hij gezien zijn ervaring en geschiedenis bij de 
Landmacht en de Marechaussee direct beeld en binding mee heeft.

Ineens snapt hij dat hij zijn focus moet verleggen en lukt het hem ook om dat te doen, omdat 
er een waarde in het geding is, namelijk ‘Waakzaamheid en dienstbaarheid’, die hem 
werkelijk raakt. We vergelijken het met zijn verleden als soldaat.

Hij snapte eerder wel met zijn hoofd dat hij planning belangrijker moest maken, maar dat 
lukte hem (zeker onder druk) gewoon niet, omdat hij dit zelf niet vanuit zijn hart en zijn ziel 
daadwerkelijk belangrijk vindt. Het is niet zijn waarde. Onder druk valt hij dus makkelijk terug 
in andere keuzes.

Pas toen zijn eigen waarde belangrijk werd en hij die kon toepassen in keuzes en het stellen 
van prioriteiten, lukte hem het substantieel om zijn werk zo in te richten dat hij wel aan de 
verwachtingen van de financieel manager kon voldoen.

Hij heeft vanaf die dag boven verwachting gefunctioneerd en is inmiddels naar ieders 
tevredenheid in vaste dienst.

Dat is de kracht die waarden hebben. Ze motiveren ons om 
boven onszelf uit te stijgen.

‘Waarom is het dan zo moeilijk om hier te slagen?’ vraag ik hem op de man af. ‘In je profiel 
zijn veel aanknopingspunten te ontdekken waarom het je eigenlijk gewoon zou moeten 
lukken’.

Als ik naar de combinatie van zijn profiel en dat van zijn teamleden kijk, snap ik ook het 
krediet dat hij bij hen heeft. Ze hechten allemaal waarde aan sfeer, kwaliteit en teamgeest. 

Er is niets dat meer samenbindt en vertrouwen genereert dan 
gedeelde waarden.

Alleen scoren zijn collega’s eveneens hoog op de waarde ‘Orde en Netheid’ en hij scoort daar 
niet op.

Als hij moet kiezen en prioriteiten moet stellen in zijn werk, staat ‘Planning’ niet boven aan 
de lijst.

En dat nekt hem momenteel.

Dat licht hij zelf ook toe. ‘Ik vind het gewoon lastig om ‘nee’ te zeggen als er collega’s met 
vragen aan mijn bureau staan. Dan laat ik hun vragen voorgaan omdat ik het belangrijk vind 
om hen te helpen, en daardoor haal ik aan het einde van de dag mijn planning niet die Petra 
voor me heeft opgesteld’.

Hij wil heel graag blijven werken bij het bedrijf waar hij nu gestart is, omdat zijn lange-
termijnplan (familiebedrijf in oude glorie herstellen) nu nog niet opportuun is.

Ik vertel hem dat als hij wil blijven, hij goed moet begrijpen wat het bestaansrecht van zijn 
functie is. Dat is de financieel manager en haar collega Petra zoveel mogelijk ontlasten en 
ondersteunen. Zij zijn in eerste instantie zijn klant. Zij hebben zijn ‘bescherming’ nodig. 
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Je komt er alleen achter dat wanneer je dingen samen met anderen doet, iedereen andere 
dingen in het leven belangrijk vindt en dat keuzes maken dan lastig is. 

Ik denk dat dit ook de reden is dat zoveel huwelijken onder spanning komen te staan als er 
kinderen komen. Zaken die voor die tijd wat minder duidelijk of uitgesproken waren (als je 
allebei nog je eigen gang kunt gaan en verschillen in waarden kunt omzeilen), worden 
ineens glashelder als je samen tot een eenduidige opvoeding dient te komen. Als de één 
vooral structuur belangrijk vindt en de ander onafhankelijkheid, kan dat een flinke discussie 
opleveren.

Waarden kunnen echter ook, meer dan wat ook, verbinden 
en vertrouwen genereren. 

In mijn eigen huwelijk heb ik dat – overigens zonder de kennis van welke waarde dan ook – 
in de praktijk mogen ervaren. Mijn man en ik zijn in de zin van psychologische behoeften 
compleet verschillende mensen: hij is een techneut en ik een psychologe, hij houdt ervan ‘op 
zichzelf’ te zijn, ik nodig het liefst de hele buurt uit om bij ons te komen eten, hij kan heel 
veel dingen tegelijk, ik kan niet eens een gesprek voeren als ik ook moet koken….. Allemaal 
zaken die toen we nog met zijn tweeën waren zorgden voor redelijk wat onbegrip en 
echtelijke twisten. Tot we kinderen kregen. In zeven jaar tijd gingen we van twee naar zes 
personen en moesten we samen een flink bedrijf runnen aan het thuisfront. Dat ging 
wonderbaarlijk goed. Sterker nog: het ging beter dan toen we nog met z’n tweetjes waren. 
We bleken verrassend hetzelfde te denken over de belangrijke dingen in het leven. 
Onafhankelijkheid, gezelligheid, eigen besluiten nemen: allemaal zaken die wij samen 
belangrijk vinden. Dat betekent in de praktijk dat we bijna nooit ergens over hoeven te 
overleggen. Er is een diepgaand vertrouwen dat we weten welke keuzes we moeten maken 
voor onze kinderen, ook als we niet samen zijn om dat te bespreken. We delen namelijk 
dezelfde waarden en vanuit die waarden is er een verbindend kader waarin we beslissingen 
nemen.

Waarden, een belangrijke basis voor bezield kiezen
 
Waarden zijn hot. In de politiek hoor je het bijvoorbeeld aan de lopende band en ook in de 
reclamewereld hebben ze goed begrepen wat het effect van waarden is op (koop)gedrag. 
Let maar eens op hoe vaak je ‘omdat wij het belangrijk vinden dat…’ in een advertentietekst 
terugleest of hoort.

Maar wat is een waarde nu precies?

Een waarde is een diepgewortelde (dikwijls onbewuste) overtuiging die informatie geeft 
over die zaken die werkelijk belangrijk zijn voor jou. 

Waarden komen eerst en vooral naar boven als je een keuze 
moet maken of als je samen iets gaat ondernemen.

Zolang dat niet het geval is, hoeft het zowel voor je omgeving als voor jezelf nog niet zo 
evident te zijn wat je waarden zijn en of deze al dan niet met elkaar ‘matchen’.

Als je tijdens een BBQ een borrel drinkt met vrienden hoeft een verschil in waarden 
bijvoorbeeld niet per se op te vallen. Maar als je met elkaar op vakantie gaat….

Ineens kun je dan denken ‘is dit die leuke man/vrouw van het schoolplein? Wat doet zij 
moeilijk over geld’ of ‘Waarom moeten we van hem altijd zo vroeg op de skipiste zijn, ik 
slaap liever uit’. 

Herkenbaar?

Is de persoon veranderd? Nee. Ben jij veranderd? Nee.
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Waarden verbinden (als je meer vanuit de ‘ik vind het belangrijk dat’-modus gaat handelen 
en communiceren, ontstaat er veel meer ruimte om te onderzoeken of daarin een gemene 
deler te ontdekken is). 

Vanuit deze context bezien vind ik het woord ‘waardeoordeel’ interessant. Feitelijk gaat het 
over een oordeel dat je over een ander hebt, gebaseerd op jouw waarden (waarbij je vindt 
dat die ander hetzelfde belangrijk moet vinden als jij). Je kunt zo van je eigen waarden 
overtuigd raken, dat het een onwrikbaar geloof wordt. Je waarde wordt in een dergelijke 
situatie een verkapte norm. Du moment dat je inziet dat jouw waarden niet beter zijn dan 
die van de ander en je op zoek gaat naar manieren waarop je een relatie, team of gezin goed 
kunt laten functioneren, kom je in een andere (wederom magische) laag terecht waar je 
jezelf en de ander veel beter kunt zien en waarderen.

Waarden en keuzes
 
Waarden komen, zoals reeds genoemd, dus vooral aan bod als je samen iets moet ondernemen 
of als je keuzes moet maken. 

Voor wat betreft de invloed van waarden op het maken van keuzes heeft Simon Sinek (1973), 
een bekend schrijver en spreker op het gebied van leiderschap en menselijk gedrag, in zijn 
onderzoek naar de effectiviteit van marketingboodschappen, een handzaam en makkelijk te 
begrijpen model ontwikkeld. Hij noemt dit model ‘de Golden Circle’ en in zijn bestseller ‘Start 
with why. How great leaders inspire action’ (2011) zet hij helder uiteen hoe dit model werkt.

Kort samengevat richtte zijn onderzoek zich op het type boodschap dat mensen aanzet tot 
het kopen van een product, omdat ze zich geïnspireerd voelen door de reclame van het 
bedrijf dat het product verkoopt. Waarom maken mensen de keuzes die ze maken?

Sinek ontdekte dat organisaties die vanuit de WHY laag communiceren vele malen succesvoller 
zijn dan organisaties die enkel verkondigen wat ze verkopen en hoe ze hun producten maken.

Norm of waarde?
 
Waarden gaan dus over zaken in je leven die voor jou, als je moet kiezen, niet onderhandelbaar 
zijn. Die dingen waar jij in gelooft, die jij werkelijk belangrijk vindt. Die dingen waar jij van 
‘aan’ gaat, zoals de ‘soldaat’ uit het verhaal aan het begin van dit hoofdstuk. Dat kan 
bijvoorbeeld gaan over onafhankelijkheid, over ‘het grotere goed dienen’, over rechtvaardig-
heid. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Normen en waarden worden dikwijls in één adem genoemd.

Het is echter van groot belang om je te realiseren dat een waarde iets fundamenteel anders 
is dan een norm. ‘Wij geven elkaar in Nederland een hand’ is bijvoorbeeld een norm. ‘Wij 
geloven in gelijkheid’ daarentegen is een waarde. 

Een WAARDE is datgene wat je echt belangrijk vindt. Een geloof over wat nagestreefd wordt 
of zou moeten worden in je werk/leven. Het komt uit een diepere laag, is verwachtingsvol 
van aard en het is echt van jezelf (niet opgelegd). 

NORMEN zijn gedragsregels. Overtuigingen over hoe je je zou moeten gedragen en waar je 
een ander op kunt afrekenen. Het betreft hier een oordeel, jouw overtuiging over hoe iemand 
anders het zou moeten doen.

Normen gaan over goed en fout, waarden gaan over wat belangrijk voor je is.

Normen zijn van de ander, waarden zijn van jou.

Normen verdelen in communicatie en in samenwerking (je communiceert vanuit de ‘ik vind 
dat’-positie, wat dikwijls al snel een impasse oplevert).
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Deze WHY-laag uit zijn model komt overeen met de waarden waar ik over schrijf, het is de 
eerdergenoemde ‘ziel’ van een bedrijf.

Wat zijn jouw waarden?
 
Net als in het hoofdstuk over psychologische behoeften voeg ik voor jouw beeldvorming een 
lijst met voorbeeldwaarden toe. Deze lijst heeft in het geheel niet de pretentie om volledig 
te zijn, ze is puur bedoeld om jou meer gevoel te geven bij waarden in het algemeen. 

Welke drie waarden uit de onderstaande lijst zijn voor jou het belangrijkst? Uiteraard zijn er, 
net als bij de lijst met behoeften, wederom meer dan drie te kiezen. Ook hier geldt: kies de 
waarden uit de lijst die er voor jou het duidelijkst uitspringen. Die waarden die je nooit ofte 
nimmer zou willen opgeven.

Juist het samenstellen van een top 3 schept helderheid en focus:

Als voorbeeld haalt hij Apple aan. Dit bedrijf vertelt in zijn advertenties niet over de computers 
die men maakt en hoe ‘state of the art’ deze computers wel niet zijn, maar Apple vertelt dat 
men gelooft in innovatie, dat we elke dag buiten de gebaande paden moeten denken en 
treden, omdat daar werkelijke vernieuwing en vooruitgang plaatsvinden.

Apple informeert niet, Apple inspireert. Het bedrijf betreedt die verwachtingsvolle laag van 
waarden en dat is de reden dat mensen producten van Apple willen kopen.

Mensen die dezelfde waarden belangrijk vinden, voor wie innovatie en vernieuwing 
belangrijke waarden zijn, zullen zich als vanzelf aangetrokken voelen tot de producten van 
Apple, aldus Sinek. ‘People don’t buy what you do, they buy why you do it’.

The ‘golden circle’ from Simon Sinek

 WHY

 HOW

 WHAT
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Bezield kiezen
 
Heb je uit de bovenstaande lijst drie waarden kunnen aankruisen die jouw top 3 vormen? Zo 
niet, vul jouw lijst dan aan met waarden die in jou opkomen en die voor jou het allerbelangrijkst 
zijn.

Bedenk je dan nu eens, als je top 3 af is, in een split-second, of deze waarden echt helemaal 
van jou zijn.

De enige manier om dat te doen is door te voelen. Komt je keuze echt ‘uit jou’ (dan zit je op 
het niveau van de ziel) of komt het ‘van buiten’, door ervaringen die je hebt gehad of door 
informatie die van anderen afkomstig is over wat werkelijk belangrijk is in het leven (dan is 
het meer het niveau van persoonlijkheid, het masker)? Komt het vanuit een verlangen (iets 
waarvan je droomt) of vanuit een gebrek (komt het voort uit iets dat er niet is/was in je 
leven)? Kies je voor deze waarde, omdat je ergens wil komen (groeimotief) of omdat je 
ergens vandaan wil raken (gebreksmotief)?

Heb je bijvoorbeeld de waarde ‘harmonie’ gekozen, dan is het goed om eens bij jezelf te rade 
te gaan of je dit belangrijk vindt omdat je bent opgegroeid in een gezin waar veel ruzie was 
(dan is het een gebrek en geen waarde op zielsniveau) of dat ‘harmonie’ echt in de diepste 
kern bij jou hoort (omdat het bij jouw droom en verlangen hoort en bij wat jij wenst voor 
jezelf in je leven).

Kunnen waarden veranderen?
 
Waarden zijn, in mijn ervaring, meer aan verandering onderhevig dan de eerder in dit boek 
beschreven behoeften die redelijk sterk in aard en aanleg verankerd zijn. Zo kun je bijvoorbeeld 
aan het begin van je carrière ‘ambitie’ als belangrijkste waarde hebben en kan dat later in je 
loopbaan veranderd zijn in ‘zingeving’, bijvoorbeeld omdat je hebt bereikt wat je wilde 
bereiken en tot de conclusie bent gekomen dat er ook nog andere dingen in het leven 
belangrijk zijn dan enkel zakelijk succes. 

•	 Eerlijkheid

•	 Commitment

•	 Compassie

•	 Creativiteit

•	 Moed

•	 Enthousiasme

•	 Efficiency

•	 Ethiek

•	 Harmonie

•	 Maatschappelijke relevantie

•	 Structuur

•	 Doelgerichtheid

•	 Conformiteit

•	 Sfeer

•	 Invloed

•	 Besluitvaardigheid

•	 Het verschil kunnen maken

•	 Open communicatie

•	 Vriendschap

•	 Toekomstige generaties

•	 Integriteit

•	 Respect

•	 Succes

•	 Vertrouwen

•	 Wijsheid

•	 Persoonlijke groei

•	 Materialisme

•	 Variatie

•	 Macht

•	 Loyaliteit

•	 Positiviteit

•	 Zingeving

•	 Verantwoordelijkheid

•	 Vrijheid
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Bevind je je in de laatste fase van je loopbaan, dan maak je hoogstwaarschijnlijk andere 
keuzes dan aan het begin van je loopbaan, omdat je andere zaken belangrijk vindt.

Het kan handig zijn om bij je eigen zoektocht in je achterhoofd te houden dat waarden 
kunnen veranderen, afhankelijk van de fase in je loopbaan en in je leven, en om op dit 
moment vooral vanuit je huidige levensfase je waarden te onderzoeken.

Nu je helder hebt wat waarden zijn, is het belangrijk voor jou om je af te vragen wat jouw 
waarden (op zielsniveau) zijn. 

Een oefening

Het werkt het best als je deze oefening samen doet met iemand die jouw antwoorden 
noteert, zodat jij kunt nadenken terwijl de ander schrijft.

1. Maak de volgende zin af:

 Ik kom elke dag naar mijn werk bij  (Naam Organisatie), omdat ik 
 

 
 

 
 

2. Vervolgens vraagt degene met wie je deze oefening samen doet alleen maar na elke zin 
‘Waarom vind je dat belangrijk?’ (niets meer en niets minder) en schrijft jouw antwoord 
op. Zo graaf je verder tot je gevoelsmatig bij de essentie van je motivatie komt (je 
kernmotivatie), die zin waarvan je voelt ‘Dáárom kom ik elke dag naar mijn werk’. Doe 
je deze oefening alleen, dan stel je jezelf die vraag en noteer je je eigen antwoorden.

Ingrijpende levensgebeurtenissen als een scheiding, het verlies van een kind of het krijgen 
van een ernstige ziekte hebben logischerwijze ook invloed op de dingen die je al dan niet 
belangrijk vindt.

Ook in de verschillende fases van je levensloop kunnen waarden belangrijker of juist minder 
belangrijk worden.

Deze veranderingen zorgen elke keer voor een ander evenwicht (dat kan er bijvoorbeeld ook 
voor zorgen dat je je niet meer thuis voelt bij een organisatie waar je tien jaar geleden prima 
op je plek zat).

Ter illustratie:

De eerste waarden waarmee je in aanraking komt, zijn de waarden van je ouders. Ga maar 
eens na wat je bijvoorbeeld aan waarden hebt meegekregen op het gebied van werk of op 
het gebied van geld. En wees hierbij alert dat het over een waarde (bijvoorbeeld ‘wij geloven 
in authenticiteit’) gaat en niet over een norm (bijvoorbeeld ‘doe maar normaal, dan doe je 
al gek genoeg’). Zijn dit vandaag de dag ook nog steeds jouw waarden? 

Rond je middelbareschooltijd of studententijd ga je dikwijls anders kijken naar de waarden 
die je vanuit huis hebt meegekregen. Sterker nog, je zet je er graag tegen af en gaat andere 
zaken belangrijk vinden, dikwijls alleen al omdat je niet op je ouders wil lijken.

In je eerste baan krijg je waarden mee vanuit de organisatie waar je start: wat vinden ze daar 
belangrijk? Maak de balans maar eens op als het om je eerste baan gaat. Wat heb je daar 
geleerd over wat belangrijk is?

En als je van starter naar medior richting senior gaat en je privéleven ontwikkelt zich 
eveneens, wordt de balans weer anders. Als je bijvoorbeeld een kind krijgt, kun je anders 
naar je werk gaan kijken en andere dingen belangrijk gaan vinden. De balans werk–privé 
wordt bijvoorbeeld belangrijker dan carrière maken.
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die interviewt, laat je dan niet om de tuin leiden en stel, open en onderzoekend als 
een kind, steeds opnieuw de ‘waarom’-vraag. Oordeel niet, onderzoek. Juist als het 
ongemakkelijk begint te worden, moet je doorvragen of sterker nog: wees stil en 
geef de ander de tijd en ruimte om tot een antwoord te komen (je bent er bijna). 
Mijn ervaring is dat mensen die hier geen ervaring mee hebben dikwijls het gevoel 
krijgen dat ze moeten stoppen met vragen. Het is in deze oefening juist de bedoeling 
dat je doorvraagt.

Tot slot: als je jouw kernmotivatie en je top 3-waarden vergelijkt met de waarden van de 
organisatie waar je werkt of, als je zelfstandig bent, met de opdrachtgevers/partners met 
wie je samenwerkt, komen deze dan overeen of is er een betere match te bedenken en te 
maken?

3. Als je uiteindelijk bij jouw kernzin bent aangekomen, kijk dan eens of je kunt achterhalen 
over welke waarde(n) die kernmotivatie gaat en, heel belangrijk: is het een kernmotivatie 
van binnenuit of is deze verbonden met iets van buitenaf?

 Zo kun je bijvoorbeeld beginnen met het antwoord ‘omdat ik geld moet verdienen’ en 
uitkomen bij de kernmotivatie ‘omdat het me de vrijheid geeft te doen wat ik wil doen’. 
Dan komt je kernmotivatie van binnenuit, het geeft jou vrijheid.

 Je kunt als kernmotivatie ook uitkomen op ‘omdat ik het belangrijk vind om erkenning te 
krijgen van anderen’. Dan wordt jouw kernmotivatie gestuurd door een afhankelijkheid 
van iets dat buiten je is, de erkenning van je omgeving.

 Het is belangrijk om te bepalen of de kernmotivatie die je gevonden hebt, ook 
daadwerkelijk de kernmotivatie is die je wilt hebben. Voorbeeld: misschien kom je er wel 
achter dat je kernmotivatie nu is dat je doet wat je doet om erkenning te krijgen, maar 
wil je doen wat je doet omdat je er gelukkig van wordt.

 Herformuleer dan je kernmotivatie zodanig dat deze recht doet aan waarom jij wilt doen 
wat je doet. Ook al doe je het misschien nu nog niet, je kunt je kernmotivatie wel alvast 
als zodanig formuleren.

 Als je dat helder kunt formuleren en je je daar bewust van wordt, zet je een belangrijke 
stap richting je eigen ziel.

	 		Mensen voelen vaak veel weerstand bij deze oefening is mijn ervaring. Je hoofd zegt 
‘het is waardeloos. Een truc. Waar gaat dit over?’. Soms worden mensen narrig en 
gaan ze (dikwijls onbewust) vanuit een gebreksmotief antwoorden (‘ik kom elke 
dag naar mijn werk omdat ik niet thuis wil zitten’). Als je de ‘waarom vind je dat 
belangrijk?’-vraag gaat stellen op basis van een gebreksmotief kom je natuurlijk 
nooit bij de essentie van je motivatie uit. Doe je deze oefening alleen, wees dan 
alert of je vanuit je verlangen antwoordt of vanuit angst/gebrek. Als jij degene bent 
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Door behoeften en waarden vanuit het onbewuste ‘op te vissen’ en jezelf hiervan bewust te 
maken, krijg je niet alleen zicht op de rol(len) en de plek(ken) waar je het best tot je recht 
komt en wat jou werkelijk drijft, je krijgt ook zicht op je enorme potentie. 

Ik word er elke keer weer enthousiast van als mensen gaan inzien wat hun eigen 
mogelijkheden zijn en beseffen dat ze precies goed zijn zoals ze zijn. Dat alles altijd precies 
lijkt te kloppen en bij elkaar lijkt te komen als je je eigen verhaal vindt.

Hoe herkenbaar de resultaten van de testen in mijn praktijk ook waren voor mensen, het 
gebeurde met enige regelmaat dat zij desondanks toch niet in beweging kwamen en hun 
potentie (die binnen handbereik leek en was) niet daadwerkelijk gingen aanwenden en 
zichtbaar maken in de praktijk.

Hoewel ik het reactieve karakter van testen ken en onderken, weet en heel goed begrijp dat 
iets weten, iets anders is dan het ook daadwerkelijk doen, frustreerde dit soort casuïstiek mij 
enorm. 

Het leek wel of sommige mensen gevangen zaten. Of in ieder geval het gevoel hadden dat ze 
gevangen zaten, want in mijn beleving stond de deur van die ‘gevangenis’ wagenwijd open.

Waarom liepen ze er dan niet uit? Zelfs niet met de bewuste kennis van hun potentie?

Ik ging wederom op onderzoek uit, vastbesloten om ook op deze vraag een antwoord te 
vinden. 

Het leidde mij naar het systemisch werk, een fascinerende blik op de mens in zijn (familie)
systeem. 

Voor mij, een psychologe opgeleid in het Westen en gewend om enkel naar de mens als 
individu te kijken, was dit een ware openbaring. En voor het kind in mij, dat zo lang ik me 
kan herinneren geïntrigeerd was door de verhalen van mijn grootouders, een bron van 
inspiratie.

You don’t choose your family.
They are God’s gift to you,  
as you are to them.
Desmond Tutu
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Een boek dat mijn kijk op de mens in zijn familiesysteem diepgaand gevormd en gewijzigd 
heeft is het bekroonde boek van Mark Wolynn uit 2016 ‘It didn’t start with you’. Reden dat 
dit boek me zo fascineert, is dat Wolynn niet enkel vanuit psychologisch perspectief naar de 
verbinding in een familiesysteem kijkt, iets dat voor veel mensen toch een redelijk hoog 
‘zweefgehalte’ heeft, maar ook beschrijft hoe trauma’s in genetische zin van de ene generatie 
op de andere worden doorgegeven.

Zo haalt hij een onderzoek aan dat onder muizen is uitgevoerd (daar muizen in 12 weken drie 
generaties voortbrengen en generatie overstijgend onderzoek bij mensen aanzienlijk langer 
in beslag neemt). De eerstegeneratiemuis krijgt een kers en precies op het moment dat het 
beestje van de betreffende kers wil smullen, krijgt hij een stroomstoot. Zo leert de muis ‘de 
kers is gevaarlijk’. Als deze muizen kindjes krijgen en deze muizenkinderen krijgen een kers 
aangeboden…denk je dan dat zij die kers eten?

Néé.

Denk je dat de muizenkleinkinderen kersen eten?

Néé.

Systemisch werk, wat is de ziel van jouw systeem?
 
In de psychologie zoals ik haar ken, zijn we geneigd de cliënt te zien als een individu. We 
spreken hem of haar buiten de dagelijkse context, kijken naar de (loopbaan)vragen die er 
zijn en bekijken op basis van zijn/haar potentie waar ontwikkeling mogelijk is.

Ik realiseer me dat dat heel simpel gezegd is, maar dit is zo’n beetje waar het in de praktijk 
op neerkomt.

Echter, je bent niet alleen een individu. Je maakt vanaf je geboorte deel uit van vele systemen 
(denk bijvoorbeeld aan het land/de cultuur/de streek waarin je opgroeit of aan het feit of je 
man of vrouw bent). Het familiesysteem waarin je opgroeit, is van grote invloed op jouw 
ontwikkeling als individu.
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Het is interessant om eens te onderzoeken hoe dat bij jou zit: ken jij de moeder van je 
moeder? Wat voor leven heeft zij gehad? Welke keuzes heeft ze gemaakt? Herken jij daar iets 
in dat jouw vraagstuk op dit moment raakt? Als ze nog in leven is, ga dan eens met de 
moeder van je moeder in gesprek en vertel haar over jouw dromen en angsten. 

Voor mij ging er een wereld open toen ik me bewust werd van de verbinding tussen mijn 
eigen leven en het leven van mijn voorouders. Wat was hun verhaal? Wat waren krachten in 
mijn familiesysteem? Waar kon ik op leunen in mijn ondernemerschap? En waar had ik juist 
last van? Wat belemmerde me in het zetten van stappen?

Daar dit dikwijls op zo’n diep onbewust niveau speelt en nauwelijks rationeel te beredeneren 
is, meldde ik me aan voor een familieopstelling. Dit is een manier van coaching waarin de 
verbinding met familieleden (en eventuele zogenaamde ‘verstrikkingen’) aan het licht kan 
worden gebracht. Dit door familieleden letterlijk op te stellen en neer te zetten in de ruimte 
(niet door je familie mee te nemen, maar door symbolen of mensen te kiezen die hen 
vertegenwoordigen). Ik had over deze manier van werken gelezen in het boek van Mark 
Wolynn en ik had van meerdere mensen begrepen dat een dergelijke opstelling een intense 
ervaring was die veel inzicht gaf. Er zijn in Nederland veel therapeuten en coaches die 
dergelijke opstellingen aanbieden, zowel in groepsverband (waarbij de andere aanwezigen 
in jouw opstelling kunnen fungeren als representant voor bijvoorbeeld je vader of je moeder) 
als in een individuele setting (waarin er met zogenaamde vloerankers of poppetjes wordt 
gewerkt die jouw familieleden kunnen representeren).

Het was die familieopstelling die me deed inzien hoezeer ik in mijn eigen ondernemerschap 
verbonden was met het ondernemerschap van mijn overgrootvader die zijn bakkerij verloor 
tijdens WO II en hoe ik, onbewust, zo hard (genadeloos hard) werkte om dat verlies goed te 
maken. Feitelijk was ik, drie generaties later, nog steeds aan het overleven. Toen ik dat kon 
inzien, kon ik dat patroon eindelijk loslaten en doorbreken. 

Over ontketenen gesproken.

Zonder de daadwerkelijke ervaring van de stroomstoot schijnt het nageslacht tot twee 
generaties verder te weten ‘pas op, kijk uit, die kers is gevaarlijk’. De ervaring van het trauma 
wordt dus letterlijk doorgegeven aan het nageslacht via informatiedragers in het sperma.

Stel jij bent doodsbang voor kersen en je hebt geen idee waarom. Je komt bij een coach of 
therapeut die vanuit individueel oogpunt met jou aan je angst voor kersen gaat werken.

Denk jij dat het veel gaat opleveren?

Ik denk van niet.

Toch is dat wat er in de praktijk vaak gebeurt als mensen psychologische hulp zoeken.

Wolynn beschrijft vanuit genetisch oogpunt nog een ander fascinerend gezichtspunt: er is in 
fysieke zin een moment dat er letterlijk drie generaties in één zijn. Dat is het moment dat 
jouw moeder in de buik van haar moeder zit. Bij vijf maanden heeft een meisjesbaby al haar 
eicellen al. Als ze in de buik van haar moeder zit, dus ook. Uit één van die eicellen ben jij 
geboren. Oma geeft haar gedachten, angsten en trauma’s door aan haar baby (jouw moeder) 
en die baby geeft ze door aan haar eigen eicellen (waar jij uit ontstaat). Vandaar, aldus 
Wolynn, dat je sterk verbonden bent met de moeder van je moeder. Dit geldt overigens 
zowel voor mannen als vrouwen. We zijn namelijk allemaal voor 50% uit een eicel van onze 
moeder voortgekomen.
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Systemisch werk: familieopstellingen
 
Waar er in genetische zin een verbinding is tussen ons en onze familie wordt er in het 
systemisch werk van uitgegaan dat die verbinding er in psychologische zin ook is. Het 
familiesysteem wordt, beeldend gezegd, beschouwd als een soort mobiel waarin iedereen 
met draden aan elkaar verbonden is en op een bepaalde manier ‘draait’. In dat ‘mobieltje’ 
wordt continu naar evenwicht gezocht en er gelden een aantal ‘wetten’:

1. Er is een volgorde: eerst de ouders, dan hun kinderen, dan hun kinderen enzovoort. 

2. Iedereen hoort erbij.

3. Er moet een balans zijn tussen geven en nemen.

Als er in die wetten een verstoring is (bijvoorbeeld: op het gebied van de volgorde kan er 
sprake zijn van een afwezige of vroeg overleden ouder), zoekt het systeem naar balans en 
kan er iemand uit de ‘rij’ van de kinderen, op de plek van een (groot)ouder getrokken 
worden. Dat gebeurt allemaal compleet onbewust.

Ter illustratie is hier het verhaal dat ik een aantal jaren geleden van een van mijn cliënten 
hoorde. Hij was afkomstig uit een gezin met drie kinderen, waarvan hij de middelste was. 
Zijn oudste zus was als kind overleden door een noodlottig ongeval. Door het drama dat dit 
gezin trof, raakten de ouders elkaar kwijt in hun verdriet. Vanaf dat moment was zijn moeder 
ontroostbaar en zijn vader compleet afwezig. ‘Alsof hij eigenlijk al dood was’, aldus de cliënt. 
Door de afwezigheid van zijn vader en de behoefte aan steun van zijn moeder is hij, onbewust 
en uit blinde liefde, in het systeem op de plek van zijn vader gaan staan, naast zijn moeder. 
Met als gevolg dat de plek naast hem letterlijk niet vrij is, en hij – hij is inmiddels bijna veertig 
– nog geen relatie heeft (en ook nooit heeft gehad). Er is daadwerkelijk geen ruimte voor een 
partner. Hij vertelde me dit verhaal naar aanleiding van zijn recente ervaring met een 
familieopstelling, waardoor hij zich hiervan bewust was geworden.
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Jouw ziel en de ziel van je familie
 
De grote verbindende factor in een familiesysteem is loyaliteit. ‘Blinde liefde’ noemt Bert 
Hellinger (1925), grondlegger van het systemisch werken, dat. Deze loyaliteit is dikwijls 
compleet onbewust.

Iemand is dus loyaal aan iets of iemand voor hem en kan dat daarom niet aan zichzelf zijn. 

Je kunt nog zoveel duidelijkheid hebben over je 
levensopdracht en je eigen essentie, als je verstrikt bent in je 
systeem omdat de ziel van je familie iets anders nodig heeft, 
ben je dus gewoonweg niet in staat om je eigen pad te lopen 
totdat je helderheid verkrijgt over deze verbondenheid (en 
waar deze helpend is en waar niet).

Dát gebeurde er dus in mijn praktijk in de gevallen dat mensen ongeacht het vergroten van 
hun bewustzijn en de kennis van hun behoeften en waarden, toch geen stappen in de richting 
van de toekomst konden zetten. Ze waren verstrikt in het systeem waardoor het voor 
sommige mensen bijna onmogelijk was om hun eigen leven volledig te leiden en de potentie 
die zij in aard en aanleg hebben ten volle in de wereld te zetten. Als je niet op je eigen plek 
staat, lukt dat gewoon niet.

Deze manier van kijken maakte mij uiteindelijk duidelijk waarom mensen in dit soort gevallen 
dikwijls niet kunnen uitleggen wat hen tegenhoudt of belemmert. Het is puur onbewust.

Een familieopstelling is een manier om met beelden of met representanten (mensen die de 
plek van familieleden innemen in de opstelling), aan de hand van de vraag van een cliënt op 
te stellen waar er mogelijk een verstrikking of een disbalans in het systeem is en deze ‘op te 
lossen’ aan de hand van de bovengenoemde ‘wetten’. 

Stel bijvoorbeeld dat een cliënt de behoefte heeft om meer vrijheid te ervaren in zijn leven, 
omdat hij zich geremd en geblokkeerd voelt en niet goed weet waarom. Dan gaat de 
begeleider van de opstelling intuïtief en met kennis van de wetmatigheden in het systeem 
op zoek naar de plek waar de vrijheid van de persoon die de vraag stelt belemmerd wordt in 
het systeem. De representanten nemen in de opstelling daadwerkelijk de plek van de 
betreffende familieleden in en kunnen namens hen spreken. Ze verbinden zich, door op de 
plek te gaan staan van een (voor)ouder, gevoelsmatig met de ziel van het systeem van de 
cliënt en krijgen via die ziel de informatie die nodig is om de vraag van de cliënt te 
beantwoorden. Dat is voor iedereen die voor de eerste keer representant is een heel 
bijzondere ervaring. Je ervaart ineens emoties of fysieke pijn die niet van jou zijn. 

Zo kan op het niveau van de familieziel aan het licht worden gebracht wat je (voor)ouders 
ervaren en voelen, in welke richting hun blik is gericht (verleden of toekomst) en wat er 
nodig is om de balans te herstellen en jou als vraagsteller de gewenste vrijheid te laten 
ervaren.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat dit in het geheel geen instrumentele werkwijze of 
een truc/toneelstuk is. De begeleider laat zich leiden door de kennis die uit het systeem zelf 
komt, net als de representanten die deelnemen aan de opstelling. Aan de hand van dit 
proces kunnen cliënten bijvoorbeeld hun eigen plek weer innemen of bijvoorbeeld teruggeven 
wat ze voor een ander familielid hebben gedragen en kan de balans zich herstellen. 

Niet alleen in de opstelling zelf, ook in de buitenwereld treedt parallel eenzelfde beweging 
op, waardoor iemand (weer) vrij is om verder te gaan. Een duurzame interventie dus.
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Wat ik wel denk is dat het een onmisbaar stukje in de ‘Wie 
ben ik?’ puzzel is om in kaart te brengen van welke familie je 
afstamt en wat het verhaal is, zowel vanuit de vaderlijn als 
vanuit de moederlijn, hoe pijnlijk ook. Alleen al dat bewustzijn 
kan helpen om steviger in de wereld en op je eigen plek te 
staan.

Twee voorbeelden uit mijn praktijk waarbij zonder opstelling verlichting optrad:

Carel is een energieke man van 36. Hij is op mijn pad gekomen door een gezamenlijke 
vriend. Hij heeft gedurende een aantal jaren een leidinggevende rol in de commerciële sector 
vervuld, maar moet steeds op zoek naar een andere baan omdat zijn jaarcontract niet wordt 
verlengd of hij wordt ontslagen. Carel snapt er niets van en wil weten wat hij moet doen. Na 
ons kennismakingsgesprek heb ik de test afgenomen. Zijn behoeften- en waardenprofiel 
duidt overduidelijk op een leidinggevende rol in een zakelijke en resultaatgerichte omgeving. 
Hij zou het liefst een baan als projectleider hebben met ruimte om niet alleen te managen, 
maar ook inhoudelijk de diepte in te gaan. Dit is een rol die past bij zijn behoeften en 
waarden.

‘Hoe kan het nou dat je niet verder komt en steeds niet mag of kunt blijven, ondanks je 
talent?’ vraag ik me openlijk af in ons gesprek. 

Als ik hem vraag aan wie hij loyaal is door geen succes te hebben weet hij dat gelijk. Alsof 
die vraag een luikje opentrekt. ‘Aan mijn moeder’, vertelt hij. Zijn moeder was een briljante 
studente Geneeskunde. In haar derde jaar wordt ze, niet gepland, zwanger. Van Carel. Destijds 
een reden om met de studie te stoppen.

‘Als zij geen succes mag hebben door mij, mag ik ook geen succes hebben’ blijkt Carels 
onbewuste overtuiging te zijn.

Voorbeelden uit de praktijk 
 
Hoe gefascineerd ik zelf ook ben door het systemisch werk en door familieopstellingen, ik 
ben me er terdege van bewust dat dit voor veel mensen onbekend terrein is dat je niet 
zomaar betreedt.

Er is veel kritiek op deze manier van werken.

Het is namelijk niet wetenschappelijk. Wat nou ‘familieziel’? Dat is toch niet te meten.

Hoezo ‘wetten’?

Ook de grondlegger van het systemisch werk, de eerder genoemde Bert Hellinger, wordt 
vaak bekritiseerd, en wel vanwege zijn vrij dogmatische wijze van kijken. Dit zou heel goed 
een overblijfsel kunnen zijn uit zijn verleden als priester en missionaris.

Dan is er ook nog een groot verschil tussen het type begeleiders van opstellingen. De één 
heeft een scherpe systemische ‘antenne’ en kan zich laten leiden door wat aan het licht moet 
komen zonder ook maar iets te forceren, de ander is meer sturend/instrumenteel in het 
toepassen van de wetmatigheden in een systeem. Dat kan, logischerwijs, tot hele andere 
ervaringen bij de cliënt en dus ook tot een andere visie op het nut van familieopstellingen 
leiden.

Ik kan me heel goed voorstellen dat een dergelijke interventie door sommigen als ‘te 
zweverig’ wordt ervaren. Ik denk ook niet dat het voor iedereen nodig is om een 
familieopstelling te doen. 
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Het mooie van deze sessie was, vond ik, dat Angelique nog steeds niet op het aanbod van 
haar directeur hoefde in te gaan. Uit haar profiel kwam namelijk ook naar voren dat ze veel 
waarde hecht aan een goede balans tussen haar werkzame leven en haar privébestaan. 

Het is echter een groot verschil als je er niet voor kiest om 
directeur te worden omdat je andere dingen belangrijk vindt 
of omdat je geen 60 uur in de week wilt werken, dan als je 
dat doet vanuit onbewuste loyaliteit aan je systeem. De 
eerste keuze maak je vanuit vrijheid, de tweede vanuit 
gevangenschap.

Compassie
 
Wat de systemische manier van kijken mij misschien wel vooral leerde, is hoe complex een 
familiesysteem in elkaar zit en hoe er, onbedoeld en ongewild, trauma’s en onopgeloste 
zaken worden doorgegeven van de ene generatie op de andere.

Dat dat niemands schuld is en dat iedereen vanuit zijn perspectief gelijk heeft, leerde ik door 
deze manier van kijken, en voor mij betekende dat een enorme bevrijding, zowel voor mij 
persoonlijk als in mijn werk als psychologe.

Als je psycholoog bent of wilt worden, moet je je ‘eigen boek’ 1000 keer van voor naar 
achter en weer terug lezen. Pas als je weet wie je zelf bent en hoe je in elkaar zit, waar je 
eigen blinde vlekken en pijnpunten liggen, kun je vanuit zuiverheid iets voor anderen 
betekenen en professioneel nabij zijn, zonder je eigen vraagstukken of problemen in te 
brengen in de relatie met je cliënten.

We zijn er stil van.

Hij zegt ‘Ik ga haar vanavond nog bloemen brengen en dan moet het stoppen’.

Carel beseft ineens dat hij zijn moeder niet eert door geen succes te hebben. Maar juist en 
vooral door wél succes te hebben. Dan heeft haar ‘offer’ ergens nog zin gehad.

Dan is er ook het verhaal van Angelique, een vrouw van 41, werkzaam in de verzekeringswereld. 
Als ze binnenkomt en mij de hand schudt, denk ik direct ‘dat is de directeur’. In haar profiel 
had ik eveneens gezien dat haar behoeften en waarden die richting op wezen: een vrouw die 
waarde hecht aan invloed uitoefenen en een sterke behoefte heeft om de baas te zijn. Daar 
ze eveneens beschikt over een sterke behoefte zich in te leven in anderen, komt ze in eerste 
instantie mild en begripvol over. Tot ze haar zinnen op bepaalde doelen heeft gezet, dan kan 
ze ineens onverwachts directief zijn. Dat dit allemaal af te lezen valt uit haar profiel vindt ze 
ongelooflijk. Ik vraag haar wat ze precies doet en ze vertelt me dat ze al haar hele leven 
adviseur is. ‘Waarom heb je nooit voor leidinggeven gekozen?’ vraag ik haar. Dat blijkt precies 
de onderzoeksvraag vanuit haar eigen directeur te zijn. Hij zoekt een opvolger en denkt aan 
haar. Zij is van mening dat dat ‘veel te veel verantwoordelijkheid is’ en dat ‘ze dat niet kan’. 

Dat haar potentie uitwijst dat het helemaal geen gekke gedachte is van haar directeur, 
ontroert Angelique enorm. We praten verder over haar redenen om niet voor de rol van 
leidinggevende te gaan en komen uit op het thema loyaliteit. Op mijn vraag aan wie zij 
loyaal is door geen directiefunctie te ambiëren, schrikt ze enorm. Het is lang stil. Daarna 
vertelt ze me over de loopbaan van haar vader. Een selfmade man die opklom van het 
magazijn tot uiteindelijk een directiepositie. Hoe dat uiteindelijk één stap te ver bleek te zijn 
en hij moest ‘terug stappen’ naar de rol van verkoopleider. ‘Ik heb nooit gemerkt dat hij dat 
lastig vond’ zegt ze ‘maar ik besef nu dat ik, uit liefde, onbewust het besluit heb genomen 
nooit boven hem uit te stijgen’.
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Het belang van het kennen van je verlangen
 
Je bewustzijn vergroten over de invloed van je familiesysteem op jou en jouw verhaal is een 
belangrijk element in je reis. Om vervolgens weer door te gaan richting toekomst, op weg 
naar je eigen verhaal helpt één ding enorm: het kennen en formuleren van jouw verlangen. 
Wat zou jij doen als alles kon en er geen beperkingen waren? Wat is jouw ultieme, individuele 
droom?

Een van mijn cliënten vertelde me dat ze ooit van iemand geleerd had dat het familiesysteem 
eigenlijk ook de vorm van een ijsberg heeft. Maar dan een berg van mensen. 

We staan allemaal op elkaars schouders, we dragen elkaar. 
Wij zijn degenen die bovenaan staan en het perspectief dat 
wij hebben, hebben we te danken aan de mensen voor ons. 
Wij hebben de toekomst. 

En die toekomst wordt nog mooier als je met dankbaarheid en compassie naar de mensen 
voor je (of onder je, als je in de ijsbergmetafoor blijft denken) kunt kijken en kunt zien waar 
hun verhaal jouw verhaal sterker en uniek maakt. Ik leerde ook dat je je systeem en al die 
mensen die jou zijn voorgegaan geen grotere eer kan brengen dan je eigen leven voluit te 
leven, vanuit jouw eigen verlangen. Want jouw verlangen trekt je de toekomst in. Dan sta je 
automatisch met je neus de goede kant op (richting toekomst in plaats van richting het 
verleden) en is of wordt je familiesysteem je ruggensteun in plaats van je hindernis. Je bent 
vrij!

Hoe jij er ook mee aan de slag wilt gaan, ik hoop dat je begrijpt dat je in je zoektocht naar 
wie je bent je familie een cruciaal element vormt.

In de therapieën die ik gevolgd heb in dat proces van het vergroten van zelfkennis was  
de schuldvraag, al dan niet expliciet, altijd zeer duidelijk aanwezig. Kort door de bocht 
geformuleerd: ‘wat is er misgegaan in je jeugd en wie is daarvoor verantwoordelijk?’.

Die vragen hebben mij behalve woede, boosheid, onbegrip en verwijdering van mijn familie 
eigenlijk niets opgeleverd onder de streep.

Door de systemische manier van kijken leerde ik hoe we allemaal onbewust met de trauma’s 
van onze ouders zijn verbonden en hoe daardoor de blik van je ouders van jou kan zijn 
afgewend. Iets dat je als kind altijd voelt en dikwijls labelt als ‘afwijzing’. 

Als je met compassie naar de complexiteit van familiebanden 
en het sterke onbewuste karakter van verstrikkingen kunt 
kijken, is afwijzing of schuld ineens niet meer aan de orde.

 
Mark Wolynn leerde mij in zijn boek om als de volwassene die ik inmiddels ben (en niet meer 
als kind) met compassie door mijn wimperharen naar mijn ouders, hun ouders, en hun ouders 
te kijken en te zien wat zij allemaal hebben doorstaan, gedragen en niet in de laatste plaats 
‘overwonnen’. 

Ik leerde daardoor dat ik niet eens precies hoef te weten wat er precies gebeurd is en met 
wie en waarom. Dat het ook integer is om je systeem op tijd met rust te laten. Maar wel te 
zien dat ik er niet geweest was zonder al deze mensen voor mij. 

Dat maakte dat ik leerde wat de pijnpunten in mijn systeem waren en wat de krachtbronnen. 
Dat maakte ook dat ik me daar weer en meer mee kon verbinden en de steun kon ervaren 
die er van mijn familiesysteem uit gaat. 
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Een oefening

Een goede manier om je familie in kaart te brengen, is door middel van een zogenoemd 
genogram.

Een genogram is een schematisch overzicht van jouw familiesysteem. Eigenlijk een stamboom.

Door zo’n overzicht te maken, word je je dikwijls al meer bewust van zaken uit je 
familiesysteem. Zo kun je bijvoorbeeld ineens zien dat in elke generatie iemand in het 
verzekeringswezen werkte. Of je ziet dat er steeds vier kinderen per gezin zijn. Of je ziet in 
elke generatie een scheiding terugkomen.

Zowel de levende als de dode familieleden worden vermeld in een genogram, de generatie 
waar jij zelf deel vanuit maakt, je eventuele partner en kinderen, jij als kind tussen je broers 
en zussen en de generatie van jouw ouders en grootouders (drie generaties dus). 

Alleen feiten zijn van belang (en in dit geval beroepen), informatie over karakter, 
persoonlijkheid enzovoort zijn niet relevant bij deze werkwijze.

Een voorbeeld van een genogram:

1. Om jouw eigen familiesysteem in beeld te brengen ga je aan de slag met jouw eigen 
genogram.

2. Gebruik de symbolen uit het voorbeeldgenogram om je familiestamboom inzichtelijk te 
maken:

3. Jij bent het startpunt van het genogram. Je tekent dus EERST JEZELF.

4. Daarnaast ga je, in een horizontale lijn, verder met je eigen generatie (broers en zussen), 
je partner en eventuele kinderen
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vertel jij over jezelf?

5. Daarna de lijn naar boven, richting je ouders. 

6. Daarna de familie (ouders en broers en zussen) van je vader en voorts van je moeder.

Vraag informatie aan familieleden als je dingen niet weet en check vooral of je niemand 
vergeten bent (een belangrijke wet is dat iedereen erbij hoort), dus ook doodgeboren 
kinderen en/of miskramen dienen een plek te krijgen.

7. Als je je genogram in beeld hebt en je kijkt naar het geheel, wat valt jou dan op? Wat zijn 
voor jou opvallende gebeurtenissen die gelijkenis vertonen met vraagstukken waar jij 
anno nu mee kampt? Zie je gelijkenissen? Hierbij kun je bijvoorbeeld ook naar beroepen/
opleidingen kijken en het type werk dat jij nu zelf doet. Zie je daar een link? Met wie ben 
jij verbonden in dat opzicht?

8. Kun je jouw verhaal en je familieverhaal verbinden in positieve zin? Wat heeft jou en de 
mensen voor jou gemaakt tot wie ze zijn en hoe kun je dat nu als bron van kracht 
gebruiken? We zijn geneigd om ons (onbewust) vooral met het trauma te verbinden (net 
als in het voorbeeld van Carel met het verdriet van zijn moeder dat ze niet door mocht 
studeren), maar het is ook interessant om te kijken hoe de moeder van Carel haar leven 
heeft opgepakt na die teleurstelling. Hoe heeft ze zin gegeven aan haar leven en welke 
talenten heeft ze daarbij gebruikt? Als je dat weet, kun je je ook met die kracht verbinden 
in plaats van enkel met het verlies en verdriet.

9. Formuleer voor jezelf tot slot in maximaal drie zinnen en heldere taal je verlangen (wat 
zou je doen als alles kon? Wat zou je dan gaan doen/manifesteren?). Denk hierbij volledig 
‘out of the box’, echt alles kan.

10. Als je dat verlangen helder hebt en je kijkt naar je familieverhaal/systeem, wie of welke 
elementen kunnen je dan helpen bij het waarmaken van dat verlangen? En waar zie je 
belemmeringen? 
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Taal is in mijn leven altijd belangrijk geweest.

Ik kan ervan genieten als mensen welbespraakt zijn.

Ik verslind boeken van schrijvers die prachtige, vloeiende zinnen maken.

Ik ken citaten uit mijn hoofd uit series en films die taaltechnisch zo sterk zijn, dat ik ze nooit 
meer vergeet. Ook dat had ik als kind al bij de vele Disneyfilms die ik met mijn zussen 
eindeloos heb bekeken en dit is logischerwijs nauw verbonden met mijn liefde voor verhalen.

In mijn werk als psychologe is taal ook een belangrijke richtingaanwijzer. Woorden die 
mensen gebruiken om over zichzelf te spreken. Woorden die ‘out of context’ zijn. Die woorden 
vallen mij direct op en ik vraag er altijd op door. Ze leiden naar die stukken waar het in een 
mensenleven over gaat.

Een voorbeeld van hoe dat in de praktijk werkt:

Een vrouw met haar roots in Suriname komt bij mij voor een talentanalyse. Ze is begin vijftig 
en overweegt, zoals ze me vol overtuiging vertelt, een loopbaanswitch. ‘Ik weet dat het niet 
makkelijk is op mijn leeftijd, maar hier houd ik het niet nog 20 jaar uit’. Ze begint een 
emotioneel relaas over de situatie in het bedrijf waar ze al jaren werkt. Op waarden, zo zie 
ik in haar profiel, is er een prima match. Waar zou haar hevige emotie vandaan komen?

Ik blijf luisteren tot ik het antwoord op die vraag vind. Als ze in woede ontsteekt en aangeeft 
dat ‘het veranderende regime’ haar zo ongelukkig maakt (waarmee ze de wisseling van het 
management bedoelt) weet ik waar de crux zit. Dat woord ‘regime’ is geheel ‘out of context’ 
en ik vraag hierop door.

Het blijkt terug te leiden naar haar ouders die destijds uit Suriname gevlucht zijn bij de 
wisseling van het regime en nooit meer echt geaard zijn in het vinden van een baan in 
Nederland.

When we deny our story,
It defines us.
When we own our story,
We can write a brave new 
ending.
Brené Brown
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Ik hield stiekem altijd best van stoom afblazen met vriendinnen na een feestje, we lieten 
graag de aanwezigen nog eens de revue passeren want ‘wat had die nou aan?’ en ‘hoe vond 
je die nieuwe man van die?’. Lekker ontspannen vond ik dat en grappig eigenlijk ook.

Nadat ik, met hulp van Ruiz, besefte dat we daadwerkelijk kunnen toveren met onze woorden 
ben ik in één klap met deze nabeschouwingen gestopt. Niet omdat ik Roomser ben dan de 
Paus. Maar omdat ik, toen ik me eenmaal bewust was van de magie die onze taal ons biedt, 
vastbesloten was dat ik dit niet als ‘black magic’ wil inzetten, maar ter bekrachtiging van het 
goede.

Ruiz schetst dat wij de enige levende wezens op deze planeet zijn die toegerust zijn met 
vermogen om taal te gebruiken in complexe zinnen en sociale beschrijvingen. Hij laat zien 
hoe je iemand letterlijk kapot kunt maken door slecht over hem te spreken.

Dat inzicht helpt haar inzien dat haar emotie in het geheel niet voor haar huidige werkgever 
is bedoeld. Die krijgt als het ware de systemische ‘zegeltjes’ die ze in de loop der jaren heeft 
opgespaard. Door die lading eraf te halen, kan ze opnieuw en vrij onderzoeken of ze wel of 
niet wil blijven onder het nieuwe management en hoeft ze in ieder geval niet te vluchten.

Prachtig hoe onze taal ons behulpzaam kan zijn in onze 
zoektocht.

Wees onberispelijk in je woorden
 
Hoewel ik altijd van taal gehouden heb, was ik me niet geheel bewust van de kracht die taal 
kan hebben zowel in positieve als in negatieve zin. 

Don Miguel Ruiz opende mijn ogen met zijn boek ‘De vier inzichten’ waarin hij schrijft over 
vier eenvoudige leefregels, gebaseerd op een oude wijsheid van de Tolteken, een invloedrijk 
en zeer geciviliseerd volk uit de 10de tot de 12de eeuw na Christus. Deze wijsheden luiden 
als volgt:

1.  Wees onberispelijk in je woorden.

2.  Vat niets persoonlijk op.

3.  Ga niet uit van veronderstellingen. 

4.  Doe altijd je best. 

De wijsheid die mij het meest is bijgebleven en die ik dagelijks probeer te integreren in mijn 
communicatie met mezelf, met mijn partner, mijn kinderen en mijn cliënten, is de eerste 
wijsheid.
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Stel dat je op het schoolplein hoort wat een geweldige bevlogen meester er nu voor groep 8 
staat. Hij is zo welbespraakt, gedreven en algemeen ontwikkeld en hij weet de kinderen echt 
te motiveren met zijn bloemrijke verhalen. Wat zie je dan du moment dat je hem over het 
plein ziet lopen?

Dezelfde persoon, bekeken door een andere bril.

Vanaf dat moment realiseerde ik me dat ik verantwoordelijk 
ben voor de bril die ik anderen aanreik. Dat zij door mijn ogen 
kijken vanaf het moment dat ik me uitspreek over wat ik van 
hen of van iemand anders vind. 

Dat dat verstrekkende gevolgen kan hebben en zeker niet zo onschuldig is als het lijkt.

Taal, welke bril reik jij anderen aan?
 
Stel je voor dat je zoon of dochter een nieuwe leerkracht krijgt halverwege het schooljaar. Jij 
kent hem niet, hij komt van een andere school aan de andere kant van de stad. Je hebt er 
van je eigen kind nog niet veel over gehoord, tot je na een week op het schoolplein staat en 
hoort van een andere moeder dat ‘meester Rick is weggestuurd van zijn vorige school omdat 
er veel klachten over hem waren. Dat hoorde ik van mijn vriendin die in Utrecht West woont 
en die die Rick kent van de school van haar dochters’. 

Twee minuten later loopt meester Rick over het schoolplein.

Hoe kijk jij naar hem vanaf dat moment?

Door de bril die jou zojuist in termen van taal is aangereikt.

Of het nu waar is of niet, jij zult hem vanaf dat moment zien als een incapabele docent, die 
blij mag zijn dat de school van jouw kinderen hem een kans geeft, maar die het vast niet 
gaat redden. 

Deze perceptie kan je zozeer beïnvloeden dat je alle minder goede cijfers van je kinderen 
daaraan gaat relateren, gaat klagen op school over zijn manier van lesgeven, je kinderen 
gekleurd met de toon van jouw aangenomen perceptie vraagt ‘hoe meester Rick bevalt?’, en 
de cumulatie van dit soort gebeurtenissen kan er zelfs toe leiden dat iemand op termijn zijn 
baan kwijtraakt.

En dat alles op basis van deze ‘onschuldige’ roddel op het schoolplein, waarvan het nog maar 
de vraag is of het überhaupt waar is.

Andersom werkt het net zo.
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jou/jullie kan betekenen. Ik hoop dat je je schema rond krijgt en ik wens je een mooie reis 
naar Amerika’.

Met pijn in mijn buik verstuur ik het bericht.

De moeder reageert snel en heel begripvol. Dat een gedwongen speelafspraak voor niemand 
leuk is en dat ze het anders gaat regelen. Ze bedankt me zelfs voor mijn eerlijkheid zodat we 
allebei goed voor onze dochters kunnen zorgen.

Dat ontroert me.

Ben ik even blij dat ik geen smoes heb verzonnen. Daarmee had ik niemand recht gedaan en 
bovendien veel ruis gecreëerd.

Welk verhaal vertel jij over jezelf?
 
Als je kunt toveren met je woorden, dan is het verhaal dat jij over jezelf vertelt van onschatbare 
waarde.

Veel mensen die bij mij aan tafel schuiven beschrijven zichzelf in een opeenstapeling van 
problemen: ‘Ik heb alleen maar korte dienstverbanden omdat ik me niet kan binden aan 
mensen en organisaties en snel mijn belangstelling verlies’. 

Of ‘Ik ben houterig en onzeker in mijn presentatie en kan mensen niet mee krijgen’.

Wat je ook zegt, realiseer je dat je je toehoorder een bril aanreikt, waardoor hij vanaf dat 
moment naar jou kijkt. Als die bril somber en problematisch is, zal je effect dat ook zijn.

Als die bril goed gepoetst en helder is, zul je anders bekeken worden. 

Taal, blijf dichtbij jezelf
 
Je onberispelijk uitspreken gaat voor mijn gevoel zeker niet over altijd maar ongezouten en 
ongevraagd je ongefilterde mening geven over mensen en situaties. Het gaat veel meer over 
dicht bij jezelf blijven, bij je behoeften en jóuw waarden en daar geen concessies aan doen, 
hoe lastig het ook is. Juist door trouw te zijn aan jezelf, respecteer je ook de ander en doe je 
die juist meer recht dan als je ‘omwille van de lieve vrede’ smoesjes of uitvluchten verzint. 

Een voorbeeld van hoe lastig dit kan zijn en hoe mooi tegelijkertijd:

Ik was een vriendinnetje van mijn dochter samen met haar moeder tegengekomen op het 
schoolhandbaltoernooi. Moeder vertelde me dat ze volgende week tien dagen naar Amerika 
zou gaan voor haar werk en haar dochter had het nogal moeilijk met het aanstaande afscheid. 
In een opwelling bood ik aan dat de dochter best een dag bij ons kon komen spelen en eten 
gedurende de afwezigheid van haar moeder. Het meisje glimlachte blij, dat leek haar wel 
wat. ’s Avonds stuurt de moeder me een berichtje met de vraag welke dag dat zou uitkomen, 
zodat zij daar in haar planning rekening mee kon houden.

Ik vraag aan mijn dochter of ze die woensdagmiddag al plannen heeft en leg haar mijn plan 
uit. ‘Daar heb ik dus helemaal geen zin in mam. Ik speel op school al heel vaak met haar en 
ik heb er even geen zin in om dat ook na school te doen. Het is wel even genoeg’.

Wat moet ik nu aan de moeder laten weten in termen van onberispelijkheid? De eerlijkheid 
gebiedt me te zeggen dat er eerst allerlei smoezen door mijn hoofd spoken. Ik voel me 
bijzonder ongemakkelijk en eigenlijk ook schuldig.

Ik vind het te moeilijk om haar te bellen en stuur haar uiteindelijk het volgende bericht:

‘Ik ben te enthousiast geweest in mijn aanbod om Sanne volgende week bij ons te laten 
spelen en eten. Mijn dochter geeft aan dat ze een beetje ruimte nodig heeft in hun 
vriendschap nu het schooljaar op z’n einde loopt. Het spijt me dat ik dus helaas niets voor 
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En

‘Ik ben van nature iemand die niet zo graag op het podium klimt om zijn verhaal te vertellen, 
ik houd er wel van om mijn inhoudelijke kennis en ervaring met anderen te delen. Liefst doe 
ik dat vanuit een authentieke rol en setting waarin ik precies kan zeggen wat mijn bevindingen 
zijn, zonder me druk te maken of dat wel ‘gelikt’ genoeg is. Ik ben no nonsens en houd ervan 
als dat gewaardeerd wordt door mijn publiek’.

Zelfde boodschap, anders verpakt, dus een andere bril aangereikt.

Het is belangrijk dat je niet alleen anderen een bril aanreikt 
om naar jou te kijken, je reikt jezelf dezelfde bril aan en dat 
laatste is misschien wel het belangrijkst. 

 
Zeker in het kader van dit boek.

Wat is jouw verhaal?
 
Als je nou zou kunnen toveren met je woorden, welk verhaal tover jij dan voor jezelf terwijl 
je tegelijkertijd onberispelijk blijft en recht blijft doen aan de waarheid en de werkelijkheid? 
Welke woorden kun je kiezen om jezelf te bekrachtigen?

Over jezelf praten is anders dan over jezelf schrijven. Als je schrijft wordt in één klap duidelijk 
welke spelletjes je met jezelf speelt. Als je terugleest wat je hebt geschreven ben je doorgaans 
kritischer dan op je gesproken woorden want ‘wat staat er nu eigenlijk precies?’ en ‘is dat 
eigenlijk wel de essentie?’

Ter illustratie:

In plaats van de bovenste twee uitspraken ‘Ik heb alleen maar korte dienstverbanden omdat 
ik me niet kan binden aan mensen en organisaties en snel mijn belangstelling verlies’ en ‘Ik 
ben houterig en onzeker in mijn presentatie en kan mensen niet mee krijgen’ kun je ook 
zeggen:

‘Ik heb een brede belangstelling en interesse en ik houd van variatie, dat leidt ertoe dat ik 
veel signalen en kansen buiten mijn directe taak- en aandachtsgebied opvang en kan 
meebrengen in mijn werk. Het betekent ook dat mijn houdbaarheid in een rol maximaal een 
jaar is. Daarna heb ik een nieuwe uitdaging nodig om scherp en alert te blijven’. 
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Stap 2: Lees je ongecensureerde verhaal terug en kijk eens of je uit het verhaal kunt opmaken 
wie er aan het woord is. Schrijf je vanuit je masker of vanuit je ziel? Of verschilt dat per 
alinea? En wat zou dat dan zeggen?

Let ook eens op de woorden die je gebruikt. Zijn het positief geladen woorden? Of juist niet? 
Welke woorden vallen je specifiek op?

Als je nu nog eens naar je verhaal kijkt, maar dan met het besef dat taal magisch is ….waar 
wil je dat dan herschrijven?

Doe dat vervolgens en lees het verhaal ook voor aan minimaal twee mensen in je directe 
omgeving die je heel dierbaar zijn.

Want naast het schrijven is het ook belangrijk om het jezelf te horen vertellen.

Eenmaal opgeschreven en uitgesproken, kun je verder gaan in je leven en je loopbaan met 
jouw eigen positieve en in onberispelijke taal geschreven eigen verhaal als basis.

Een oefening

1. Om je ervan bewust te maken welk verhaal jij over jezelf vertelt, krijg je de opdracht om 
in maximaal 1000 woorden jouw verhaal te beschrijven aan de hand van de volgende 
vier lijnen: 

•	 Waar kom ik vandaan, wat is mijn verleden en hoe heeft dat mij gemaakt tot wie ik 
ben?

•	 Waar ben ik naar op weg, wat is mijn droom/mijn verlangen, wat drijft mij?

•	 Wat zijn ‘beren op de weg’/de obstakels die ik nog moet overwinnen/ga tegenkomen 
en hoe ga ik dat doen?

•	 Schrijf in dit verhaal ook alvast over de afloop van je verhaal (al ben je daar nog niet) 
zoals jij je dat wenst/voorstelt.

Omdat de ziel, zoals reeds eerder genoemd in het hoofdstuk over psychologische behoeften, 
vooral in beelden spreekt, kan het helpen om (voordat je gaat schrijven) voor elk van de 
bovenstaande elementen een plaatje te kiezen (dit kunnen foto’s zijn uit je eigen leven, of 
beelden die de lijnen die je gaat beschrijven voor jouw gevoel symboliseren). Door die 
beelden te rangschikken en voor je neer te leggen, zie je in beelden al een lijn ontstaan, wat 
ondersteunend kan zijn in je schrijfproces. Het is eigenlijk een ministoryboard.



5 Jij bent 100% 
verantwoordelijk, 

ga jij voor jezelf 
staan?

When you stand and share your 
story in an empowering way, your 
story will heal you and your story 
will heal somebody else. 
 Iyanla Vanzant



Ontketen jezelf

90 91

Jij bent 100% verantwoordelijk, ga jij voor jezelf staan?

Als je de belangrijke elementen uit de vorige hoofdstukken hebt gevonden en je jezelf 
hiervan bewust hebt gemaakt, heb je je verhaal zo goed als compleet.

Je weet wat je nodig hebt om vervulling te vinden in je werk en in je leven (hoofdstuk 1 en 2).

Je weet waar je vandaan komt, hoe je dat definieert en in welke zin je verbonden bent en je 
weet wat je verlangen is (hoofdstuk 3).

En je kunt hier in glasheldere, opbouwende en onberispelijke taal over vertellen (hoofdstuk 4).

Om je plek in de wereld ook daadwerkelijk in te nemen 
ontbreekt er nog één cruciaal element: 
Je moet er 100% verantwoordelijkheid voor nemen. Er voor 
gaan staan. Voor alles wat je opgedoken hebt. 
En dat vraagt moed, heel veel moed.

 
Behalve de angst van het ‘naakt zijn’ (de wereld vertellen wie je bent en waar je voor gaat, 
maakt gevoelsmatig uitermate kwetsbaar, omdat je in die essentiële kern niet wilt worden 
afgewezen), merk ik bij mensen ook zeer dikwijls op dat ze zichzelf als ‘onbescheiden’ zien 
als ze helemaal in hun eigen licht gaan staan.

En onbescheiden wil niemand zijn. In Nederland althans niet.

Dat strookt niet met onze breed gedeelde ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’-
overtuiging.

Our deepest fear is not that we are inadequate. 
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. 
It is our light not our darkness that most frightens us. 
We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented 
and fabulous? 
Actually, who are you not to be? 
You are a child of God. 
Your playing small does not serve the world. 
There’s nothing enlightened about shrinking so that other 
people won’t feel insecure around you. 
We were born to make manifest the glory of God that is  
within us. 
It’s not just in some of us; it’s in everyone. 
And as we let our own light shine, we unconsciously give other 
people permission to do the same. 
As we are liberated from our own fear, 
Our presence automatically liberates others. 

 Marianne Williamson
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Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat alles met elkaar verbonden is. Wat je zegt. Wat je niet 
zegt. Wat je doet. Wat je niet doet. Wat je denkt.

Ik ben er ook van overtuigd dat alles dat zich in buitenwereld voordoet, een weerspiegeling 
is van je binnenwereld.

Een prachtig voorbeeld daarvan vond ik in het levensverhaal van Louise Hay (1926), die een 
reeks zeer populaire zelfhulpboeken schreef waaronder ‘Je kunt je leven helen’ (1995). 

In dit boek sluit ze af met haar eigen verhaal en vertelt ze hoe ze uit een zeer arm gezin 
kwam waar elk dubbeltje moest worden omgedraaid. Er was nooit geld voor iets extra’s in 
termen van kleding of eten. Als er dan op school een keer op cake getrakteerd werd, was dat 
voor haar ook echt een traktatie. Sommige kinderen uit de klas die het thuis veel beter 
hadden dan Louise, namens zelfs twee plakken. Maar elke keer als ze bij haar waren met het 
uitdelen (ze was standaard als laatste aan de beurt)……was er geen plakje cake meer voor 
haar over. Daar was ze destijds zeer verdrietig en ook verbolgen over. 

Gaan staan voor je talent, heeft echter niets met 
onbescheiden zijn te maken. Het is bevrijdend. Niet alleen 
voor jou, ook voor de mensen met wie jij in aanraking komt.

Denk maar eens aan het gevoel dat je krijgt als je naar een talentenjacht op televisie kijkt en 
een van de deelnemers zingt letterlijk de sterren van de hemel. Je luistert, je kijkt, je krijgt 
kippenvel over je hele lijf en je voelt je opgelucht. Er is niets mooier dan iemand in zijn volle 
kracht te zien, denk bijvoorbeeld ook maar eens aan de voetbalkunsten van Messi of Ronaldo.

Iemand die vol in zijn kracht en talent staat en zijn verhaal 
leeft, herken je uit duizenden.

Over dat bevrijdende effect schrijft Marianne Williamson iets prachtigs in haar gedicht ‘Our 
Greatest Fear’ dat ik als begincitaat voor dit hoofdstuk heb gekozen. De krachtige woorden 
inspireerden zelfs Nelson Mandela (in mijn ogen het grootste menselijke voorbeeld van 
ontketening) om het in zijn inauguratierede op te nemen. Ik hoop dat het jou inspireert om 
verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen verhaal en je overtuigingen dat dat 
onbescheiden zou zijn, eens tegen het licht kunt houden (en het liefst loslaten).

Hoe kun je daar eigenlijk mee beginnen, met verantwoordelijkheid nemen?

Wat zijn jouw overtuigingen en helpen ze je?
 
Wie naar buiten kijkt, droomt
Wie naar binnen kijkt, ontwaakt.
Carl Jung
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Veel van de stress in ons leven komt doordat we in mentale zin buiten onze eigen zaken 
leven. We maken ons bijvoorbeeld druk om natuurrampen of oorlogen in de wereld (Gods 
zaken), maar veel vaker nog maken we ons druk om wat anderen zouden moeten doen 
volgens ons (‘Mijn moeder zou echt eens beter voor zichzelf moeten zorgen’ bijvoorbeeld of 
‘De buurvrouw zou meer interesse in mij kunnen tonen in plaats van alleen maar over zichzelf 
te praten’). 

Mentaal buiten je eigen zaken leven levert niet alleen stress 
op, het maakt het ook lastig om 100% verantwoordelijkheid 
te nemen voor je eigen leven en alles wat je daarin wilt 
manifesteren.

Pas veel later, zo beschrijft ze, realiseert ze zich dat zij er destijds van overtuigd was dat ze 
waardeloos was en niets goeds verdiende en dat het die overtuiging was die haar achteraan 
in de rij liet belanden…..zonder cake. Het had niet zozeer met de kinderen uit haar klas te 
maken die haar onrecht aandeden. Het was haar patroon. Haar klasgenoten spiegelden 
slechts haar gedachten.

Vanaf het moment dat zij zich dit bewust werd, verantwoordelijkheid kon nemen voor haar 
overtuigingen en inzag dat als zij haar overtuigingen veranderde, haar wereld veranderde, 
werd ze vrij.

Dit verhaal is me altijd bijgebleven. Louise Hay wist door ten diepste eerlijk tegenover zichzelf 
te zijn haar eigen (innerlijke) conflicten op te lossen. Zij nam 100% verantwoordelijkheid 
voor wat zich in haar buitenwereld aandiende en tilde daarmee haar eigen ontwikkeling en 
de kwaliteit van haar eigen leven naar een hoger niveau. Zo binnen, zo buiten immers.

100% verantwoordelijkheid in praktische zin
 
Ik kan me voorstellen dat het ‘zo binnen, zo buiten’-verhaal niet bij iedereen binnenkomt en 
door veel mensen wellicht als ‘zweverig’ wordt beschouwd.

Daarom ook een meer praktische benadering van het principe zoals Byron Katie (1942) dit 
schetst in haar wereldwijd bekende boek ‘Vier vragen die je leven veranderen’ (2002). In dit 
boek introduceert ze een methode van (zelf)bevraging, waarmee je zicht krijgt op je eigen 
gedachten en overtuigingen en waarmee je kunt toetsen welke van je overtuigingen waar 
zijn (en welke niet) en welke invloed dit uitoefent op je leven.

Byron Katie schetst op een bijzondere, toegankelijke ‘spot on’ manier dat er in essentie maar 
drie soorten zaken zijn in het universum: mijn zaken, jouw zaken en Gods zaken (hiermee 
bedoelt ze de realiteit, alles dat is wat is en waar ik en jij geen controle over hebben). 
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Het is goed om je bewust te realiseren dat 100% verantwoordelijkheid nemen in het geheel 
niet betekent: schuld bekennen. .

Schuld is de negatieve versie van verantwoordelijkheid. 

100% verantwoordelijkheid nemen betekent alleen dat je inziet dat alles met elkaar 
verbonden is en dat jij verantwoordelijkheid neemt voor dat stuk waar jij voor geboren bent, 
waar je ziel uiteindelijk voor gekomen is. Dat je daar helemaal voor gaat staan en je realiseert 
dat het alleen aan jou is om je levensopdracht vorm te geven en neer te zetten, dat je daarbij 
onvermijdelijk ook fouten zult maken en dat het erkennen van die fouten je eerder dichterbij 
je essentie brengt, dan dat het je er vanaf houdt.

Verantwoordelijkheid of schuld  
In een prachtig artikel van Dana Ploeger dat ik in de zomer van 2017 in Trouw las over de 
levenslessen van de bekende Vlaamse psycholoog en rouwspecialist Manu Keirse (71), werd 
het verschil tussen verantwoordelijkheid en schuld mij in één klap helder en ook hoe dat in 
onze maatschappij werkt. Hij noemt ‘het erkennen van je fouten’ als één van de belangrijkste 
8 levenslessen in het betreffende artikel en beschrijft vervolgens een gebeurtenis, waar (in 
de periode dat hij directeur Patiëntenzorg was in een ziekenhuis) een verpleegkundige een 
vreselijke fout maakte waardoor een jonge vrouw overleed, een enig kind.

De algemeen directeur van het ziekenhuis gaf alle medewerkers de opdracht om geen 
contact met de ouders van deze jonge vrouw te zoeken omdat ‘elk woord tegen het ziekenhuis 
gebruikt kon worden’ (in juridische zin).

Manu Keirse kon dat, met zijn hart voor patiënten, niet verkroppen en bezoekt stiekem zelf 
die ouders. Hij beschrijft het bezoek als één van de ergste avonden die hij ooit heeft 
meegemaakt, door het verdriet van die mensen en die sfeer die om te snijden was. Toen hij 
weg wilde gaan zei de vader: ‘We appreciëren het dat iemand van het ziekenhuis is gekomen, 

Wat ik heel sterk vind in de heldere schets van Byron Katie is haar confronterende eindvraag: 
als ik mentaal mijn leven leid en jij leeft mentaal ook mijn leven, wie leeft er dan jouw 
leven?

Mij hielp deze heldere onderverdeling enorm. Ik leerde dat ‘in je eigen zaken’ blijven, niet 
betekent dat je alleen nog maar met jezelf bezig bent en dat je je handen aftrekt van alles 
en iedereen om je heen vanuit de gedachte ‘zoek jij het zelf maar uit’. Het betekent dat je 
mentaal bij jezelf blijft, in je eigen zaken, en dat je je vanuit die mentale verbinding met 
jezelf uitspreekt over wat jij nodig hebt en belangrijk vindt zónder de ander daarvoor 
verantwoordelijk te houden. 

Het resultaat van een goed begrip van deze drie zaken is dat je jezelf niet meer mentaal in 
de steek laat, daadwerkelijk aanwezig kunt zijn en blijven in je eigen leven en alle ruis over 
wat niet jouw verantwoordelijkheid is leert los te laten. Dat levert je zowel vrijheid (en 
opluchting) als levenskracht op omdat je tijd en energie over houdt om echt jouw leven te 
leiden.

Verantwoordelijkheid op het niveau van de ziel
 
Hopelijk is het je in concrete zin inmiddels duidelijk wat verantwoordelijkheid nemen van je 
vraagt en wat je in de weg kan zitten.

Wat het extra moeilijk maakt om daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen, en dit 
bevindt zich meer op het niveau van de ziel, is dat we (vooral in het Westen) doordrongen 
zijn van het schuldprincipe. We kunnen ons snel schuldig voelen over zaken die niet gingen 
als gehoopt, ons verbinden met het drama van anderen en ons daar schuldig over voelen.

Dat gevoel van schuld, dat verwarren we gemakkelijk met verantwoordelijkheid. En niemand 
wil zich schuldig voelen, dat is een naar gevoel. Daarom lopen we onbewust gemakkelijk 
weg van onze verantwoordelijkheid om ons eigen leven te bepalen. Omdat we geen schuld 
willen hebben/dragen.
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Jij bent 100% verantwoordelijk, ga jij voor jezelf staan?

Verantwoordelijkheid nemen is een proces
 
Misschien is dit wel het hoofdstuk waar je de meeste weerstand bij voelt. 

Misschien vind je het onzin en geloof je niet in die verbondenheid tussen je overtuigingen en 
dat wat zich in je leven aandient.

Misschien zijn verantwoordelijkheid en schuld voor jou ook verwikkeld in één begrip en is het 
daarom zo’n lastig element.

Mijn ervaring is dat leren verantwoordelijkheid nemen echt een proces is. Een proces dat 
compassie van jou vraagt voor jezelf en zeker geen strenge veroordeling als het niet lukt.

Het is niet voor niets het laatste element in de ‘ontketen jezelf’-reis.

maar als u verantwoordelijk bent voor die verpleegster, dan bent u eigenlijk de aanvoerder 
van de moordenaarsbende die ons enige kind heeft vermoord.’ 

Manu Keirse antwoordt de vader uiteindelijk: ‘Zo zou u me kunnen noemen: de aanvoerder 
van de moordenaarsbende’. 

Hij beschrijft hoe hij vervolgens met een dichtgeknepen keel het huis van de ouders verlaat, 
in zijn auto stapt en heel de weg naar huis onophoudelijk heeft gehuild.

Een jaar daarna zoekt de vader contact met Manu Keirse. Hij vertelde hem dat juist die ene 
zin hem het meeste had geholpen in zijn verdriet om het verlies van zijn geliefde dochter, 
omdat Manu Keirse hem erkende in zijn woede, verantwoordelijkheid nam voor deze 
vreselijke fout en daarmee al zijn boosheid op zijn schouders had genomen. Daardoor had hij 
de vader de ruimte en de mogelijkheid tot vergeving geboden (of in ieder geval een poging 
daartoe).

Verantwoordelijkheid nemen voor je fouten, levert erkenning 
op voor die fouten en juist daardoor kan het onrecht keren en 
kan er vergeving optreden (en ben je vrij op zielsniveau).

 
Het ontkennen van die fouten, uit angst voor wat de ander gaat doen als hij weet wat je hebt 
fout gedaan, maakt alleen maar dat je nog meer verstrikt raakt en dat juist die ‘claim’ waar 
je zo bang voor bent, alsnog komt.

Het vraagt moed.

Het brengt je vrijheid.
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Jij bent 100% verantwoordelijk, ga jij voor jezelf staan?

Stap 3: Als je dit helder hebt opgetekend (en het zijn niet jouw zaken geweest waar in 
mentale zin je focus lag), hoe zou het er dan uit hebben gezien als je enkel met jouw zaken 
was bezig geweest? Wat had dat jou kunnen opleveren?

Stap 4: Noteer waar je (meer) bij jezelf wilt blijven en waar je meer verantwoordelijkheid 
voor wilt nemen in je leven en evalueer de eerste zeven dagen na dit voornemen elke dag: 
is het gelukt?

Velen van ons zijn, vanuit oprecht goede intenties, liever bezig met de ander en wat beter 
zou zijn voor de mensen in je omgeving dan met hun eigen zaken, om Byron Katie nog maar 
eens aan te halen.

Het heeft mij persoonlijk de meeste tijd van alle elementen gekost om me dit gedachtengoed 
eigen te maken omdat ik heel lang bang geweest ben (‘als ik helemaal voor mezelf ga staan, 
kan ik ook fouten maken en ik wil niet falen’), maar zeker ook omdat ik vanuit een onbewuste 
kinderlijke behoefte anderen gelukkig wilde maken (en dacht dat ik dat kon) en daarbij weg 
stapte bij mijn eigen verantwoordelijkheid voor mijn eigen geluk. Het is gewoon makkelijker 
om je met de zaken van anderen bezig te houden, het helpt je echter geen steek vooruit in 
je eigen leven (het helpt de ander ook niet) en kost op de lange termijn ook heel veel kracht.

Misschien voel jij je juist uitgedaagd door dit hoofdstuk en ben je er klaar voor om ook dit 
stuk in je zoektocht naar jezelf aan te gaan.

Een oefening

Om je bewustzijn te vergroten over dit element, 100% verantwoordelijkheid, en te achterhalen 
hoe jij je verhoudt tot dit thema, krijg je de volgende (schrijf)opdracht:

Stap 1: Houd een week lang een dagboek bij en noteer aan het eind van elke dag de 
gebeurtenis waar je het meest dankbaar voor bent en de gebeurtenis die je de meeste 
energie heeft gekost in mentale zin.

Stap 2: Ik daag je vervolgens uit om aan het einde van de week in de zeven items die je hebt 
opgetekend, te onderzoeken met welke van de drie zaken je in mentale zin het meest bent 
bezig geweest: jouw zaken, de zaken van de ander of Gods zaken. Wees hierin kritisch en 
reflectief (waar heb je mensen onbewust iets willen opleggen of waar heb je iets willen 
afdwingen?).



6 Connecting 
the dots: 

een wisseling van 
perspectief
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Connecting the dots: een wisseling van persfectief

De ijsberg en de boot
 
Jarenlang vormde de ijsberg mijn handelsmerk in mijn ondernemerschap. Ik richt me in mijn 
begeleiding niet op het zichtbare puntje van gedrag van mijn cliënten, maar op de onbewuste 
informatie ver onder de waterlinie, onzichtbaar voor het blote oog. Ik maak in glasheldere  
en praktische taal het onbewuste bewust voor mensen, waardoor zij zelf regie en 
verantwoordelijkheid over hun leven kunnen nemen en keuzes kunnen maken vanuit hun 
eigen potentieel.

Er is geen plaatje dat mijn werkgebied zo duidelijk illustreert als deze ijsberg. Mijn ontwerper 
maakte voor de huisstijl van mijn bedrijf dan ook een vernuftig ijsbergontwerp.

Mijn focus heeft 12 jaar lang enkel en alleen op de ijsberg gelegen. Ik heb dit model duizenden 
keren toegelicht aan mijn cliënten omdat ik het zo’n prachtige metafoor van het bewuste/
onbewuste vind en de grote vraag blijft: wat zie je eigenlijk als je naar het topje van de 
ijsberg van de ander kijkt? Dat gedeelte waar we zo druk mee zijn met z’n allen? Welke 
informatie haal je daar nou daadwerkelijk uit over de essentie van mensen? En, zie je de 
ander daadwerkelijk? Of zijn het jouw projecties en overtuigingen die, door het hagelwitte 
ijs, linea recta naar je worden teruggekaatst?

Ik accepteer dat het leven onzeker 
is – en dat het doel niet is om 
meer zeker te worden van wat 
dan ook, maar om steeds dieper 
te ontspannen in het mysterie van 
niet weten wat er komen gaat.
Elizabeth Lesser
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Connecting the dots: een wisseling van persfectief

Het bootmodel
 
De voorgaande hoofdstukken hebben je in een reis langs alle cruciale elementen gevoerd die 
je nodig hebt om jouw verhaal te vinden en vol in het licht van je verlangen te gaan staan. 
Je hebt je niet van je koers laten afbrengen door onvoorziene windvlagen of tegenwind van 
anderen in je reis op zoek naar je eigen essentie.

Je bent op je eigen boot gestapt, ook al wist je nog niets af van zeilen of van de bestemming 
van je bootreis en hoe je daar überhaupt zou kunnen komen.

Je hebt de richting gevonden waar je reis moet beginnen en er is je aangereikt naar welke 
elementen je onder water moet zoeken (naar je psychologische behoeften en je belangrijkste 
waarden), elementen waarvan we dikwijls niet beseffen welke impact ze hebben op ons 
dagelijks gedrag. 

Samen vormen je behoeften en je waarden de kiel van jouw boot. Het onzichtbare stuk van 
de boot onder water dat zorgt voor evenwicht. De kiel die tegenwicht biedt bij zware wind 
en zorgt dat je altijd weer in het midden uitkomt. De stabiele kiel die jouw basis vormt en je 
boot in balans houdt (ook als je je er in het geheel niet van bewust bent dat jouw boot een 
kiel heeft).

Ook is je bewustzijn vergroot over je verbinding met het familiesysteem waar je deel vanuit 
maakt. We zijn geneigd onszelf als losstaande individuen te zien en kunnen daarom soms 
vragen of problemen die we hebben niet duiden. Wanneer we een en ander in verbinding 
brengen met de context waarin we zijn grootgebracht en met het verhaal van de mensen 
voor ons, waar we al dan niet bewust loyaal aan zijn, doorbreek je een belangrijke keten en 
kun je, in plaats van hier verstrikt in te raken, juist betekenis geven aan je familieverhaal, 
waarmee je niet alleen jezelf, maar ook je familie vrijmaakt.

Het bootje in het ontwerp was me eigenlijk nooit zo opgevallen…

Aan het einde van mijn reis en schrijfproces realiseerde ik me dat ik de afgelopen jaren 
zoveel meer gedaan heb dan enkel het duiden van de testuitslagen en met de ijsberg bezig 
zijn. Ik was me er alleen niet zo van bewust vanuit welke bron ik werkte en welke elementen 
ik naast de testen allemaal meenam in mijn visie.

In dit boek komen al die elementen wel expliciet naar voren en in hun samenhang krijgen ze 
de plek die ze verdienen.

Toen ik het model tekende waarin alle elementen samen kwamen, alle elementen die nodig 
zijn om je ziel te vinden, en ik de elementen met elkaar verbond door middel van het 
tekenen van lijnen nam dit model de vorm aan van…….een boot.

Serieus.

Dat bootje dat jaren geleden door mijn ontwerper was ontworpen en sindsdien op mijn 
website had gevaren, ik had het nooit gezien.

Het was er al die tijd al.

Wat een prachtige metafoor van de uitkomst van dit proces: op zich is er in mijn werk niet 
iets substantieels nieuws ontstaan en toch is alles anders geworden, omdat ik nu op mijn 
eigen boot zit en niet meer rondzwem in de open, koude zee rond de ijsberg. Vanaf mijn 
eigen boot vaar ik nu naast andere bootjes. Er klimt niemand bij mij aan boord. Ik klim bij 
niemand anders aan boord. Die vrijheid en die helderheid geeft een totaal ander perspectief.
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De familie kun je in symbolische zin zien als de bemanning op je boot. Als iedereen effectief 
samenwerkt, vanuit zijn eigen plek en eigen verantwoordelijkheid, kom je vooruit. Zodra er 
een radertje vastloopt of iemand van zijn plek stapt, heeft dat een immens effect op het 
werk van anderen, is iedereen kansloos in het uitvoeren van zijn taak en wordt de boot 
onbestuurbaar.

Je verlangen (de bestemming in de toekomst waar je je blik op hebt gericht) is de mast waar 
jouw verhaal zich naar kan oprichten. Als je met je verlangen (of je droom) aan de slag gaat 
en met datgene wat je ten diepste wenst voor jezelf, richt je je rechtstreeks tot je ziel en zet 
je jezelf in één klap met je neus naar de toekomst. Je ontdoet je van ballast van beperkende 
overtuigingen die je in de weg staan, staat jezelf toe te dromen en tilt daarmee je plannen 
naar een hoger niveau. Goethe zei het reeds: 

Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen je in staat bent 
daadwerkelijk te bereiken. 

Om daadwerkelijk vooruit te kunnen komen en te kunnen profiteren van de kracht van de 
wind die je voortstuwt door het leven, is ook een zeil nodig. De taal waarin je over jezelf 
praat vormt het zeil, het onberispelijk witte grootzeil. Door je woorden zorgvuldig te kiezen, 
te polijsten, aan te scherpen, op te schrijven en te herschrijven tot je precies de juiste lading 
hebt gevonden, zet je een krachtige boodschap neer in de wereld, waar die dingen op af 
kunnen komen die bij jouw formuleringen passen en bij jouw droom (datgene waar je ‘ja’ 
tegen zegt als je jouw verlangen bewust en expliciet maakt). 

Om de boot daadwerkelijk op koers te houden, moet je 100% verantwoordelijkheid nemen 
voor je reis (dit vraagt veel voorbereidend werk over de diepte van het water, kennis van 
getijdetabellen en van de kracht van de wind). Verantwoordelijkheid vormt als element het 
roer van jouw boot, de plek waar jij dient te staan, waar je mentaal en fysiek helemaal 
aanwezig dient te zijn, anders dobbert je boot stuurloos rond. Jij bent de kapitein van jouw 



Ontketen jezelf

110

             
Woord achteraf

boot en niemand anders, en jij bepaalt welke koers je vaart, hoe hard je gaat en in welke 
havens je wilt aanleggen en waar niet.

Nu je deze hele reis hebt afgelegd, kun je op een wit vel in kernachtige formuleringen elk 
element woorden geven. Juist als je alle elementen in één plaatje samenvoegt, kun je zien 
wat de samenhang is en kun je er lijntjes tussen tekenen. 

Connecting the dots van jouw leven in letterlijke zin.

Als je die lijntjes tekent en het resultaat helder voor je ziet, kun jij (ontketend van alle zaken 
die anderen je toeschreven, maar die niet over jouw essentie gaan) je eigen koers kiezen en 
aan de wereld laten weten wat jou daadwerkelijk bezielt. 
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Woord achteraf

Mijn overtuiging is dat elke psycholoog, coach of hulpverlener in essentie zichzelf zoekt.

Door willen dringen in de psyche van anderen, is voor mijn gevoel doordringen in je eigen 
psyche. Jezelf leren kennen. Meer begrijpen van het waarom van dingen.

Laten we zeggen dat dat in ieder geval voor 100% voor mij geldt.

Ik houd van mensen, dat was de voornaamste reden om voor psychologie als studie te 
kiezen. Maar zeker ook (en niet in de laatste plaats) heb ik een enorme honger naar het 
begrijpen van de mens en de verhalen die hij vertelt (aan en over zichzelf). Vanaf een jonge 
leeftijd al kon ik zaken niet bij elkaar brengen. Ik kon mensen altijd al goed lezen, maar 
snapte niet dat het gedrag dat ze lieten zien of de woorden die ze kozen vaak totaal niet 
overeenkwam met wat ík in mensen zag. Hoe zat dat nou precies?

Mijn eerste studieobject en degene die ik het liefst wilde begrijpen, was denk ik, in 
retrospectief, mijn eigen vader. Een man die ik als kind adoreerde. Hij was mijn absolute held.

Deze grote held in mijn leven was in emotioneel opzicht echter ook een grillig mens. Hij was 
zowel teddybeer, als grizzlybeer in één en je wist nooit welke van de twee die dag de dienst 
uitmaakte.

Om tussen die twee beren overeind te blijven leerde ik één ding al heel jong en razendsnel 
aan: zijn gedrag lezen en afstemmen op wat hij wilde of nodig had. Daar ben ik zeer bedreven 
in, van nature en nog eens versterkt door de omstandigheden: het zien en helder krijgen van 
de behoeften van anderen. Sterker nog, het is uiteindelijk de kern van mijn eigen bedrijf 
geworden. 

Het heeft me 12 jaar ondernemerschap gekost om in te zien dat het in beeld brengen van de 
behoeften en waarden van anderen om hen te helpen tot bloei te komen, waar ik mijn brood 
mee verdiende en waar ik zoveel succes mee had en erkenning voor heb gekregen in mijn 
carrière, niet mijn ware essentie is.

Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik?
Huub Oosterhuis
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Daardoor kunnen mensen zichzelf gaan zien in hun essentie zonder alle ruis eromheen.

De echte reis van je leven begint daar.

Ik begrijp inmiddels ook dat de psychologie als vakgebied en mijn intense werk met testen 
nodig waren om mijn ware essentie in de wereld te zetten. Zonder deze kennis en ervaring 
zou ik nooit over zo’n concreet denkkader en over de bekrachtigende taal beschikken om te 
beschrijven wat onzichtbaar is voor het blote oog. 

Zonder deze kennis had ik nooit dit boek kunnen schrijven en had ik nooit kunnen overbrengen 
wat jouw ziel nodig heeft om tot bloei te komen, in welke omgeving je ziel gaat bloeien en 
welke steun en belemmeringen je in de verbinding met je familieziel kunt gebruiken/
oplossen om je levensopdracht te vervullen.

In jouw verhaal en in het verhaal van iedereen laat de ziel zich zien in de taal die je gebruikt. 
Die taal kun je gebruiken om de wind in je zeilen te krijgen.

Ik heb enorm mijn best gedaan om mijn ziel in dit boek te leggen en zo open mogelijk te zijn 
over mijn ervaringen, in de hoop dat jou dat helpt. 

Ik heb ook getracht om zaken die niet zo heel concreet en tastbaar zijn en voor velen 
misschien als zweverig overkomen zo praktisch mogelijk te maken, zodat ze te hanteren zijn. 
Het kan enorm frustrerend zijn als je zaken niet rationeel kunt beredeneren en begrijpen. Dat 
snap ik als geen ander. Dit boek is mijn manier om een brug te slaan tussen deze wereld van 
onzichtbare wijsheid en de wereld van tastbare kennis. Zodat je er echt mee aan de slag kunt 
gaan.

Mijn ervaring is ook dat als je deze zaken eenmaal praktisch hebt aangepakt en je ze begrijpt, 
je de vorm ook weer los mag laten. De beschreven elementen leveren je een kompas op, dat 
in werking blijft ook als je er niet meer dagelijks mee bezig bent. 

Ik was op een heel onbewust niveau nog steeds aan het proberen mijn vader gelukkig te 
maken.

Ik zag aan het einde van mijn reis in dat mijn belangrijkste behoeften vanaf mijn geboorte in 
de situatie waarin ik opgroeide een onbewuste conditionering hebben voortgebracht, waarbij 
ik als kind mijn uiterste best deed om de mensen die ik liefhad gelukkig te maken, door af 
te stemmen op hun behoeften en waarden. Dat ik zo op olympisch niveau leerde en wist 
waar de pijn van anderen over ging en hoe ik die het best kon opvangen en verlichten, dat 
gaf mij bestaansrecht. En hoewel ik dit op basis van mijn sterkste talenten deed, was het 
eigenlijk niet mijn verantwoordelijkheid. En dat is het ook nooit geweest.

Ik weet nu ook dat er een weg terug is, van een vervorming van je sterkste talent naar je 
ware talent. Pas als je die stap maakt, is dat wat je doet vanuit je sterkste talenten niet 
slechts meer het bijproduct van een kinderlijke behoefte, maar ware kracht.

Ik weet nu dat het eigenlijk al die tijd genoeg was dat ik mijn vader, ondanks zijn grillen, zijn 
complexiteit en zijn wispelturigheid in zijn gedrag, kon zien voor de man die hij echt was en 
dat ik daarom zoveel van hem kon houden. Onvoorwaardelijk en zonder oordeel.

Ik leerde inzien dat dat mijn ware essentie is en dat ik niets meer hoef te doen dan dat.

Dat ik vanaf mijn eerste dag op deze wereld mensen in hun ware essentie kan zien. Door alle 
beschadigingen, ineffectieve patronen en disfunctioneel gedrag heen kan ik mensen zien 
zoals ze in hun ware kern zijn. 

Ik zie niet hun persoonlijkheid. Ik zie hun ziel. 

Dat is toch eigenlijk het grootste geschenk dat je iemand kunt geven?

Dat je hem zonder oordeel ziet. Werkelijk ziet.



Ontketen jezelf

116 117

Over de auteur

 
 
 
Over de Auteur
 

Annemarie van Luttikhuizen- van Bruinisse (1979) werd geboren in Zevenbergen in een gezin 
met drie dochters, waarvan zij de middelste is. Ze studeerde Psychologie aan de Universiteit 
van Utrecht, werkte als HRM adviseur bij de Nederlandse Politie, als consultant bij een 
adviesbureau en startte in 2006 als zelfstandig Organisatiepsychologe met haar adviesbureau 
En Profiel. 

Annemarie is een gedreven ondernemer en een gepassioneerd mensenmens, en heeft zeer 
ruime ervaring in de analyse en de herkenning van talenten en de concrete toepassing 
daarvan binnen organisaties. Ze werkt als trusted advisor voor uiteenlopende bedrijven in de 
profit- en de non-profitsector en heeft vooral affiniteit met familiebedrijven, vanwege de 
emotionele verbinding van founders met hun product/dienst en de complexiteit en de 
bezieling die daarbij komen kijken. 

Haar professionele expertise ligt in het bewust maken van het onbewuste, zowel op 
individueel als op team- en organisatieniveau. Dit doet ze door een ijzersterke analyse en 
coaching/advisering in een glasheldere taal, waarbij ze zowel een rationeel als een meer 
intuïtief publiek weet aan te spreken. Het is met name de brug die zij weet te slaan tussen 
enerzijds het dikwijls onzichtbare niveau van de relatie (wat gebeurt er tussen mensen?) en 
van de ziel (wat is de essentie, van mensen, van een vraagstuk?) en anderzijds het concrete 
niveau van de inhoud (wat moet er daadwerkelijk gebeuren?) die haar kenmerkt en waar ze 
door haar opdrachtgevers voor gevraagd wordt.

Het schrijven van dit boek was voor mijzelf één groot proces van loslaten, ijken en herijken. 
Pas als je zaken opschrijft gaat goed tot je doordringen of je de essentie vertelt en hoe je aan 
informatie komt. In mijn geval kwam ik erachter dat veel van mijn standaardverhalen veelal 
uit mijn hoofd kwamen en er eigenlijk in essentie niet toe doen.

Dat was pijnlijk en bevrijdend tegelijk.

Wat overblijft is uiteindelijk wat er echt toe doet.

Ik ben niet per definitie vrolijker geworden van dit proces en van het schrijven, maar wel 
lichter. Na het verdriet, komt de vrijheid. Na het donker komt een ander licht, mooi en helder, 
anders dan je ooit gezien hebt. Dat beloof ik jou, dus houd moed en houd vol! 

Dank je wel dat jij bij mij aan boord wilde stappen.
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Ben je coach en wil je met deze methode aan de slag in de begeleiding van cliënten? Kijk dan 
op www.enprofiel.nl/trainingvoorprofessionals/ voor de opleidingsprogramma’s die 
Annemarie speciaal heeft ontwikkeld voor coaches die op een ander niveau dan enkel 
persoonlijkheid met mensen willen werken.

Ben je manager of directeur en wil je meer bezieling in jouw organisatie brengen? Kijk dan 
op www.enprofiel.nl/wingwoman/ voor meer informatie over de begeleiding en advisering 
van Annemarie op dit gebied.

Naar aanleiding van haar eerste boek ‘Ontketen jezelf’ geeft Annemarie lezingen en 
workshops aan mensen die op zoek zijn naar hun eigen essentie, traint ze coaches die met 
deze methode hun cliënten willen begeleiden en is ze ‘wingwoman’ van managers in het 
bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs die deze bezielde manier van kijken en werken 
binnen hun eigen organisatie willen introduceren en implementeren.

Annemarie woont met haar man Ferdinand, eveneens een bevlogen ondernemer, en hun 
vier kinderen in Utrecht.

Meer weten?

www.enprofiel.nl

www.ontketenjezelf.nl

Wil je begeleiding op jouw reis?
 
De elementen in dit boek hebben je als het goed is een heel eind op weg geholpen bij het 
beantwoorden van de vragen die je hebt en bij het realiseren van je verlangen om dichter bij 
jezelf te komen. Je hebt je kennis en je bewustzijn enorm vergroot, dat is zeker!

Die kennis ook daadwerkelijk toepassen en concreet in de wereld zetten, vraagt heel andere 
vaardigheden dan enkel het begrijpen van de informatie uit dit boek.

Heb je behoefte aan een reisgenoot in jouw proces en aan goede begeleiding? Kijk dan op 
www.enprofiel.nl/ontketenjezelf/ voor de coaching, training en inspirerende programma’s 
die Annemarie vanuit En Profiel aanbiedt rondom de elementen in dit boek, zowel ‘los’ 
(workshops per element) als in verbinding (als retraite- en als jaarprogramma).
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