MIJN EIGEN
REIS

In dit document kan je meer lezen over de weg die
ik heb afgelegd voordat ik coach werd.
Ik gebruik graag de metafoor van ‘een reis’ voor de
weg die je aflegt in je persoonlijke ontwikkeling. Ik
schrijf over communicatie, leiderschap en coaching.

Eerste opleiding
Mijn eerste opleiding (HBO-J) heeft mij veel kennis gebracht op het gebied van psychologie, sociologie en
methodieken. Daarnaast hebben intervisie en supervisie bijgedragen aan een scherpere kijk op wie ik ben en
wat mij beweegt. Hier heb ik al vroeg geleerd dat ik mijzelf meebreng in de hulpverlening. Het begeleiden van
mensen kan niet buiten mij om gaan, ik ben zélf het instrument. Dat moet zo af en toe ook gestemd worden!
Van jongs af aan ben ik met mensen in de weer geweest, ik was 16 jaar toen in mijn eerste tienergroep van
twaalfjarigen leidde. Dat heeft mij veel inzicht gegeven in (inter)menselijke processen. Hoe functioneren
individuen? Hoe reageren mensen op elkaar in een groep? En wat is mijn rol in dat geheel?

Communicatie een belangrijk middel
In mijn jaarstage voor de HBO-J ontdekte ik dat communicatie binnen teams cruciaal is. Mijn afstudeerwerkstuk ging over het functioneren van teams en wat werkdruk, begeleiding en onderlinge samenwerking
voor weerslag hierop hebben. Mijn observatie was toen dat er juist binnen dit sociale werkveld vaak beroerd
gecommuniceerd werd en mensen matig tot slecht werden begeleid. Misschien is hier mijn liefde voor het
latere coachen wel geboren! Het thema ‘communicatie’ heeft steeds een nadrukkelijke rol gespeeld in mijn
leven, ik pas de kennis die ik hierover heb opgedaan uit boeken en mijn eigen leven graag toe in de trainingen
die ik geef.

Kijken en luisteren
De levenservaring van de afgelopen jaren hebben mij twee hele belangrijke dingen geleerd: als je goed kijkt
kun je meer zien dan wat je op eerste gezicht ziet. En als je goed luisteren, wordt er meer gezegd dan je
letterlijk kunt horen. Mensen vertellen altijd een verhaal, hun verhaal. Hoe het met ze gaat, waar ze van op
leven en wat ze blokkeert. Ik heb arendsogen en olifantsoren. Automatisch observeer ik mensen en luister ik
naar het verhaal dat ze vertellen. Ik geloof zelfs dat luisteren, één van de grootste geschenken is die je een
ander kunt geven!

Zeer breed geïnteresseerd
Omdat ik veel met mensen werk, ben ik erg geïnteresseerd in ontwikkelingen en kennis op dit gebied. Ik lees
graag kranten en tijdschriften die mij meer vertellen over ‘de mens’. Onderwerpen als ‘de postmoderne mens’,
verhalen van succesvolle zakenmensen en levensbeschrijvingen van personen lees ik graag om te leren en
geïnspireerd te blijven.

Leiderschap
Al heel jong heb ik ontdekt dat ik leiderschapskwaliteiten heb. Ik vervulde niet alleen een rol in het team waar
ik deel van uit maakte, ik merkte bij mijzelf een natuurlijke neiging het initiatief te nemen in activiteiten en
processen. Dat betekent dat ik breed kijk als ik met mensen in teams werk. Of ik nu zelf een team leid, een
tijdelijke rol vervul binnen een team of een teamleider ondersteun, ik blijf observeren. Wat functioneert goed
(denk aan leiderschapsstijl en organisatiestructuren), wie vervult welke rol, zijn er mensen die onderpresteren,
waar dus kennelijk nog meer potentie zit? Mijn passie is mensen tot ontwikkeling zien komen, als mensen
blijven groeien dan kan je ze binden en boeien is mijn overtuiging.
In mijn huidige werk heb ik veel geleerd op het gebied van leiderschap. Ik heb hierover veel gelezen en dit
heeft de coach in mij verder wakker gemaakt. Principes van leiderschap zijn mooi en nuttig, hoe je ze
implementeert is m.i. nog crucialer. En hier komen mijn coachingsvaardigheden goed van pas. Invoelen, open
luisteren en blijven aansluiten zijn goede middelen om die ander te zien en verder te helpen.
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Scouten van mensen
Binnen mijn baan als grafisch ontwerper/plaatsvervangend hoofd bij HS Totaal werd ik steeds meer betrokken
bij sollicitatieprocedures en functioneringsgesprekken. In sollicitatieprocedures is het de kunst te ontdekken
welke persoon voor je zit en wat hij of zij te brengen heeft voor het bedrijf. Daarbij heb ik altijd gekeken naar
persoonlijkheid, competentie en potentie. Omdat ik zelf een autodidact ben op velerlei gebied geloof ik in wat
er in mensen verborgen zit en heb ik mensen durven aannemen op grond van karakter en potentie en niet
alleen op basis van hun cv.
Ik mijn huidige baan ben ik altijd op zoek naar mensen die opvallen, die meer zouden kunnen dan ze nu doen
en probeer juist ook hierin te investeren. Ik let altijd op betrokken mensen die dienstbaar willen zijn. Binnen
onze gemeentecultuur letten wij daarbij op ‘young potentials’ maar ook ‘zij-instromers’, mensen die later de
gemeente binnen komen die potentie hebben om verder te groeien.

Teams en conflicten
Binnen zowel het sociale als het grafische vak heb ik gezien dat organisaties door hun ontwikkeling klem
kunnen komen zitten. In eerdere jobs heb ik ontdekt dat het belangrijk is om goed naar mensen te luisteren en
hen in te zetten op hun kwaliteiten. Door mijn ontwikkeling als persoon zie ik de rode draad van
teamontwikkeling. Het geven van leiding aan teams is aanmerkelijk complexer dan één persoon aansturen en
daardoor in mijn ogen ook uitdagender. Dat is ook de reden dat ik mijn kennis van het coachen meer en meer
in teams toepas.

Doelgericht
Ben ik van oorsprong afkomstig uit de ‘softe sector’, heb ik snel na mijn eerste opleiding de overstap gemaakt
naar het bedrijfsleven. En heb ik me hier steeds erg thuis gevoeld vanwege de doelgerichtheid als het gaat om
het halen van doelen en resultaten. Ook het werken met deadlines past goed bij me. Dat is dan ook wat mij
tegelijk aanspreekt in het coachen van mensen: stilstaan bij het moment (de hindernis, blokkade etc.) om voor
uit te blijven kijken als eenmaal het doel door de coachee geformuleerd is.

Terugkijken op mijn eigen reis tot nog toe
Toen ik bijna klaar was met de HAVO heb ik mij zeer serieus georiënteerd op een aantal mensgerichte
beroepen. Ik zou kiezen uit een opleiding voor politieagent, leerkracht, verpleger of groepsleider. Ik heb een
persoonlijk gesprek gevoerd met een verpleger, politieagent en leerkracht om mij een goed beeld te vormen
van deze beroepen. Ik heb gekozen voor de opleiding als Jeugdwelzijnswerker, een hele bewuste keuze waarin
ik ook ervaren heb dat God mij hierin ‘geleid’ heeft. Na deze HBO opleiding ben ik een beetje van een koude
kermis thuis gekomen omdat ik in het werken met justitiële jongens ontdekte dat ik dit werk niet goed
aankon. Ik had op mijn 21ste al burn out verschijnselen en was gefrustreerd over de gebrekkige samenwerking
tussen collega’s. Hoe kon dat toch bestaan in zo’n sociaal vak?

Overstap naar grafische vak
Ik maakte, na een jaar in het buitenland te hebben gewoond, de overstap naar het grafische vak. Ik ben
autodidact ontwerper, iets dat opgemerkt werd door een van de partners van een groot Amsterdams
ontwerpbureau. Hij zei terwijl hij mijn portfolio bekeek: ‘je heb wel een goed stel ogen in je kop als je dit
zelfstandig kunt maken’. Hij zag potentieel, hij zag dat ik goed kon (af)kijken.
Ik rolde het grafische vak in, begon onderaan, pakte beet wat ik te pakken kon krijgen en leerde snel. Destijds
heb ik mijzelf alle grafische software aangeleerd en beheerste die tot in de puntjes. Ik heb veel instructie
gegeven aan anderen, iets wat ik ook erg leuk vind om te doen. Van uitwerker groeide ik door naar
conceptdenker, van teamlid naar teamleider. Ik heb het voorrecht gehad dat ik bij sociale bedrijven heb
gewerkt waar ik ook de kans kreeg om me te ontwikkelen. De laatste jaren in Haarlem raakte ik bedreven in
het visualiseren van huisstijlen van bedrijven en gaf daarmee de visie van anderen (bedrijven) vorm. Dit is het
bewijs voor mij dat ik een groot invoelend vermogen heb om niet alleen de visie van anderen helder te krijgen
(wat ik als een onderdeel van het proces zie) maar ook in staat was het te verbeelden. Hier ontdekte ik ook dat
ik enthousiast word over het vaststellen van de identiteit van de organisatie. En dit te verwoorden in een
duidelijke visie én het om te zetten in een strategisch plan. Na tien jaar ontwerpen raakte ik steeds meer
uitgekeken op dit werk en was het mijn voornemen om mij verder te ontwikkelen richting communicatie of
organisatieadvies.
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De rode draad tussen deze twee verschillende banen van groepsleider en grafisch ontwerper is voor mij het
woord ‘communicatie’. In de hulpverlening is communicatie een zeer belangrijk middel om in te zetten om
jongeren te leren communiceren. Dat met hen op een effectieve manier te doen en als team goed te zenden en
te ontvangen. In het grafische vak ging het er vooral om, om de boodschap van de klant helder over te brengen
bij de ontvanger.
Het was toen ik op dat kruispunt in mijn leven stond dat ik gevraagd werd om te komen werken in de kerk
waar ik kwam. Hier had ik het gevoel dat ik op mijn bestemming was gekomen. Ik voel mij er als een vis in het
water, ‘hier ben ik voor gemaakt’ zeg ik nog steeds. Ook hier heb ik een hele ontwikkeling doorgemaakt van
alleskunner en allesdoener naar een dienend leider die nu meer en meer focust. Ik ontdekte dat de kant van de
pastorale gesprekken teveel aan de therapie kant zit, hier mis ik het geduld voor. Ik ontdekte dat ik liever
trainingen geef dan preek in een samenkomst omdat er in trainingen een grotere interactiviteit zit, iets wat me
zeer ligt. Ik ben geen zender pur sang, ik ga juist graag de dialoog aan. Iets wat steeds meer tot uiting komt in
de coaching die ik aanbied. Hetzij in de coachende manier van leidinggeven, hetzij in het toenemend aantal
coachingstrajecten die nu onderdeel van mijn werk zijn geworden. Sinds mijn studie noem ik mij niet meer
alleen ‘voorganger’ maar nadrukkelijk ‘voorganger/coach’.

Eigen bedrijf
In 2014 startte ik mijn eigen bedrijf. Alle ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd wordt nu zichtbaar
in ‘Anders denken, coaching en training’. In de bijbel kwam ik deze spreuk tegen: ‘U moet anders worden, door
een nieuwe manier van denken.’ Zo kwam ik op de naam van mijn bedrijf ‘Anders denken’.
Betrokken zijn bij de ontwikkeling van anderen en hen zien veranderen is het mooiste wat er is! Als coach en
trainer stel ik vragen, houd ik mensen een spiegel voor, confronteer en nodig ik uit tot actie om mensen in
beweging te krijgen. Verandering is niet makkelijk, het meeste gedrag (en ineffectief gedrag zeker) is door de
jaren ingesleten geraakt. Hoe slijt je het eruit? Het is eerlijk en realistisch om te zeggen dat zaken niet van de
ene op de andere dag helemaal zijn zoals je dat graag zou willen. Anders leren kijken helpt daarbij, zeker met
hulp van een goede coach. Anders kijken naar de situatie waar je in zit of anders kijken naar jezelf, naar je
eigen handelen. Vervolgens is het belangrijk om anders te gaan denken dan je voorheen deed. Bijvoorbeeld
minder kritisch naar jezelf of positiever naar anderen om je heen. En dan vanuit het anders gaan denken, ook
anders gaan handelen. Dit gaat natuurlijk met vallen en opstaan. Ik geloof niet in het aanleren van trucjes, dat
zijn vaak cosmetische veranderingen. Ik ga voor verandering die van binnenuit komt. Anders denken is een
voorwaarde voor blijvend veranderd gedrag. En dat is wat ik zie gebeuren bij mensen die ik coach: een échte
verandering in het door hun gewenste gedrag.
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