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SUCCES 
door of zonder 

StrESS?
at ís succes eigenlijk? Het gaat in ieder geval niet alleen 
over macht en geld, zeker niet bij vrouwen. Arianna Huffington, 
hoofdredacteur van The Huffington Post, doet in haar boek ‘Het 
nieuwe Succes’ een oproep tot herdefiniëring van de hedendaagse 
betekenis van succesvol zijn. Zij beschrijft vier pijlers die kunnen 
leiden tot succes: welzijn, wijsheid, verwonderen en vrijgevigheid. 
Haar boek is absoluut een aanrader!

We zijn al weer toe aan de zesde editie van het congres 
‘Vrouwelijke Leiders in de Zorg’. De zorgsector is en blijft sterk in 
beweging, er zijn veel vrouwen werkzaam en er is vast ook veel 
werkstress. Mijn eigen stress de afgelopen maanden was of we de 
organisatie van het congres rond zouden krijgen. Mijn succes is dat 
het opnieuw gelukt is originele invalshoeken te bedenken voor het 
thema ‘SUCCES zonder STRESS’. We hebben bijzondere sprekers 
weten te strikken en bieden uitdagende masterclasses aan. Je leest er 
meer over in dit magazine.

Het thema ‘SUCCES zonder STRESS’ leidt tot gevarieerde reacties: 
‘Voor succes is stress nodig’, ‘Is succes zonder stress wel mogelijk?’ 
en ‘Gezonde stress is juist goed’. Succes heb je niet alleen, daar 
heb je elkaar voor nodig. Ik doe daarom wederom de oproep 
elkaar als vrouwen te helpen en versterken. Dat draagt absoluut bij 
aan het succes van vrouwelijke leiders in de zorg. Benut dit congres 
om elkaar te ontmoeten en te inspireren.

Tot slot dank ik alle congrespartners, in het bijzonder Zilveren Kruis, 
ActiZ en de KNMG, voor de langdurige samenwerking en het 
supporten van het congres ‘Vrouwelijke Leiders in de Zorg’.

 
Ariane Struyvenberg-de Groot 
Founder Young Girls Community en directeur Match & Mentor
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| Ariane Struyvenberg-de Groot

VOOrWOOrD

De vernieuwenDe vrouwelijke 
variant van het olD Boys network. 

voor energieke & enthousiaste
zakenvrouwen van 30 tot pensioen.

HEt cONGRES ‘VROUWELIJKE LEIDERS IN DE ZORG 2016’ WERD mEDE mOGELIJK GEmaaKt DOOR

paRtNERs

NEtwERkpaRtNERs

hOOfDspONsOR

paRticipaNtEN

mEDiapaRtNER

save the date
op vrijdag 19 mei 2017 vinden in aansluiting op het congres 
‘SUCCES zonder STRESS’ verdiepingsworkshops plaats.
Zie ook: www.vrouwelijkeleidersindezorg.nl/programma-verdieping/  
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maRiaN jOëls
KEYNOtESPEAKEr

a
StrESS

de twee gezichten van

marian Joëls: hoogleraar Neurobiologie omgevings-
factoren Rijksuniversiteit Groningen, decaan 
Geneeskunde, lid Raad van Bestuur UMCG.

ls We een gebeurtenis mee-
maken die potentieel bedreigend is, dan 
worden de signalen waargenomen via onze 
zintuigen en in de hersenen snel verwerkt 
tot een geïntegreerde boodschap: pas op! 
Deze waarneming van potentieel gevaar 
noemen we stress. Via een onderdeel van 
de hersenen, de hypothalamus, kunnen 
dan twee systemen geactiveerd worden 
om een antwoord te hebben op de 
situatie. Allereerst wordt snel het autonome 
zenuwstelsel geactiveerd, wat er toe leidt 
dat uit een kleine klier – de bijnier – het 
hormoon adrenaline wordt afgegeven. 
Adrenaline zorgt dat we snel de energie 
hebben om iets aan de situatie te doen. Als 
je bijvoorbeeld net je voet op een zebrapad 
hebt gezet om over te steken en er komt op 
dat moment een auto aan racen die je van 
de sokken dreigt te rijden, zorgt adrenaline 

bij fysieke als psychische bedreigingen. 
Mensen hebben natuurlijk vooral last van 
die laatste categorie: we moeten deadlines 
halen, proberen zowel een superwerknemer 
als modelvader of -moeder te zijn of zijn 
zenuwachtig voor een eerste date. 

Stressvolle gebeurtenissen (leuk of vervelend) 
worden goed onthouden en dat geeft kleur 
aan ons leven. In die zin is stress goed. 
Maar waar komt dan die slechte naam van 
stress vandaan? Dat komt omdat we dan 
aan heel andere situaties denken. Situaties 
die langdurig of extreem zijn. En vooral 
situaties waar we geen passend antwoord 
op of controle over hebben. We kunnen 
iets meemaken wat zo extreem gevaarlijk 
is dat ons leven of dat van iemand die ons 
lief is op het spel staat. Bij ongeveer één 
op de tien mensen wordt deze situatie zo 
goed onthouden dat je er niet meer van los 
kunt komen. Steeds als je iets meemaakt 
wat enigszins verband houdt met die 
gevaarlijke situatie herbeleef je alles weer 
alsof het opnieuw gebeurt. Zelfs in je 
slaap komen herbelevingen voor. Dan is 
stress niet meer gezond en spreken we van 
een posttraumatische stressstoornis. Het 
interfereert met het dagelijks leven.

ook herhaalde stress die onvoorspelbaar 
en oncontroleerbaar is brengt een risico 
mee. In die categorie valt werkstress, 
maar bijvoorbeeld ook een gespannen 
huwelijkssituatie. Dag in dag uit ervaren 
we dan negatieve prikkels en worden onze 
twee stresssystemen aan het werk gezet. 
Zoals met ieder lichamelijk systeem dat 
overuren maakt treedt dan uitputting op. Er 
komt zoveel cortisol vrij dat de receptoren 
minder gevoelig worden. ons lichaam 
en ook onze hersenen passen zich zo 
goed en zo kwaad mogelijk aan zodat de 
routinezaken nog doorgang kunnen vinden, 
maar meer complexe zaken worden niet 
meer zo efficiënt afgehandeld. Cellen in 
hersengebieden die betrokken zijn bij het 
‘plaats geven’ aan gebeurtenissen takelen 
af, terwijl cellen in gebieden die betrokken 
zijn bij emotie juist groter worden. onze 
hersenen gaan emotioneler en minder 
rationeel reageren op de kleine uitdagingen 
van het leven. Sommige mensen ontwikkelen 
een angststoornis, een depressie of een 
situatie van algehele uitputting, burn-out. 

Hoe groter het verschil tussen de eisen 
waaraan we denken te moeten voldoen en 
de mate waarin we voelen dat de zaken 

|  Door wisselwerking tussen 
hersenen en bijnier komen 
stresshormonen vrij

|  Direct na stress nemen 
mensen irrationele 
beslissingen.

dat je snel je voet terugtrekt. Je schrikt wel: 
je hart klopt in je keel, het zweet breekt je 
uit en je haren rijzen te berge. Allemaal het 
werk van adrenaline. Via een ingewikkelde 
route zorgt adrenaline er ook voor dat in 
je hersenen een ander hormoon wordt 
afgegeven, namelijk noradrenaline. Dit 
hormoon helpt ons om meteen een goede 
strategie te kiezen, een oplossing die op 
korte termijn de overleving ten goede komt.

Iets later wordt een tweede systeem in 
werking gezet, waardoor uit dezelfde 
bijnier een ander hormoon vrijkomt, in dit 
geval cortisol. Cortisol kan alle cellen in 
ons lichaam, en dus ook in de hersenen, 
bereiken, maar doet alleen iets op die 
plaatsen waar ook een ‘ontvanger molecuul’ 
(receptor) aanwezig is. Cortisol is vooral 
belangrijk voor de langetermijnrespons 
op stress. In de lever zorgt het dat onze 
energievoorraad weer wordt aangevuld na 
stress. In de hersenen is cortisol belangrijk 
om goed te onthouden wat je overkomen 
is en het een ‘plaats’ te geven, zodat je de 
volgende keer dat je bij dat zebrapad bent 
nog een keer extra kijkt voor je oversteekt.

Samen zorgen deze twee systemen dat wij 
goed kunnen omgaan met verstoringen in 
onze omgeving. We kunnen meteen een 
strategie kiezen die onze overlevingskans 
verhoogt, doen in de toekomst ons voordeel 
ermee en gaan niet ten onder aan dit 
verdedigingssysteem. Het is een heel sterk 
middel om ons aan te passen aan een 
veranderende omgeving. Het werkt zowel 

onder controle zijn, hoe groter de schade 
door aanhoudende stress. Juist bij de groep 
die een superwerknemer wil zijn in een 
hoog-competitieve omgeving én een model-
ouder slaat dit probleem toe.

Heeft iedereen daar nu evenveel last van? 
Nee. Eén belangrijke factor is hoe je 
genetisch in elkaar zit. onze combinatie 
van genen bepaalt niet alleen hoe onze 
hersenen worden gevormd, maar ook hoe 
onze stresssystemen werken als we onder 
druk staan. Sommige genetische varianten 
geven je een risico mee terwijl andere 
varianten juist beschermen tegen depressie 
of andere psychopathologie. Maar de 
omgeving waarin we opgroeien en leven 
is minstens zo belangrijk. Negatieve 
ervaringen vroeg in het leven hebben 
een enorme invloed op de werking van 
de hersenen en onze respons op stress. 
Deze vroege leefomgeving is één van de 
meest consistente risicofactoren voor het 
ontwikkelen van psychische stoornissen. 
Ze kunnen de genetische risicofactoren 
uitvergroten. ook de leefomgeving 
tijdens het volwassen leven is van belang. 
Gebrek aan waardering op het werk of 
het ontbreken van een sociaal netwerk om 
de ervaringen mee te delen kunnen de 
uitputting van de stresssystemen aanjagen. 
Toch zit hier ook een hoopvol element in. 
Als de omgeving zo belangrijk is, dan 
kunnen we die ook zo inrichten dat hij geen 
risico’s maar juist positieve invloeden met 
zich meebrengt. Vanwege onze genetische 
verschillen zal niet iedereen daar evenveel 
baat bij hebben. De uitdaging zit erin om 
de komende jaren vast te stellen welke 
eigenschappen bepalen dat iemand een 
risico loopt of dat aanpassing van de 
omgeving een positief effect heeft.

Stress wordt over het algemeen als iets 
negatiefs gezien. Maar is dat terecht?



6 | VROUWELIJKE LEIDERS IN DE ZORG 2016 VROUWELIJKE LEIDERS IN DE ZORG 2016 | 7

DiaNa mONissEN
KEYNOtESPEAKEr

 ‘Je springt niet in één keer 

VAN DE PlINt 
NAAr HEt 
PlAfOND’

bestuurder in de zorg voor 
mensen met een verstandelijke handicap, de 
GGZ, directeur-generaal bij VWS, bestuurder 
bij zorgverzekeraars; Diana Monissen is al 
meer dan 30 jaar actief in de zorg en kent 
deze van vele kanten. Altijd gaat het haar 
maar om één ding: de zorg verbeteren voor 
de patiënt. Zelf praat ze liever over de klant, 
ook als het om zorg gaat. ‘Mijn ouders 
hadden een hotel in Zuid-Limburg; van hen 
heb ik geleerd wat gastvrijheid is en wat het 
betekent om echt helemaal gericht te zijn op 
de klant,’ vertelt Diana. Dat volledig gericht 
zijn op de klant kan volgens haar in de zorg 
nog wel wat beter. 

drive 
De drive om de zorg te verbeteren ontstond 
bij Diana al in haar studietijd toen een 
goede vriend met een lichamelijke handicap 
bij een ongeval met een tillift om het leven 
kwam. ‘Dat heeft een onuitwisbare indruk 

op mij gemaakt en toen besloot ik om mij 
in te zetten voor betere gezondheidszorg.’ 
Betere kwaliteit van zorg, volledig geënt 
op de klant en samen met die klant. Met 
bovenliggend doel een betere kwaliteit van 
leven, dat is waar Diana zich al jaren voor 
inzet.

volhouden 
Die diepe intrinsieke motivatie heb je 
hard nodig om dingen te veranderen, 
aldus Diana. ‘Succes komt niet zo maar 
aanwaaien en helemaal zonder stress gaat 
dat ook niet altijd,’ stelt zij. Dus heb je die 
krachtige motivatie nodig om steeds weer 
door te gaan. Want de weg naar succes is 
een lange met veel obstakels en als je geen 
volhouder bent, dan lukt het niet. Diana: 
‘Natuurlijk ben ik ook wel eens ongeduldig 
en wil ik snel resultaat, maar je springt nu 
eenmaal niet in één keer van de plint naar 
het plafond.’ 

visie 
Jaren geleden zette zij in Amsterdam de 
eerste GGZ-crisisopvang op; in Friesland 
startte ze een programma om scholieren 
weer meer te laten bewegen en gezonder 
te laten eten. Ze begon in het noorden 
aan een groot programma om de zorg 
volledig anders te organiseren. Stuk voor 
stuk complexe trajecten met veel partijen en 
belangen. ‘Je krijgt mensen pas in beweging 
als je ze vanaf het prilste begin betrekt en 
met hen in gesprek gaat. Voer een open 
gesprek en ontwikkel met elkaar een visie. 
Een gedeelde, inspirerende visie is een 
eerste vereiste,’ licht Diana toe. ‘En natuurlijk 
heeft de klant daarin de belangrijkste stem.‘

stem
ook in het Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie hebben kinderen en 
ouders op allerlei manieren een belangrijke 
stem. Het Centrum heeft als missie: ieder 
kind met kanker genezen. ‘om dat te 
realiseren willen we alles helemaal richten 
op en afstemmen met kinderen en ouders,’ 
aldus Diana. Behalve de gebruikelijke 
cliëntenraad heeft het Centrum daarom 
ook een Kinderadviesraad met survivors en 
broers en zussen van kinderen met kanker. 
De Vereniging van ouders van Kinderen met 
Kanker (VoKK) stond aan de basis van het 
Centrum. Zij zitten in het coöperatiebestuur en 
hebben eveneens een heel belangrijke stem.
 
uniek 
Het Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie is een volledig nieuw 

centrum waar alle zorg en research voor 
kinderen met kanker bij elkaar komen. Door 
die concentratie van zorg en research zullen 
in de toekomst meer kinderen genezen van 
kanker. De opbouw van het Centrum, betreft 
een ware transitie in de kinderoncologische 
zorg in Nederland en Europa. ook dit 
initiatief komt niet zonder slag of stoot tot 
stand, aldus Diana. ‘Gelukkig is er heel veel 
draagvlak voor ons Centrum, want daardoor 
gaan we meer kinderen genezen en dat wil 
natuurlijk iedereen.’ 

zelfbeWust  
over de positie van vrouwen in het 
bedrijfsleven is Diana stellig: ‘Nog steeds 
zie ik te weinig vrouwen in topfuncties en in 
het middle management.’ Vrouwen mogen 
zich best zelfbewuster opstellen en meer 
vanuit hun kracht optreden. Dat is in een 
mannenwereld niet altijd makkelijk, weet 
Diana uit eigen ervaring. Vaak genoeg 
zat zij als enige vrouw aan bestuurlijke 
vergadertafels. ‘Ik zorg dat ik altijd 
inhoudelijk zeer goed ben voorbereid en de 
materie volledig beheers; daarmee kan ik de 
heren nog wel eens verrassen,’ zegt Diana 
met een glimlach.

succesfactoren 
Gevraagd naar haar succesfactoren 
somt Diana op: motivatie, visie, lef, open 
opstelling, durf te vragen, doe het samen 
met alle partijen en vooral met de klant. 
Geef je eigen zekerheden op, sla nieuwe 
paden in. Durf en hou vol!

| Diana Monissen

diana monissen heeft al een lange carrière 
achter zich in de zorg. Met veel geslaagde 
missies. Als bestuursvoorzitter van het Prinses 
Máxima Centrum voor kinderoncologie 
begon zij vorig jaar aan een nieuwe missie: 
ieder kind met kanker genezen. Een gesprek 
over doorgaan en volhouden als een van de 
voorwaarden voor succes; ‘je springt nooit in 
één keer van de plint naar het plafond’.
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bERtiNE lahuis
KEYNOtESPEAKEr

e

bertine Lahuis is sinds 2009 bestuursvoorzitter 
van Karakter. In het belang van patiënt en 
professional zoekt zij bewust de verbinding  
met wetenschap en onderwijs. 

DOOR RIJAN VAN LEEST

leiderschap
INHOUDElIJK

en mix van bestuurder, zorg-
verlener en wetenschapper. Zo wordt  
Bertine Lahuis (48) beschreven in het 
juryrapport van Zorgmanager van het Jaar 
2016. Het leverde haar de bijbehorende 
titel op. ‘Mijn interesse voor beleid en 
management heb ik van mijn vader,’ vertelt 
ze. ‘Als hij ’s avonds thuiskwam van zijn 
werk, zaten we nog lang aan de keukentafel 
naar zijn verhalen over collega’s en 
processen te luisteren.’ Toch koos ze voor 
een studie in een andere richting. ‘Ik kom uit 
een familie van bouw en boerderijen. Voor 
zover ik me kan herinneren, werkte niemand 
in de gezondheidszorg. Ik wist echter al 
vroeg dat ik geneeskunde en psychiatrie 
wilde studeren. Psychiatrie is enorm divers 
en er valt nog veel te ontdekken in dit 
vakgebied.’ 
Vijftien jaar werkte ze op het UMC als staflid 
kinder- en jeugdpsychiatrie. Daar raakte 
ze steeds meer overtuigd van de positieve 
effecten van de combinatie zorg, onderwijs 
en wetenschap. ‘Maar ik beschouw mezelf 
niet als toponderzoeker. Mijn sterke punten 
liggen in het organiseren en verbinden. 
Daarom zocht ik naar een mogelijkheid 
om breder gestalte te geven aan het vak 
jeugdpsychiatrie.’ Die kans kreeg ze bij 
Karakter, op een manier die bij haar en de 
organisatie past: duaal management en 
inhoudelijk leiderschap. ‘op alle lagen zijn 
onze leidinggevenden ook actief op de 
werkvloer. Duale managers ondervinden  
zelf wat er speelt en bedenken daardoor 
vaak betere oplossingen.’ 

Politiek
Daarom is Bertine binnen Karakter ook 
werkzaam als psychiater. Zo ervaart ze ook 
zelf de gevolgen van het huidige politieke 
beleid in de praktijk. ‘Er gebeurt veel in de 
zorg, ook zaken waar je beperkt invloed op 
hebt, bijvoorbeeld de keuzes die de politiek 
maakt. Politieke besluiten lijken steeds 
vaker snel en mede te worden genomen 
op basis van persoonlijke ervaringen. Dat 
heeft het risico in zich van korte termijn 
“incidentenpolitiek” en dat vormt geen goed 
fundament voor een beleidsverandering. 
Alles wat nu bijvoorbeeld misloopt bij 
de implementatie van de Jeugdwet in 
de specialistische zorg, hebben we als 
beroepsgroep voorspeld. We zien miljoenen 
euro’s naar administratieve processen gaan 
en niet meer naar de kinderen. De werkdruk 
in de zorg is wederom gestegen. Door 
de druk op de tarieven en het volume. Als 
zorgverlener moet je daar niet gefrustreerd 
van raken, want daar is niemand bij 
gebaat, ook al levert het huidige politieke 
beleid ons op casusniveau moreel-
ethische dilemma’s op. De continuïteit van 
behandelingen en behandelaren vinden 
we ontzettend belangrijk, maar alles moet 
steeds korter en sneller. We zien kinderen en 
jongeren van groep naar groep gaan. Dat 
kan traumatiserend zijn en zorgt voor lastige 
dilemma’s.’ 

frisse lucht
‘Ik houd van een werkklimaat waarin 
mensen nieuwsgierig zijn en ervaringen 
delen. Ik zie het als een deur die je openzet 

voor frisse lucht. Nieuwe input vanuit 
de wetenschap zorgt ervoor dat we zo 
optimaal mogelijk zorg kunnen leveren. 
onze professionals moeten klaar zijn voor 
de toekomst. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
zij zich bekwamen in het behandelen in een 
andere context, bijvoorbeeld op scholen 
of online. Bestuurders gaan daarom veel in 
gesprek met professionals, zowel van binnen 
als buiten de zorg. We observeren en geven 
samen vorm aan de zorg, dus ook met jeugd 
en ouders. We leren van de gezamenlijke 
evaluatie. Doen we hetgeen wat verstandig 
is op de goede manier, in een goede 
sfeer, met de juiste toon? Als je openstaat 
voor de dialoog, krijg je kritischere vragen 
van je mensen, waardoor je de kwaliteit 
kunt verbeteren. Voor mij is de beste 
graadmeter van kwaliteit dat je mensen 
elkaar aanspreken en zich laten aanspreken. 
Dat geeft openheid en flexibiliteit in je 
organisatie. Het is wel even spannend om 
dat voor elkaar te krijgen, want dat betekent 
vaak dat er een cultuurverandering moet 
plaatsvinden. Ik ervaar dat ook in onze 
organisatie. Ik kan namelijk wel zeggen 
dat ik opensta voor een dialoog, maar veel 
mensen ervaren toch een drempel om met 
een bestuurder in gesprek te gaan.’

anker
Bertine is zich ook bewust van de valkuilen 
van inhoudelijk leiderschap. ‘We moeten 
ons er niet toe laten verleiden het beleid 
aan te passen vanwege één casus. 
Bestuurders moeten niet alleen weten wat 
er speelt op de werkvloer, het is ook onze 

verantwoordelijkheid om de verschillende 
afdelingen van de organisatie met elkaar 
te verbinden. Door de wet- en regelgeving, 
de omvang van Karakter en de financiële 
kaders is dat een grote uitdaging. Daarom 
keren we vaak terug naar de kern en stellen 
onszelf dan drie vragen: wordt de patiënt 
hier beter van? Wat zou ik als ouder willen 
als het mijn kind was? Wat wil en kan de 
jongere zelf? Deze kernvragen vormen voor 
ons een anker. De afgelopen jaren hebben 
we veel gemoderniseerd en geïnnoveerd. 
Iedereen heeft dat met veel enthousiasme 
gedaan, juist vanwege dat anker.’ 

| Bertine Lahuis
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INNOVAtIE
caRla mEEuwis

carla meeuwis 
werkt als radioloog in 
Rijnstate sinds 2011 en 
sinds 2015 is zij lid van 
de werkgroep ‘richtlijn 
mammacarcinoom’ bij het 
IKNL. Haar opleiding heeft 
zij doorlopen in het Rijnstate 
van 2007 tot en met 2010, 
in het Radboudumc en 
in de Maartenskliniek te 
Nijmegen van 2010 tot en 
met 2011. In 2005 startte 
ze haar promotieonderzoek 
op het gebied van borstkan-
ker en MRI aan het UMC 
Utrecht. Een paar jaar  
later vervolgde ze  
haar onderzoek bij het  
Radboudumc, waarna zij in 
september 2011 promo-
veerde. 

DE AfWEGING
tussen goed beeld en straling

in de afgeloPen jaren zijn de 
beeldvormende technieken zo verbeterd 
dat borstkanker in een vroeg stadium 
opgespoord kan worden. Een mammo-
graaf kan een nauwkeurige foto maken van 
het borstweefsel. Helaas kleven hier ook 
nadelen aan. De meeste vrouwen ervaren 
het onderzoek als bijzonder onaangenaam. 
Daarbij is voor de foto röntgenstraling 
nodig. Straling is schadelijk en die moet je 
altijd zien te voorkomen. De hoeveelheden 
zijn echter van dusdanige aard dat het niet 
veel kwaad kan bij vrouwen die eens in de 
twee jaar een mammografie laten maken. 
Maar vrouwen die het gen hebben, of waar-
bij borstkanker in de familie voorkomt, of die 
borstkanker hebben gehad, krijgen vaker 
een mammografie. Dan is het van groot 
belang om de straling zo laag mogelijk te 
houden. 
Toen we in Rijnstate een nieuwe mammo-
graaf nodig hadden, diende zich een leve-
rancier aan die een halvering van de straling 
beloofde. onze klinisch fysicus vond dat we 
deze belofte moesten objectiveren met een 
onderzoek waarin we de beelden van deze 
nieuwe mammograaf, Microdose, zouden 
vergelijken met die van zijn voorganger. 
Dit was een mooie opstap naar een breder 
onderzoek.
In een periode van zes maanden hebben 
we 422 vrouwen bij het onderzoek betrok-
ken. Deze vrouwen hadden allen eerder 
borstkanker gehad of hadden een verhoogd 
risico op borstkanker. We hebben twee din-
gen vergeleken: de beoordeelbaarheid van 
de foto’s en de ervaring van de vrouwen. 
De conclusie was dat de stralingsdosis 
inderdaad gehalveerd kan worden en dat 
de beelden uitstekend te beoordelen zijn. 
Kleine verkalkingen, die kunnen wijzen 

op een voorstadium van borstkanker, zijn 
zelfs beter te zien. Daarnaast ervaarden 
de meeste vrouwen minder pijn bij de 
Microdose, alhoewel ze het allen een 
onaangenaam onderzoek bleven vinden. 
Er blijven dilemma’s. In Rijnstate gebruiken 
we ook tomografie, een techniek die de 
borst in plakjes verdeelt. Deze beelden 
zijn het allerbeste te beoordelen, maar 
de röntgenstraling is weer veel hoger. 
We moeten dus voortdurend afwegingen 
maken. Tomografie zetten we vooral in bij 
jonge vrouwen met veel borstweefsel en 
een verhoogd risico. Microdose gebruiken 
we onder andere bij vrouwen die uit het 
bevolkingsonderzoek naar ons doorgestuurd 
worden. Maar we zitten te springen om 
een innovatie waarbij tomografie met veel 
minder straling toegepast kan worden. 
Er zijn vrouwen die een mammografie 
weigeren. ofwel vanwege de straling, 
ofwel vanwege de pijn. Het is onze 
taak hen ervan te overtuigen dat een 
mammografie echt noodzakelijk is. Met een 
echo kun je niet hetzelfde zien en daardoor 
soms borstkanker missen. 
Als artsen moeten we ons ook beter 
verplaatsen in de belevingswereld van 
een vrouw die zich zorgen maakt over 
borstkanker. Zij zoekt op internet en komt 
daar allerlei tegenstrijdige informatie tegen. 
over thermografie bijvoorbeeld, een 
pijnloze techniek waarmee je borstkanker 
zou kunnen opsporen. Maar hier is geen 
enkel wetenschappelijk bewijs voor en 
vrouwen lopen daarmee een risico. Het is 
van belang dat wij weten wat er leeft bij 
patiënten en het gesprek erover aan te gaan 
met onze patiënten, en hen goed voor te 
lichten. 

(Advertorial)

Avicenna Leergang
Visie & Daadkracht

“Leaders don’t create followers, they create more leaders”

9-daags executive programma

“Fascinerend” – Mark de Lat (Eshuis Accountants en Adviseurs)

“Inspirerend” – Lidy Hartemink (Zorggroep Almere)

“Uitstekend tegenwicht tegen rechtlijnigheid” – Hans van der Ster (Deli XL)

“Boeiende gastdocenten” – Joke Westenbrink (Enexis B.V.)

www.academievoorleiderschap.nl

Leiderschap PracticumLeiderschap Practicum
Vijfdaags executive programma

Lichaamstaal, stemgebruik,
authentieke presentatie & inspirerend leiderschap

Oefen ‘het ambacht van leiderschap’
met topacteurs, theaterdocenten en wetenschappers

met o.a.

www.leiderschappracticum.nl

Pierre Bokma, Herman van Veen, 
Gijs Scholten van Aschat en Nasrdin Dchar
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Het Alexander Monro is hét enige gespecialiseerde ziekenhuis 
voor borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke 
aanleg, familiair verhoogd risico, screening en vervolgtrajecten 
vanuit het bevolkingsonderzoek. 

Zie ook
www.alexandermonro.nl

h

DE KrACHt 
VAN fOCUS

alexander monro: 

de beste borst(kanker)zorg 
voor iedereen
et Alexander Monro is landelijk toegankelijk 
en de zorg wordt vergoed door alle 
zorgverzekeraars. onze bevlogen 
professionals hebben gekozen zich te 
specialiseren in de borstzorg. Naast de 
beste medische zorg kenmerken oprechte 
aandacht, luisteren, vertrouwen en 
betrokkenheid onze aanpak. Wij nemen 
ruim de tijd voor elk consult. 
 
snel duidelijkheid
In het Alexander Monro werken specialisten 
en verpleegkundigen nauw samen in één 
team. om onduidelijkheid of onnodige 
wachttijden te voorkomen overlegt het 
complete team twee keer per dag. Patiënten 
krijgen volop persoonlijke én inhoudelijke 
aandacht. 
Met een doorverwijzing van de huisarts kan 
iedereen snel in het Alexander Monro terecht 
voor onderzoek én uitslag. Een eventuele 
behandeling plannen wij zo spoedig 
mogelijk, uiteraard in nauw overleg met de 
patiënt en met de huisarts.
 
Polikliniek voor vrouWen 
met een verhoogd risico 
(ook bij zWangerschaP en 
borstvoeding)
Vrouwen met een BRCA-gendefect hebben 
een (sterk) verhoogd risico om borstkanker 
te krijgen. Tijdens een zwangerschap en 
het geven van borstvoeding zijn je borsten 
lastiger te controleren. Juist dan heb je 
bij klachten behoefte aan onderzoek en 

goede begeleiding. Een mammogram is 
in die periode niet wenselijk en minder 
betrouwbaar als screeningstechniek. In 
het Alexander Monro word je intensief 
begeleid, worden je borsten regelmatig 
gecontroleerd en word je zorgvuldig 
gemonitord. De artsen wijzen tijdens deze 
periode op de risico’s, informeren je over 
mogelijkheden en alternatieven en blijven je  
controleren op alarmsymptomen. 
 
Polikliniek voor vrouWen 
met een goedaardige 
borstafWijking
Goedaardige afwijkingen zijn niet 
levensbedreigend, maar kunnen wel pijnlijk 
zijn en veel ongemak veroorzaken. Maak je 
je ongerust of wil je advies over mogelijke 
behandelingen? Bij ons kun je terecht 
voor nadere diagnostiek en een eventuele 
behandeling.
 
het alexander monro 
onderscheidt zich
Zowel wereldwijd, als in Europa en 
Nederland is borstkanker de meest 
voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. 
Wereldwijd nemen de prevalentie en de 
sterfte ten gevolge van borstkanker zelfs 
wat toe. ondanks de hoge kwaliteit en 
goede organisatie van (borstkanker)zorg 
in Nederland, ontstond de gedachte dat 
er ruimte was voor verbetering van zowel 
kwaliteit als organisatie van borstkankerzorg. 
In 2013 ontstond in Bilthoven een compleet 
nieuw concept vanuit het perspectief 
van de patiënt, volledig gefocust op één 

ziektebeeld en gebouwd rondom de keten: 
het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis.
onze holistische benadering vormt de basis 
tijdens de gehele reis die de patiënt maakt 
in het Alexander Monro.Het innovatieve 
karakter wordt enerzijds weerspiegeld 
door het centraal stellen van de behoefte 
en beleving van de patiënt. Anderzijds 
bewerkstelligt de focus op één ziektebeeld 
een gedegen multidisciplinaire aanpak, 
ketenzorg en een hoogwaardig medisch 
resultaat. De holistische benadering zien we 
terug in het gedrag van medewerkers, maar 
ook in onze inrichting. De directe naasten 
van de patiënt betrekken we tijdens het 
gehele zorgproces. Zo mag er altijd een 
dierbare blijven eten of slapen. Daarnaast 
wordt de patiënt persoonlijk verwelkomd 
door één van onze gastvrouwen en dus niet 
met het scannen van een ponsplaatje. De 
specialist komt naar de patiënt toe en niet 
andersom. De tafels in de spreekkamers zijn 
rond, waardoor de arts of verpleegkundige 
naast de patiënt zit. In onze spreekkamers 
gebruiken we laptops. Als we die tijdens 
het gesprek dichtklappen is er ruimte voor 
oogcontact. De patiënt is bij ons geen 
nummer, dus hebben onze kamers namen 
en afbeeldingen van sterke vrouwen. Twee 
keer per dag worden alle patiënten door 
een vast team van deskundige specialisten 
en verpleegkundigen besproken tijdens het 
multidisciplinair overleg (MDo). Bovendien 
zitten onze specialisten bij elkaar in één 
ruimte, waardoor continue informatie-
uitwisseling mogelijk is. Dit zorgt ervoor dat 

de patiënt snel duidelijkheid heeft over de 
diagnose en het behandelplan. 
Daarnaast is er aandacht en ruimte voor 
innovatie door continue verbetering, 
samenwerking, sneldiagnostiek, shared 
decision making, behandelplan op maat en 
een healing environment.
Door het continu luisteren naar onze 
patiënten en het actief vragen om 
hun mening, zijn wij in staat dit een 
continue verbetercyclus te laten zijn. 
Door dit bespreekbaar te houden 
leveren wij zichtbare en aantoonbare 
kwaliteitsverbetering, wat resulteert in 
patiënttevredenheid, innovatie in de zorg en 
inzicht in de kwaliteit van borstkankerzorg.
 
voor iedereen geldt: 
Voel je een knobbeltje? Is er tijdens het 
bevolkingsonderzoek iets ontdekt? Verwijst je 
huisarts je door voor verder onderzoek? Heb 
je pijnlijke borsten? Komt borstkanker in je 
familie voor? Maak je je ongerust? of is er 
mogelijk al borstkanker bij je geconstateerd?
Laat je verwijzen en maak een afspraak in 
ons ziekenhuis! Telefoon 030 - 225 09 10.
 
 
 

INNOVAtIE
maRjOlEiN DE jONg

|  Marjolein de Jong, bestuurder 
en oncologisch chirurg 
in het Alexander Monro 
Borstkankerziekenhuis
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Zie ook 
www.uaewrha.nl
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(Advertorial)
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Vernieuwing van de zorg is het centrale thema 
van het Zorgteam van ABN AMRo. 

SCHAKEl
in de vernieuwing van de zorg
en team dat het hoofdkantoor in 
Utrecht heeft, uit 23 personen bestaat, 
en een gezonde mix van vrouwen en 
mannen kent, met een (voor de bank) hoog 
percentage vrouwen op hoge posities. 
Door het gemengde karakter van ons 
team, waarbij alle stemmen even zwaar 
tellen, benaderen we de klantvragen vanuit 
verschillende invalshoeken. De een denkt 
meer aan het veranderingsproces waar 
de organisatie doorheen gaat, de ander 
aan de commercie, weer een ander aan 
de regelgeving, de creatieve oplossingen 
binnen de strenge regels van de bank, 
of wat dan ook. We merken dat we op 
dit punt – de brede insteek en daarmee 
pluriforme zienswijze – verschillen van onze 
concullega’s.

schakel in de vernieuWing
Als we met elkaar spreken houden we altijd 
in het achterhoofd: wat betekenen alle 
wijzigingen voor de klant? Wat betekenen 
ze voor ons als bank? Hoe kunnen we 
onze dienstverlening aanpassen? Meer 
flexibiliteit in de financieringsstructuren en 
de prepaid debit card ter vermindering 
van de administratie rondom de kleine kas, 
zijn al gekozen antwoorden op actuele 
vraagstukken.  
Een nieuw initiatief dat nog in ontwikkeling 
is, is de Health Impact Bond. We horen 
van alle klanten dat het belangrijk is om de 
schotten tussen de financieringsbronnen te 
slechten. Als dat gerealiseerd wordt, kan er 

werk gemaakt worden van substitutie van 
zorg en van preventie. De bank kan een 
onafhankelijke derde zijn die bewijst dat het 
werkt. Geïnteresseerde investeerders hebben 
we al, ideeën ook. Het vinden van een 
goede combinatie van alle partijen blijkt een 
uitdaging. ook dat gaat lukken; is het niet 
dit jaar, dan volgend jaar.

duurzaamheid
Naast alle zorginhoudelijke veranderingen 
zijn er ook veranderingen in de omgeving. 
Voor de komende jaren is de energietransitie 
een belangrijk thema. We hebben ons als 
Nederland tenslotte gecommitteerd aan 
het met 20 procent terugbrengen van de 
Co2-uitstoot. ook bij dit onderwerp voelen 
we ons als bank sterk betrokken. onze focus 
ligt daarbij op de vastgoedportefeuille. 
Wanneer spreken we van duurzaam 
vastgoed in de zorgsector? Alleen focussen 
op de energie-uitstoot is een te beperkte 
visie. Geluk voor de bewoner en gebruiker, 
en langdurige bruikbaarheid zijn ook 
belangrijke elementen in de duurzaamheid 
van een vastgoedportefeuille. Als we een 
financieringsaanvraag ontvangen, nemen 
we al deze aspecten mee om tot een goede 
oplossing te komen. 
Kortom, door aandacht en daadwerkelijke 
focus op de behoefte van de zorgsector 
zijn we met het team af en toe een luis in 
de pels, maar vooral een schakel in de 
vernieuwing van de sector.
 

meer weten? 
ABN AMRo
Anja van Balen, 
sector banker zorg
E-mail: 
Anja.van.balen@nl.abnamro.com
Telefoon: 06 - 51190615
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lEIDErSCHAP
bRitta giElEN / Ria sliNgERlaND-blOm

d

Transitie, Transformatie, Disruptive Change, Zelfsturing, 
Shared Leadership, Grenswerken, Scrummen, Agile, 
Squads and Tribes, Netwerken. Als bestuurder, directeur 
of manager ken je deze woorden wel. Elke dag zijn 
ze deel van je ambitie om tot verandering te komen. 
Sterker nog: je bent niet alleen eigenaar van de 
verandering, je bent er zelf onderdeel van en moet 
‘controle’ verruilen voor ‘delen en loslaten’.

DOOR RIA SLINGERLAND-BLoM EN BRITTA GIELEN

KrACHtIG 
lOSlAtEN

nieuw leiderschap vraagt om 

e context waarin je werkt verandert: 
de financiering, het toezicht, de mondigheid 
van de cliënt, de samenwerking met 
specialisten, digitalisering en technologische 
ontwikkelingen in de zorg, ‘blended care’, 
de rol van de verzekeraar. Daarnaast is 
er steeds meer vraag om transparantie en 
inzicht in wat de organisatie doet. 

Het is onmogelijk om als bestuurder deze 
brede besturingsvragen alleen te dragen. 
Je rol verandert daarmee. Je beweegt 
van ‘leider die controle en sturing geeft’, 
naar een ‘leider die gezag kan delen’ en 
eigenaarschap bij anderen neerlegt. 

Wij allen worden geconfronteerd met 
grote vragen. Bijvoorbeeld: hoe blijft 
mijn organisatie voldoende wendbaar en 
toekomstgericht in de huidige disruptieve 
omgeving? De vragen van morgen kunnen 
we niet meer oplossen met de antwoorden 
van vandaag. Wie je bent en alle 
opvattingen die je ontwikkeld hebt, zijn van 
invloed op je leiderschap. In het samenspel 
van persoon, rol en context ontstaat het 
gedrag, dat zichtbaar is voor de mensen om 
je heen. Met dit model werken wij in onze 
leiderschapsprogramma’s.

Ben je klaar om los te laten, zodat anderen 

het kunnen overnemen? En als je dan los 
moet laten, wat komt er voor in de plaats? 
Ben je er klaar voor om onzekerheid te 
hanteren en in gedrag te laten zien dat 
het niet-weten ook oprecht is. Geloof je 
echt in het zelforganiserend vermogen 
van je mensen? En zo ja, ziet en voelt 
de organisatie dat terug in je gedrag? 
Zelfonderzoek is nodig om deze vragen te 
beantwoorden.

onderzoek wijst uit dat nieuwe kwaliteiten 
nodig zijn om het eigenaarschap van 
anderen dan jezelf te laten groeien. 
Hierbij gaat het er onder meer om dat je 
comfortabel omgaat met onzekerheid, 
vanuit deze positie kansen ziet en creëert 
en denkt in rollen die mensen zouden 
kunnen vervullen op basis van hun talenten. 
Centraal hierbij staat de bewuste keuze 
om besluitvorming los te laten en in plaats 
hiervan inspirerend te communiceren.
Werken aan nieuwe kwaliteiten vraagt naast 
kennis en inspiratie om diepgaande reflectie 
op je eigen rol als leider. Je bent gekomen 
waar je bent door daadkracht, intelligentie, 
scherpte en lef. En nu vraagt de context om 
naar jezelf te kijken en andere kwaliteiten 
te laten groeien. Wij gaan graag met je in 
gesprek over je persoonlijke ontwikkeling 
als leider. om te delen en te ontdekken wat 
werkt, in deze nieuwe tijd. Zoek je met ons 
mee?

Ria Slingerland-blom 
Adviseur bij Twynstra Gudde
Leiderschap
organisatieontwikkeling
Samenwerken
E-mail: RSL@TG.NL
Mobiel: 06 – 12 90 64 82

britta Gielen
Managing partner bij Twynstra Gudde
Leiderschap
organisatieontwikkeling
Verandermanagement 
E-mail: BGI@TG.NL
Mobiel: 06 – 51 20 60 62
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Dr. Inge Nuijten is expert  
op het gebied van dienend- 
leiderschap en vitaliteit. 
Lindsie van der Horst 
is expert op het gebied 
van dienend-leiderschap en 
kata (lean). Via Redpoint 
Company inspireren ze 
leiders betekenisvol lerend 
te verbeteren voor top-
prestaties met positieve 
maatschappelijke impact. 

i

5 CrUCIAlE 
INzICHtEN 
VOOr SUCCES

n het vorige nummer beschreef 
Inge Nuijten (2015)1 hoe belangrijk stress 
is voor succes. Dankzij stress krijgen we 
bijvoorbeeld een kans om te groeien. ook 
worden we van bepaalde stress productiever 
en socialer. Indien je fundamentele inzichten 
rondom stress echter niet kent of toepast, kan 
stress behoorlijk destructief zijn. Daarom in 
dit artikel een andere insteek. Hoe heb je 
succes zonder stress? Een goede definitie 
van succes is essentieel. 

definitie succes
Wat is succes? Het geijkte GSM (geld, 
status, macht)? Is het een grotere auto, 
een jongere man, hogere hakken, minder 
rimpels, meer personeel, een hoog of steeds 
hoger salaris, een lijst bestuursfuncties, 
een gezin? Als je straks op je sterfbed ligt, 
wat geeft dan een glimlach op je gezicht? 
Wat is dan je definitie van succes? Dankzij 
onderzoek van Ware (2012)2 weten we 
dat er vijf dingen zijn waar stervenden spijt 
van hebben. Het zijn ook dingen die stress 
verergeren: 
 1.  Niet de moed hebben om een leven te 

leiden trouw aan jezelf, maar een leven 
leiden dat anderen van je verwachten

 2. Jezelf niet gelukkig laten zijn
 3. Te hard werken
 4. Je gevoelens niet uiten
 5. Geen contact houden met vrienden

 1  Nuijten, I. (2015). Leiden bij stress cruciaal voor 
succes. Vrouwelijke Leiders in de Zorg, pp. 52-53.

 2  Ware, B. (2012). The Top Five Regrets of the 
Dying. London: HayHouse.

tiPs voor succes
Bovenstaande ligt misschien voor de hand, 
maar doe je al iets met deze inzichten? 
Naar aanleiding van onderzoek onder ruim 
200 wijze mensen die de ‘betekenis van het 
leven’ snappen, komt Izzo (2008)3 met vijf 
tips die kunnen helpen:
 1.  Ben trouw aan jezelf
 2.  Zorg dat je nergens spijt van hebt
 3.  Heb meer lief
 4.  Leef in het moment
 5.  Geef meer dan je neemt

Hieronder werken we deze tips beknopt 
uit om je op weg te helpen richting succes 
zonder, of in ieder geval met minder stress.

ben trouW aan jezelf
Leer de signalen van je lichaam 
interpreteren. Daar zit een enorme wijsheid 
in. Je lichaam geeft signalen als je waarden 
in het gedrang komen of als er juist recht 
aan wordt gedaan. De signalen leren je 
dus wanneer je trouw bent aan jezelf en 
wanneer niet. Bewust-zijn (hiervan) helpt je 
om meer te leven vanuit je ‘natuurlijke’ zelf. 
Je kunt je bijvoorbeeld afvragen: volg ik nu 
mijn hart?

 3  Izzo, J. (2008). The Five Secrets You Must 
Discover Before You Die. San Francisco: Berrett-
Koehler Publishers.

zorg dat je nergens sPijt 
van hebt
Hoe zou je leven als je je niet liet leiden 
door angst? Kun je relativeren en dingen 
niet al te serieus nemen? Kun je ontspannen 
omgaan met de dingen die zich aandienen? 
Durf je te experimenteren en tegenslagen 
te omarmen? Dat zorgt bijvoorbeeld dat je 
relaxter met nieuwe en oude uitdagingen om 
kunt gaan. 
 
heb meer lief
Ben je in staat om jezelf en de ander echt 
te zien en te horen? Maak je ruimte voor 
vrienden, familie, relaties? Ben je liefdevol 
naar jezelf en naar anderen? Kun je uitgaan 
van het goede en kijken naar wat er wel 
(te waarderen) is? Je hart is hierbij een 
belangrijke bron om uit te putten.

leef in het moment
Natuurlijk zijn terugkijken en vooruitkijken 
nuttig. Het vieren van successen geeft 
energie en je kunt leren van minder 
geslaagde momenten. Daarnaast hebben 
we dromen nodig om ons richting en een 
doel te geven. Maar kun je ook volledig 
genieten van wat er nu is? Kun je het 
verleden en de toekomst laten rusten en 
echt aanwezig zijn? Ben je dankbaar voor 
vandaag/deze week? 

geef meer dan je neemt
Sommige mensen geven al meer dan ze 
nemen. Daarom denken we bij deze tip ook 
even ‘om’. Hoe fijn vind je het als iemand 
je hulp in dankbaarheid aanneemt? Dat 

geeft een goed gevoel, toch? Andersom 
werkt dat ook zo. Dus leer ontvangen! Wees 
dankbaar als mensen je verder helpen. 
Goed kunnen ontvangen en goed kunnen 
geven, zijn twee kanten van dezelfde 
medaille. Een vraag bij deze tip: heb ik 
vandaag/deze week de wereld (een beetje) 
mooier gemaakt? 

samengevat
Dus wat is succes? Wat zorgt ervoor dat 
jij (aan het eind van je leven) een glimlach 
op je gezicht hebt? Besef je dat succes 
zonder stress valt of staat met jouw definitie 
van succes? Probeer je te voldoen aan 
ideaalbeelden of verwachtingen van 
anderen of doe je wat er werkelijk toe doet? 
En wat doet er voor jou dan werkelijk toe? 
De tips kunnen je een eind op weg helpen. 

tot slot
Het cruciale inzicht voor succes zonder stress 
is dus: maak zo helder mogelijk wat jouw 
definitie van succes is. Waar word je blij 
van? Wat geeft energie? Wat wil je nog 
leren? Wat wil je beslist niet meer? Wat wil 
je beslist wel? op basis van welke waarden 
wil je leven? De definitie van succes is 
persoonlijk en zal met je mee ontwikkelen. 
We gunnen je dat je regelmatig reflecteert 
op de vragen in dit artikel, want dan heb je 
vast (meer) succes zonder (al te veel) stress. 
Succes!

DOOR LINDSIE VAN DER HoRST 

mAStErClASS
iNgE NuijtEN / liNDsiE VaN DER hORst

|  Dr. Inge Nuijten (links),  
Lindsie van der Horst (rechts)
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Dagelijks begeleidt  
carina benninga professio-
nals uit alle hoeken van de 
samenleving. Mensen uit het 
bedrijfsleven, de sport, zorg, 
onderwijs, cultuur en politiek. 
Leden van Raden van Bestuur, 
commissarissen, directies, 
managers, bestuurders, politici. 
Van hoog tot laag, inclusief vrij-
willigers; iedereen die aan het 
werkende leven deelneemt en 
zichzelf beter wil leren kennen, 
wil onderzoeken wat werkstress 
met je doet en hoe je daarmee 
om kunt gaan. Carina geeft 
advies aan multinationals maar 
ook aan zzp’ers in Nederland 
en daarbuiten. Na een goede 
introductie in The Work is ieder 
in staat deze methode in de 
praktijk van alledag toe te 
passen. Praktisch, diepgaand 
en effectief: 
www.theworkinbusiness.nl.

c
WErKStrESS

met 4 vragen 

optimaal presteren, iedere dag weer, en steeds 
weer proberen om het nog beter te doen. 
Herkenbaar? of je nu topsporter bent of actief 
in het bedrijfsleven, of je nu in de directie zit 
of als teamlid de beoogde doelen probeert te 
verwezenlijken. In ons westerse leven lijken we 
niet aan stress te kunnen ontkomen. of toch?

arina benninga behaalde 
als topsporter met het Nederlands 
dameshockeyteam de hoogst haalbare 
resultaten: tweemaal wereldkampioen en 
in 1984 olympisch Goud. Topsport is 
hard en staat in het teken van competitie 
en concurrentie. Dit is in de praktijk van 
werk en bedrijfsleven ook vaak het geval. 
Prestatiegericht denken, keihard werken, 
stress hanteren. Maar het kan ook anders.

Welgeslaagd meer Plezier 
en minder stress
Na haar topsportcarrière legde Carina 
Benninga zich toe op het coachen van 
professionals en teams. Eerst op het 
hockeyveld, later in het bedrijfsleven. In de 
ban van de vraag ‘waarom werkt de mens 
zoals hij werkt’ bleef zij daarnaast studeren. 
Bij The Work van Byron Katie vond zij 
uiteindelijk wat zij zocht: een toegankelijke 
en tegelijkertijd diepgaande methode, die 
stress effectief te lijf gaat.

Carina: “The Work laat je eerlijk naar jezelf 
kijken, geen drama’s, geen verhalen. Het 
brengt je tot volle bloei en maakt je vrij. Het 
ontvouwt zich keer op keer en blijft verrassen 
hoe diep het gaat.” 

De boeken van Byron Katie zijn wereldwijd 
bestsellers. Sinds Carina met The Work 
aan de slag ging, vindt zij haar leven 
en werk op vele manieren oneindig veel 
mooier. Inmiddels heeft zij als professional 
coach meer dan 15 jaar ervaring in het 
toepassen van The Work op gedachten die 
stress veroorzaken in ons werkzaam leven 
en zakendoen. Dat bleek buitengewoon 
effectief. Dit jaar verschijnt Carina’s eigen 
boek: ‘Werken aan werkstress – onderzoek 
je gedachten en ontdek je groeivermogen’.

Carina: “De inzichten die ik door The Work 
verkreeg, hebben zoveel impact gehad op 
mijn eigen leven dat ik iedereen – die ervoor 
openstaat – de mogelijkheid wil bieden met 
The Work aan de slag te gaan.”

Waarnemen
Je kunt er niet aan ontkomen: zodra je 
gaat denken, kleur je het scherm van 
je verbeelding in. Waarnemen zonder 
gedachten te formuleren gaat niet: zodra 
we iets benoemen is daaraan een gedachte 
voorafgegaan. Wat nemen we waar? En 
neem die vraag nou eens heel letterlijk: 
wat nemen we voor waar? Wat zijn onze 
voorwaarden? Hoe vinden wij dat de 
werkelijkheid eruit zou moeten zien? Hoe 
vinden wij dat ‘de waarheid’ eruit ziet? Mijn 
waarheid is de jouwe niet; ieder heeft zijn 
eigen verhalen. Gedachten, overtuigingen, 
ideeën en theorieën. Kennis en ervaring, 
positieve en negatieve. Die kleuren onze 
bril. 

Byron Katie: “Je kunt slechts dat zien wat je 
gelooft – niets anders is mogelijk.”

jezelf zijn
ons hoofd zit vaak vol plaatjes hoe wij 
vinden dat wijzelf, de ander, onze situatie 
of de wereld zou moeten zijn. Willen dat 
de realiteit anders is dan zij is, is helaas 
net zo hopeloos als proberen om een kat te 

leren blaffen. Hoe lang je dat ook probeert, 
uiteindelijk kijkt de kat je aan en zegt 
‘miauw’. Maar om effectief zonder stress te 
functioneren hoef je niet anders te zijn dan je 
bent – het is juist de kunst steeds meer jezelf 
te worden.

Byron Katie: “Ieder moment creëren jouw 
gedachten jouw wereld en jouw identiteit.”

je verbinden met Wat zich 
laat zien en horen
Als we onze eigen plaatjes niet voor waar 
nemen maar gaan onderzoeken, kunnen 
we kennis nemen van de werkelijkheid. 
Maar zodra we gaan stressen, stapelen de 
gedachten zich op. Ze vullen ons hoofd en 
sluiten ons van die kennis af. We zijn in de 
toekomst of in het verleden, maar niet in het 
hier en nu. Zo gaan we aan openingen en 
oplossingen voorbij. We zijn niet meer in 
staat ons te verbinden met wat zich laat zien 
en horen. 

Byron Katie: “Als je mentaal ergens anders 
bent, mis je het echte leven.”

als je ziet Wat Werkelijk 
gaande is kun je 
mogelijkheden benutten
objectief waarnemen is onmogelijk. Wat 
we wel kunnen is de plaatjes in ons hoofd 
onderzoeken. Zo kun je jezelf openstellen 
voor wat er werkelijk gaande is. Dat geeft 
rust in plaats van stress. Wat een hoop 
kansen kun je dan benutten! We kunnen met 
meer plezier veel meer bereiken dan we op 
dit moment realiseren.

Marcus Aurelius: “Het leven van een mens is 
wat zijn gedachten ervan maken.”

effectief te lijf

the Work van byron katie

1. Is het waar? (Ja of nee. Bij nee, ga naar 3.)
2. Kun je absoluut weten dat het waar is? (Ja of nee.)
3.  Hoe reageer je, wat gebeurt er, wanneer je die 

gedachte gelooft?
4. Wie zou je zijn zonder de gedachte?

Keer de gedachte om. Zoek echte voorbeelden voor 
de omkering. Kun je nog andere omkeringen vinden?
Geef echte voorbeelden voor elke omkering.

© 2013 Byron Katie international, Inc.

neem de zaken zoals 
ze zijn, dat Werkt!
Byron Katie ziet stress als een signaal 
dat je een gedachte gelooft die niet 
waar is.1 Zij nodigt je dan ook uit om die 
gedachte te onderzoeken: is het waar? 
Kun je absoluut weten dat het waar is? 
Hoe reageer je, wat gebeurt er, wanneer 
je die gedachte gelooft? Wie zou je zijn 
zonder die gedachte? Door je gedachten 
te onderzoeken en vervolgens om te keren, 
verandert de manier waarop je de wereld 
ervaart en dat verandert vanzelf je wijze 
van leven en werken. Deze methode 
veroorzaakte een ware ommekeer in 
Carina’s leven en in dat van vele anderen. 

 1  Zie Byron Katie with Stephen Mitchell (2002). 
Loving What Is – Four Questions That Can 
Change Your Life. ISBN 1400045371

mAStErClASS
caRiNa bENNiNga
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Zie ook 
www.patriciaengelaar.nl
www.rdcc.nl

o

Werken zonder stress?

nze drijfveren bepalen in grote 
mate hoe we naar de wereld kijken en wat 
we willen. Daarmee zijn onze drijfveren 
bepalend in wat ons motiveert en demoti-
veert, hoe we denken en handelen, welke 
problemen we zien en welk type oplossing 
we logisch vinden. onze drijfveren staan 
echter steeds op spanning met de eisen die 
de omgeving en het werk stellen. Zeker in 
de zorgsector, die behoorlijk dwingende 
werksituaties kent, werkt de omgeving in op 
datgene wat we in het werk graag willen. 
Als mensen de ruimte krijgen voor hun drijfve-
ren, zien we dat men tot optimale prestaties 
kan komen. Er ontstaat dan energie en posi-

tief gedrag. De kans op stress is dan klein. 
Krijgen we geen ruimte voor onze drijfveren, 
voor wat we graag willen, dan kost ons dat 
energie en is de kans op stress groot. Vaak 
gaan we ons dan ook negatief gedragen, 
met als gevolg dat de omgeving daar weer 
op reageert. We komen dan in een negatie-
ve spiraal terecht.

een voorbeeld uit de Prak-
tijk: Een manager had problemen met 
een medewerker, die een belangrijk project 
leidde. Hij leverde niet op wat was afgespro-
ken. De medewerker was zeer gespannen en 
overwoog een andere baan te zoeken.
Na meting met de RealDrives Care&Cure 
drijfverentest bleek de medewerker vrijheid 
van denken en onafhankelijkheid belangrijk 
te vinden (gele drijfveer). Hij moet zaken eerst 
goed doorgronden en begrijpen, alvorens hij 
aan de slag gaat. De manager vindt betrouw-
baarheid, loyaliteit, tijdigheid en concreet-
heid belangrijk (blauwe drijfveer). Doordat 
beiden niet in de gaten hadden wat de ander 
belangrijk vindt, bleken ze elkaar in hun 
gedrag voortdurend te demotiveren. Sterke 
negatieve emoties waren het gevolg.
De medewerker had het gevoel niet begre-
pen te worden, wat leidde tot een gevoel 
van eenzaamheid. De manager had het 
gevoel dat haar medewerker haar ‘liet 
zitten’. Zij investeerde in hem, maar kreeg 
daar naar haar gevoel niets voor terug. Bo-
vendien werd zij daar zelf onzeker van. Ze 
had geen grip en controle. Gevoelens van 
teleurstelling kregen de overhand.

de oPlossing: De medewerker zou 
er voor zorgen zijn activiteiten op afgespro-
ken data op papier te zetten voor de mana-
ger, ook al was het een en ander nog niet 
volledig kloppend en doordacht. De mana-
ger zou de medewerker in de tussentijd de 
ruimte en de vrijheid geven het project vorm 
te geven. Bij beiden waren de zogenaamde 
‘kwartjes’ gevallen en kwam de energie 
weer terug. En de stress was verdwenen!

mAStErClASS
patRicia ENgElaaR
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‘stress les(s) – reset Jezelf!’

ifestyle coach en auteur 
nannet van der ham reikt 
praktische handvatten aan om stress 
te verminderen. Dat zijn bijvoorbeeld 
vreugdelijstjes, een Plan van Aanpak en een 
15 minuten durende Relaxation.

Dit voorjaar kwam haar vijfde boek:  
‘Reset Jezelf! Creëer de vrouw die je wil zijn, 
het leven dat je wil leiden en de wereld die 
je wil zien’. 

Nannet: ‘Ik ben in mijn 53 jaar toegegroeid 
naar wat en wie ik nu ben: een sterke vrouw 
die weet wat ze wil en plezier heeft in het 
leven. Die ingrediënten zijn mijn motto en 
breng ik over in mijn werk: Power, Purpose, 
Pleasure!’

voor kracht, richting  
en Plezier moeten We dus  
bij jou zijn. Wat doe je  
dan Precies?
‘Mijn gereedschapskist is gevuld met 
allerhande tools: Meditaties en Reiki 
voor de basisontspanning. Stretching, 
Pilates en Fitwalks voor lichamelijke 
kracht, schrijfoefeningen voor richting en 
leiderschap in je leven en veel lachen, 
dansen en bubbels drinken voor de 
onmisbare levenslust.’

Wat is reiki? Waarom 
gebruik je Pilates? en Wat 
houden fitWalks in?
‘Reiki is een methode die het zelfgenezend 
vermogen van je lichaam activeert. 

pilates is een beweging die met name je 
rompspieren sterk maakt, maar ook een 
betere houding geeft. Je krijgt van Pilates 
letterlijk en figuurlijk ‘meer body’. 
Fitwalks zijn natuurwandelingen die je  
bloed en energie doen stromen en je kop 
leeg maken.
Uit je hoofd en ín je lijf komen, kan stress 
enorm verminderen.’

Waar komt de naam reset 
jezelf! vandaan?
‘Het is een computerterm. Als je pc of 
smartphone traag gaat werken of het 
helemaal niet meer doet, komt dat vaak 
door spam, virussen, te veel data en te 
weinig updates. Je hebt je apparaat veel te 
vol laten lopen. Trek de parallel maar naar 
je leven. of naar je lichaam. Ik help je jezelf 
te resetten: terug naar de fabrieksinstellingen 
en dan heel bewust bepalen welke 
programma’s en Apps je wél en welke je 
niet (meer) installeert. Dat werkt ongelooflijk 
verlichtend.’

je hebt er dit jaar een boek 
over geschreven. heb je een 
resettiP voor ons?
‘Jazeker! Het allerbelangrijkste advies dat 
ik heb is: wees meester over je eigen leven 
en – numero uno – een gast in andermans 
leven. Zoveel stress, ruzie, onvrede, 
depressie, doelloosheid, overgewicht 
en onbegrip ontstaat doordat we te veel 
verwachtingen hebben van anderen.’ 

Zie ook
www.nannet.net

| Nannet van der Ham

mAStErClASS
NaNNEt VaN DER ham

|  Gratis werkboekje 
bij aankoop van 
‘Reset Jezelf!’
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Zie ook
www.topvrouw.nl

margreet van rixtel
‘Wat mij intrigeert, is waar-
om de een wel directeur 
of hoogleraar wordt en 
de ander niet. Beiden zijn 
vaak goed. Mijn conclusie: 
vanaf een bepaald niveau 
gaat het niet alleen meer 
om inhoudelijke kwaliteiten, 
maar hoe je deze met focus 
inzet. Wat ik zie, is dat 
veel vrouwen dit erg lastig 
vinden. Ik steun hen bij het 
maken van keuzes en de 
realisatie hiervan.’ 

heleen brinkman
‘Ik zie het lichaam als een 
grote schotelantenne die 
signalen oppikt van zowel 
binnen als buiten. Wat mij 
bezighoudt, is de vraag 
hoe je die signalen kunt 
inzetten in communicatie 
om zo tot een authentieke 
stijl te komen. Met de 
eenvoudige oefeningen uit 
“Respectful Confrontation” 
boor ik diepere lagen aan, 
waardoor er ruimte ontstaat 
voor groei.’ 

n

Effectieve leiders onderscheiden zich door 
ook in stressvolle situaties effectief te blijven. 
Natuurlijk weet jij dat als vrouwelijke leider in 
de zorg. Maar er ook naar handelen, is niet 
gemakkelijk. Zeker als anderen jou onheus 
bejegenen of zelfs kleineren, is het heel lastig 
om die effectieve leider te blijven. 

CONfrONtErEN
in stressvolle situaties succesvol 

eem nu een situatie waarin jij met 
een collega een zeer lastig gesprek moet 
voeren. Nadine, manager zorg in een zie-
kenhuis, wilde een dergelijk gesprek voeren 
met haar collega, de manager bedrijfsvoe-
ring. In vergaderingen krijgt Nadine de 
rotklusjes toegeschoven alsof zij het hulpje 
van haar collega is en wordt haar bijdrage 
genegeerd of als onzinnig bestempeld. Dit 
had zij al een aantal keren aangegeven, 
maar de manager bedrijfsvoering verander-
de haar gedrag helaas niet. Zeer herkenba-
re situatie, toch? 

jouW rode knoPPen
Situaties waarin jij je persoonlijk geraakt 
voelt, zijn per definitie stressvolle situaties. Je 
bent dan uit balans en vanuit je emotie is het 
heel lastig om effectief te blijven. Vaak word 
je er door overvallen. Toch kun je deze situ-
aties voor zijn. Als jij ‘jouw rode knoppen’ 
kent en herkent, kun je leren hiermee effectief 
om te gaan. 

creëer een time-out of bereid 
een goede ‘oneliner’ voor
Als je geraakt wordt, ben je niet in staat om 
na te denken en effectief te reageren. Het 
enige wat op dat moment werkt, is ervoor 
zorgen dat je rust in jezelf creëert. Dit kan 
door een time-out te creëren of door een 
zgn. oneliner klaar te hebben waarover je 
niet hoeft na te denken. 

Na enig zoeken werd het deze zin 
bij Nadine: ‘Belangrijk actiepunt. 
over de uitvoering kom ik met een 
voorstel.’ 

Nadine was zeer verbaasd toen  
bleek dat het werkte. 

Haar collega reageerde de volgende 
vergadering met: ‘oké, dan zie ik je  
voorstel tegemoet.’

resPectvol de confrontatie 
aangaan
Natuurlijk ben je met een dergelijke oneliner 
er nog niet. De volgende stap is dat jij op 
een door jou geregisseerd moment de  
confrontatie aangaat. topvrouw.nl 
werkt hierbij met het gedachtegoed van 
Joe Weston ‘Respectful Confrontation’. 
Belangrijk hierbij zijn de volgende stappen: 
>  Heel goed weten wat je wilt en wat 

jouw verlangen en behoefte is. Dus niet 
verwijtend, maar vanuit de woorden ‘Ik 
heb nodig…’. 

>  De goede woorden hiervoor zoeken, niet 
tijdens maar vóórdat je de confrontatie 
aangaat.

  >  Benoem het gedrag waar jij last van 
hebt. 

  >  Verwoord wat voor effect het gedrag 
van de ander op jou heeft.

  >  Beschrijf wat jouw behoefte is. 
>  op het moment van de confrontatie 

zorgen dat je in rust bent door de 
volgende stappen: 

 >   Contact maken met jezelf, rust 
zoeken in jezelf. 

 >  (oog)contact maken met de ander. 
 >  Vanuit dit contact tussen jou en de 

ander de woorden uitspreken die je 
hebt voorbereid.

 >  Nagaan of de woorden bij de ander 
zijn overgekomen. 

 >  Bij jezelf blijven door een stilte te 
laten vallen en rustig te blijven. 

Dit heeft Nadine voorbereid: 
• Jacqueline, je hebt me verteld dat jij niet 
van lange vergaderingen houdt. Daardoor 
behandel jij vaak onderwerpen kort en 
bondig. ook wil je ieder punt met concrete 
acties afspreken en iemand verantwoordelijk 
maken. 
• Voor mij ga je soms te snel. Dan sla ik 
dicht en word ik defensief. Hierdoor kan ik 
geen constructieve bijdrage leveren. 
• Ik heb het nodig dat jij, voordat je een 
onderwerp afsluit, aan mij vraagt of ik nog 
aanvullingen heb.

op papier lijkt dit makkelijk en logisch. 
Het doen is natuurlijk lastiger. Wil jij hierbij 
ondersteund worden, laat dat ons weten. 
Mail ons dan: contact@topvrouw.nl 

mAStErClASS
maRgREEt VaN RixtEl / hElEEN bRiNkmaN

In de situatie van Nadine zijn we gaan vragen wat haar zo enorm raakte in de 
relatie met haar manager bedrijfsvoering. We zijn continu blijven doorvragen. 
Samengevat ontspon zich het volgende gesprek:

VRaaGStELLER: Waarom vind je deze situatie zo lastig?
NaDINE: Ik vind dat mijn collega mij en mijn positie ondermijnt.
V: Waarom vind je dat belangrijk?
N: Ik wil niet als hulpje benaderd worden.
V: Waarom is het voor jou belangrijk om niet gepasseerd te worden?
N: Ik wil dat ik in mijn rol serieus genomen word. 
V: Waarom is dat belangrijk voor jou? 
N: Ik wil erkend worden als manager en gerespecteerd worden als collega. 

Toen waren we bij de rode knoppen van Nadine: erkend worden en zich 
gerespecteerd voelen. Als Nadine het gevoel heeft dat zij niet erkend of 
gerespecteerd wordt, dan voelt ze zich heel onzeker worden en kruipt in haar 
schulp.

Ben jij een vrouw 
die werkt vanuit een 
inhoudelijke drive? 
Dan is Topvrouw.nl 
voor jou bestemd. 
Download het gratis 
e-book ‘ontdek de 
topvrouw in jou’ op 
www.topvrouw.nl 

|  Margreet van Rixtel (links), 
Heleen Brinkman (rechts)
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Wil je meer weten? 
Download het gratis e-book: ‘Ben jij een Bambi, Bullebak, 
Pokeraar of een Geisha’ via 
www.2020academy.nl/e-learning/gratis-e-book-ben-jij-een-
bambi-bullebak-pokeraar-of-een-geisha 
of stuur een e-mail naar mail@2020academy.nl

nancy tromp 
is directeur van Purple-id en 
2020academy, is executive 
coach en verzorgt trainin-
gen voor managers, sales- 
en HR-professionals over 
non-verbale communicatie.
Ze lanceerde begin 
2016 haar nieuwe label 
2020academy, dé plek 
waar je de zichtbare taal 
op verschillende niveaus 
kan leren ‘lezen’ en ‘spre-
ken’. Deze taal brengt echt 
contact, echte verbinding 
en daarmee verhoog je 
je impact. Purple-id en 
2020academy werken 
onder andere voor ING, 
Arcadis, Fluor en SAP.

s
lICHAAmStAAl

NaNcy tROmp
mAStErClASS

zo uitgesproken is

ucces met stress. klinkt 
gek, maar is het niet. Via jouw 
lichaamstaal kun je veel leren over je stress. 
Je lichaam vertelt je alles over hoe je je 
voelt en dus ook over spanning en stress. 
Lichaamstaal bepaalt zo’n 50-93% van de 
boodschap die we overdragen en heeft 
een groot effect op onze interacties. Hoe 
goed is het om het beste uit stress te halen, 
je lichaamstaal te verbeteren en het contact 
met jezelf en anderen te verdiepen? 
Als je het hebt over stress, gaat het meestal 
over teveel spanning en ongezonde druk.
Maar stress is niet altijd ongezond: het is 
een natuurlijke en gezonde reactie van het 
lichaam. op je werk helpt gezonde stress 
om goed te presteren. Het maakt je alert, 
geconcentreerd en efficiënt.

durf jij het verhaal van 
de ander echt te zien?
Toch verdient stress aandacht. De oorzaak 
en de oplossing van stress worden vaak 
gezocht in externe factoren. Uiteraard 
spelen deze factoren een rol, maar de  
echte oorzaak van stress zit van binnen.  
Een zichtbaar signaal van binnenuit. Stress 
komt voort uit het onderdrukken van je 
gevoelens en het niet uiten van je emoties.  
In plaats van je uit te spreken, verschuil je  
je achter ander gedrag.
Non-verbaal blijf je wél uitstralen wat je 
werkelijk voelt en welke emoties je niet 
uitspreekt. Niet iedereen is zich er van  
bewust dat je lichaamstaal zo veelzeg- 
gend is.

daar is de bambi
Je wilt niet altijd aan anderen laten zien wat 
je echt voelt en denkt. In plaats daarvan ga 
je veel praten, iets beloven wat je eigenlijk 
niet wilt beloven, reageer je bits of ga je in 
stilte dingen op je eigen manier regelen. Je 
doet je voor als de Bambi, Geisha, Bitch of 
Pokeraar. 
Het is niet je ware aard, maar een masker.  
Dan word je, vaak onbewust, een bulderen-
de bitch, of juist een verleidelijke Bambi,  
een stille Geisha of een strategische Poke-
raar. Misschien herken je jezelf hier wel in.

ben jij een bambi, bitch, 
Pokeraar of geisha?
Terwijl je je verschuilt achter het gedrag 
van bijvoorbeeld de Bambi of Geisha 
toont je gezicht nog wel je ware emoties. 
Micromovements of ‘non-verbale lekken’ in 
je gezicht verraden de echte emoties die 
je zorgvuldig verborgen wilt houden. Ze 

zijn dus voor onze persoonlijke groei heel 
leerzaam.

vreemde taal
Het herkennen van micromovements bij 
anderen, geeft je inzicht in wat iemand écht 
voelt. Belangrijk dus om die taal te leren 
spreken. De zichtbare taal, de taal van non-
verbale communicatie leren, is vergelijkbaar 
met het leren van een vreemde taal. 
De zichtbare taal heeft een eigen jargon. 
Elke trek in het gezicht heeft een naam en is 
te duiden. Je kunt je deze taal eigen maken 
door met aandacht te kijken, veranderingen 
te registreren en door vragen te stellen en 
te testen of datgene wat je denkt te zien, 
klopt. Dit is essentieel voor het contact, de 
samenwerking en het voeren van een goed 
gesprek. Jammer genoeg gaat er nog altijd 
veel informatie in een gesprek verloren 
doordat we ons laten afleiden door het 
gedrag van de Bambi, Geisha, Bitch en 
Pokeraar. Daardoor kijk je onvoldoende 
naar de non-verbale signalen die de 
echte informatie geven over hoe iemand 
zich voelt. Als je niet goed observeert en 
onvoldoende doorvraagt op de zichtbare 
signalen, krijg je miscommunicatie.

stress als startPunt
Succesvolle managers kunnen goed hun 
eigen non-verbale gedrag herkennen. 
Ze weten wat zij non-verbaal uitstralen 
en zijn zich bewust van hun emoties en 
(stress)gevoelens. ook interpreteren ze 
de non-verbale signalen van anderen 
beter. Ze vinden betere aansluiting bij 
wat hun medewerkers en klanten werkelijk 
willen. Zij maken de zichtbare taal tot een 
gespreksonderwerp. Zo krijgen ze het 
echte verhaal en de echte emotie te horen, 
waardoor ze een dieper contact creëren.

goed leiderschaP begint met 
zelfkennis, Pas dan kun je 
de ander echt begrijPen…
Jij kunt dit ook! Met stress als startpunt en 
aan de hand van je non-verbale signalen, 
kun je veel leren over je eigen gevoelens 
en emoties. Als je de taal van non-verbale 
communicatie spreekt, vergroot je je impact 
in gesprekken en help je ook anderen bij dit 
proces. Het resultaat: een beter contact met 
anderen én jezelf.

| Nancy Tromp
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miRiam NOttEN
mAStErClASS

Zie ook 
www.lared.nl 

vrij naar het onderzoek  
achter de tool www.navi-
gerennaardetop.nl waarop de 
vrije plekken in RvC’s en RvB’s 
zichtbaar zijn. Het onderzoek 
‘Vrije plekken in RvC’s en RvB´s; 
een onderzoek, netwerkanalyse 
& routeadvies voor topvrouwen 
op weg naar de vrije plekken  
in de top 200 bedrijven’ is 
uitgevoerd door de combinatie  
La Red en Panteia. Het onder- 
zoek laat zien waar de 
vacatures in raden van bestuur 
en raden van commissarissen 
van de top 200 bedrijven in 
Nederland de komende jaren 
ontstaan. Wie relevante  
actoren/stakeholders zijn 
en welke netwerkstrategieën 
vrouwen (die ‘board ready’ zijn) 
kunnen inzetten om in een raad 
van bestuur of raad van com-
missaris te komen. Het volledige 
onderzoek vind je op www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/
vrouwenemancipatie/documen-
ten/rapporten/2016/02/08/
vrije-plekken-in-rvc-s-en-rvb-s  

Ing. A.M.S. (Miriam) Notten, 
managing consultant van La 
Red, gespecialiseerd in
sociaalkapitaalmanagement. 
www.lared.nl @miriamnotten 

a

Hoe kom je aan de ‘baan’ van je dromen? Dat wordt ons op de een  
of andere manier gegund. Die gunning valt ons toe, maar is geen toeval. 
Via de mensen die we kennen en wat ze met ons delen, komen we 
op die plaatsen waar we eerst van dromen. En waarom? omdat we 
allemaal een goed leven willen hebben, boterhammen willen kunnen 
kopen, ergens willen wonen, ertoe willen doen, een zinvol leven willen  
leiden … en meestal heet de route daarnaartoe: werk!

DOOR ING. A.M.S. (MIRIAM) NoTTEN

NAVIGErEN NAAr 
DE tOP

Het netwerkperspectief van de weg naar succes

ls je via de netWerkroute 
zoekt naar een nieuWe 
uitdaging, wil je weten wie de 
belangrijke spelers zijn rondom je doel. In 
welke kringen deze mensen verkeren, geeft 
aan waar je ze zou kunnen ontmoeten. Ten 
derde is het nuttig te weten in hoeverre deze 
wereld sociaal is gestructureerd. Als je weet 
welke kringen van bestuurders met elkaar 
overlappen kun je daarop anticiperen. om te 
voorkomen dat je ze samen treft, of om juist 
wellicht meerdere vliegen in een slag te slaan 
door op dezelfde bijeenkomsten meerdere 
interessante mensen te kunnen ontmoeten. 

maar Wie kent Wie? Door het 
combineren van verbindingen tussen 
mensen en organisaties en tussen mensen 
en lidmaatschappen, kun je invloedrijke 
groepen ontdekken.

Laten we als illustratief voorbeeld de 
garden parties uit het diepe Zuiden van de 
Verenigde Staten onder de loep nemen. 
Het gaat om 18 society ladies die op 14 
achtereenvolgende garden parties aanwezig 
waren (Davis, Gardner en Gardner (1941)). 
Door te bekijken wie waar was, krijg je beeld 
bij de meest actief aanwezige dames en de 
meest populaire parties. 
Door te tellen welke vrouwen tegelijk een 
party bezochten zie je twee grotere groepen 
vrouwen ontstaan die vaker samen optrekken, 
plus een viertal vrouwen dat niet duidelijk 
altijd samen met anderen ergens verschijnt. 

ook al weten we niet hoe goed deze 
vrouwen elkaar kennen, de kans is groot 
dat de vrouwen in de twee grotere clusters 
elkaar spreken. Dat betekent dat ze 
waarschijnlijk meer nieuwtjes uitwisselen 

en gezamenlijke belangen delen. Wil je 
als buitenstaander toegang? onderzoek 
dan wie je in die grotere clusters al kent. 
Via hen kan jij je voor laten stellen, wat 
gemakkelijker is dan zelf op de nog 
onbekende vrouwen afstappen.

tiP: met netwerkanalyses maak je voor 
jezelf duidelijk met wie je moet kennismaken 
om met zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk 
invloed te hebben.

En nu de vertaling naar het hier en nu. 
Hoe kom je als topvrouw een ‘old boys’ 
netwerk binnen? Dit korte stappenplan is de 
samenvatting van onze netwerkanalyse en 
ons reisadvies uit het rapport ‘Vrije plekken 
in RvC’s en RvB’s’.

1. ben je vindbaar voor de bedrijven die 
nieuw talent zoeken?
–  Meld je aan bij de database  

www.topvrouwen.nl.
–  Maak een CV dat zowel jouw talent als 

jouw netwerk en sociaal kapitaal in beeld 
brengt. Met jouw sociaal kapitaal ben je 
onderscheidend in een wereld waar talent 
overvloedig is en posities schaars zijn.

–  Stem je aanwezigheid op bijeenkomsten en 
social media af op de doelen die je hebt.

2. Formuleer je wensen: waar wil jij 
commissaris of Rvb/Rva lid worden?  
Maak een lijstje van jouw droombestem-
mingen en ontdek wie er, waar en wanneer 
aftreden. Als er een vrouw aftreedt, is 
de kans groter dat er meer ruimte is voor 
vrouwen.

|  Tabel 1: de dames en de parties 
die ze bezochten

|  Figuur 2: twee clusters en een 
viertal vrouwen apart

Davis, A., B. Gardner and  
M. Gardner (1941). Deep 
South, Chicago: University  
of Chicago Press. 
Breiger R. (1974). The Duality 
of Persons and Groups. 
Social Forces, 53, 181-190

| Figuur 1: october 1935. Natchez, 
Mississippi. ‘Two women walking along  
the street’. 35mm negative by Ben Shahn for the  

Resettlement Administration

3. Zoek uit wie er in jouw droom-
commissies en raden van bestuur zitten 
en wie het meest op jou lijken. Zijn 
er bijvoorbeeld mensen die dezelfde 
hobby’s hebben of in dezelfde plaats 
zijn opgegroeid? Personen waar je iets 
gemeenschappelijks mee deelt, zullen sneller 
een klik met jou ervaren en je dingen gunnen.
4. Zoek uit waar deze mensen actief zijn 
en bepaal welke netwerkgezelschappen 
bij jou passen en op comfortabele afstand 
van je woon- en werkplaats liggen. Laat 
je introduceren, vraag aan vrienden en 
bekenden of je met ze mee kunt.
5. Ga op zoek naar de makelaars in je 
netwerk: degenen die veel invloed hebben 
binnen verschillende clusters. Makelaars 
kunnen je niet alleen introduceren, ze 
kunnen je ook aanbevelen voor promoties en 
gesprekken, ze kunnen je kansen aanreiken 
en informatie geven over voor jou relevante 
vacatures en beslissers. Bovendien straalt 
het positief op jou af als je je verbindt met 
respectabele anderen.
6. als je weet waar en met wie je moet 
zijn, zorg er dan voor dat je zichtbaar voor 
hen wordt (zonder opdringerig te zijn). Laat 
iemand die dicht bij jouw doelpersoon staat 
bijvoorbeeld zien wie je bent en wat je 
waard bent.
7. Werk aan je gunfactor. Wees een 
mentor en sponsor voor anderen. Geven 
= ontvangen. Werk altijd aan duurzame 
relaties waarin gunnen gewoon is.
8. begin op tijd met het formuleren van je 
wensen en je route en werk met lijstjes om 
doelgericht te werk te gaan.
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Zie ook 
www.fijlstrawullings.nl
Dorpsstraat 28 
1182 JD Amstelveen
T +31 (2) 547 01 01
fw@fijlstrawullings.nl

d

‘Courage is the first of human qualities, 
because it is the quality which guarantees the others.’

Winston Churchill

mOED
als meest cruciale
managementkwaliteit
e moderne leiderschaPs-
kunde ziet iets belangrijks over het 
hoofd; er bestaat geen gebrek aan kennis 
over leiderschap, maar dikwijls wel aan 
moed. Moed om onder ogen te zien wat er 
ten diepste speelt, te doen wat nodig is en 
te dealen met de consequenties. Zeker als 
dit consequenties heeft voor het persoonlijke 
welbevinden. Daardoor zeggen we niet wat 
ons bezighoudt en schuiven we besluiten 
op de lange baan. Daardoor halen we 
niet het onderste uit de kan, stagneert 
organisatieontwikkeling en krijgt talent geen 
kans. Wat is er nodig om organisaties 
werkelijk productiever, wendbaarder en 
mensvriendelijker te maken? En welke rol 
speelt moed daarbij? 
 

zonder moed geen 
vooruitgang 
ondertussen komen steeds meer mensen 
tot het bewustzijn dat we in een spannende 
tijd leven waarbinnen weinig meer zeker 
is. Met tektonische platen die over elkaar 
heen schuiven en zorgen voor fricties en 
schijnbaar onoplosbare vraagstukken. En op 
individueel niveau zorgen voor (keuze)stress 
en vervreemding. Gelukkig is niet iedereen 
bang om deze realiteit onder ogen te zien. 
of om een ambitieuze visie te definiëren met 
betrekking tot de verlangde werkelijkheid. 
En natuurlijk laten we ons bij het dichten 
van de kloof tussen wens en werkelijkheid 
ook leiden door onze principes en waarden 
(ethiek). Zo ontstaat verbeeldingskracht, 
realiteitszin en moraliteit. Zonder de vierde 
kwaliteit – moed – wordt er echter niet buiten 
de comfortzone gezocht en gebeurt er in 
de praktijk te weinig. Peter Koestenbaum 
maakt het verband tussen visie, realiteit, 
ethiek en moed heel duidelijk in zijn 
‘leiderschapsdiamant’. 
 
oPgevoed tot schaaP 
Wie echt iets wil veranderen moet 
onpraktisch en onrealistisch durven zijn. 
In essentie gaat vernieuwing immers om 
het scheppen van een wereld die nog niet 
bestaat. Dat betekent je eigen visie durven 
leven, zo nodig buiten de gebaande paden. 
Daarbij hoort het voor lief nemen van de 
hierbij horende risico’s. Daar zijn we meestal 
niet goed in. ons onderwijs en organisaties 
zijn erin geslaagd om generaties leerlingen 
en medewerkers te veranderen in passieloze 

pensioenzoekende schapen. Zo kregen 
we bijles in onze zwakste vakken, in plaats 
van dat we aangemoedigd werden in de 
kwaliteiten waar wij aanleg voor hebben 
en enthousiast voor zijn. Eenmaal aan het 
werk kregen we vooral te horen wat we 
gegeven onze functiebeschrijving allemaal 
niet mochten. Carrière maakten we op basis 
van ons aanpassingsvermogen, ook als we 
onszelf daarbij geweld aandeden. Wie niet 
in de mal past valt buiten de boot. 

is moed ontWikkelbaar?
De industrie rond het onderwerp leiderschap 
gaat er impliciet vanuit dat meer kennis en 
meer vaardigheden betere leiders oplevert. 
Dat is een misvatting; de boekenkast puilt uit 
zonder dat dit beter leiderschap oplevert. of 
erger; veel ideeën houden juist bestaande 
systemen in stand. Meer moed; de drijvende 
kracht achter betekenisvolle verandering, 
ontstaat niet door meer kennis of training. 
Sterker nog; studie en training worden 
dikwijls gebruikt als afweermechanismen 
voor de angst om te besturen. Lees: de angst 
voor ruzie, afwijzing en isolement. We 
zullen dus dieper moeten graven, want het 
gaat bij het herontdekken en herwaarderen 
van de kwaliteit moed om het afleren van 
oude managementinstincten en aangeleerde 
reflexen. Dat vraagt een serieuze 
inspanning. ons brein werkt daarbij in 
eerste instantie niet mee, want het prefereert 
angst boven geruststelling. In onze hersenen 
bevinden zich twee amygdalae – een soort 
snelkoppelingen die een directe verbinding 
hebben met ons vermijdingssysteem. Zij 

VISIE

REALITEIT ETHIEK

MOED

• Missie – Droom – Idealen 

• Waarden
• Principes

• Resultaten
• Feiten – Details

• Onafhankelijkheid
• Alleen durven staan
• Onrust verdragen

Authenticiteit
Realisatiekracht

|  The Leadership  
Diamond Model van  
Peter Koestenbaum.

mAStErClASS
ROb fijlstRa

zorgen ervoor dat we angstige ervaringen 
sneller in ons geheugen opslaan dan 
prettige ervaringen. Evolutionair gezien is 
dit logisch; een sabeltandtijger dient direct 
vermeden te worden, terwijl een knuffel wel 
even kan wachten. Gelukkig lopen er niet 
zoveel sabeltandtijgers meer rond, maar 
de vermijdingsreflex bij gevaar kan nog 
steeds sterk zijn. Daarom is zelfreflectie van 
groot belang om meer greep te krijgen op 
je reflexen. Dan blijk je krachtig en rustig 
te kunnen blijven, ook onder intimiderende 
omstandigheden. Dan is er voldoende 
moed beschikbaar voor het realiseren van 
betekenisvolle veranderingen. Een dergelijke 
autonome en authentieke levenshouding 
komt niet vanzelf, maar vraagt oefening 
en zelfanalyse. De beloning is duidelijk: je 
gaat de plek innemen die je op basis van je 
aanleg verdient. 

| Rob Fijlstra
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DittE hak
INtErVIEW

mEt EEN VrIENDJE 
IN PArIJS’

d

‘mijn net vijftienjarige 
dochter stond samen 

ditte hak 
Bijdragen aan het bevor-
deren van gezondheid, 
het beheersbaar houden 
van (zorg)kosten en het 
terugdringen van adminis-
tratieve lastendruk. Dat zijn 
de drijfveren van Ditte Hak. 
Zij gelooft in een koers die 
streeft naar ‘eenvoud en 
gemak’ waarbij mensen 
en de menselijke maat het 
verschil maken. 
Sinds april 2014 is Ditte 
directeur operations bij 
zorgverzekeraar Zilveren 
Kruis. Zilveren Kruis is 
onderdeel van Achmea en 
haar afdeling is ook verant-
woordelijk voor de decla-
ratieverwerking van Avéro 
Achmea, oZF en Interpolis. 
Gezamenlijk verzekeren de 
merken ruim vier miljoen 
Nederlanders. Ditte begon 
in 1999 bij Achmea en be-
kleedde diverse functies op 
het gebied van Finance en 
operations. In 2009 maak-
te zij de overstap naar het 
werkveld van Zorg. Eerst 
als directeur van Leefstijl 
Training & Coaching (LTC) 
en later ook van Pim Mulier, 
beide onderdeel van de 
zorgdiensten van Achmea. 

eze uitsPraak van john 
lennon komt in me op als ik nadenk 
over ‘Succes zonder stress’. De uitspraak 
heeft voor mij iets relativerends en 
eenvoudigs. Zaken niet moeilijker maken 
dan nodig, vooral op het doel gericht blijven 
en doorgaan tot je er bent. Een succesvolle 
aanpak voor mij is gebaseerd op keuzes 
maken, doen wat bij je past, met een 
duidelijke afbakening.

ik koos beWust van de 
roltraP af te staPPen
Mijn kwartje viel ruim 6 jaar geleden. Ik 
stond op de roltrap op weg naar mijn eerste 
afspraak. Het was niet echt een bijzondere 
dag. En misschien juist daarom wel besefte 
ik op dat moment dat, zoals de roltrap me 
naar boven bracht, de dag zich voor me 
zou uitrollen. Mijn agenda zoals iedere dag 
volledig gevuld. Mijn inspanningen er vooral 
op gericht om zo goed mogelijk invulling te 
geven aan datgene waarvan ik dacht dat 
het bij mijn functie en verantwoordelijkheid 
hoorde. En met een schepje erbovenop 
aandacht en energie voor die dingen die ik 
écht belangrijk vond en ook nog eens goed 
beheerste. Zo vulde eigenlijk iedere dag 
zich. Ik genoot hier ook zeker van en was 
succesvol, maar zeker niet zonder stress. 
Niet ikzelf, maar mijn agenda bepaalde 
mijn aandacht, mijn tijd, mijn werkdruk, mijn 
snelheid. Daar heb ik vanaf dat moment 
verandering in aangebracht voor mijzelf, 
maar ook in de samenwerking met mijn 
collega’s door gerichter keuzes te maken. 
Vaste afspraken nog eens heroverwegen, 

agenda’s tot de kern terugbrengen en 
vraagstukken beleggen daar waar ze het 
beste tot hun recht komen. 

een tulP Wordt nooit  
een hyacint
Ik geloof echt dat mensen het verschil 
maken als ze doen waar ze voor in de 
wieg zijn gelegd. Ieder mens is uniek. 
De kunst is volgens mij vooral om die 
uniekheid de ruimte te geven, en om de 
verscheidenheid van talenten elkaar te laten 
versterken. Ik zeg vaak ‘een tulp wordt 
nooit een hyacint’. Belangrijk daarbij is 
wel zicht te krijgen op wat een gegeven 
is en wat je kunt ontwikkelen. Je lengte 
kun je niet veranderen, maar je gewicht 
bijvoorbeeld wel. Zo gaat dat ook op voor 
je ontwikkeling. En als je het zelf niet in je 
pakket hebt, is het vooral de kunst om een 
maatje daarvoor te zoeken. Samen kun 
je sterker zijn, met meer succes en minder 
stress. Tenminste als de inspanningen richting 
krijgen. 

over hekken klimmen  
biedt sPeelruimte
Ruimte geven aan eigen regie en 
ontwikkeling is mooi, maar zonder doel en 
zonder kaders kan ook dat stressvol zijn. Een 
verhaal wat mij hierover triggerde, gaat over 
een school ergens in Engeland. Deze was 
gebouwd en ingericht op antroposofische 
uitgangspunten. Maar één ding leek niet tot 
zijn recht te komen. De kinderen maakten 
nauwelijks gebruik van de speelruimte om 
de school heen, ze bleven heel dicht bij het 

schoolgebouw. Wat bleek, er waren geen 
hekken om het schoolplein heen gezet. 
Nadat deze geplaatst waren veranderde 
dat direct. Kinderen gebruikten de hele 
ruimte. Sterker nog, sommigen klommen 
op de hekken en een enkeling ging er 
ook overheen. Zo zie ik ook mijn rol. Aan 
veranderingen die ik beoog begeleiding 
geven. Kaders stellen die mijn medewerkers 
richting geven, houvast geven, uitnodigen 
om te verkennen en een enkeling uitdagen  
te trotseren.

hoe ik dat thuis doe?
Voorop gesteld dat ik het moederschap 
de mooiste taak maar ook de grootste 
uitdaging in het leven vind, probeer ik deze 
instelling ook thuis toe te passen. Dat gaat 

overigens niet altijd zonder stress. Mijn 
oudste dochter is zeer ondernemend. Ze 
was nog maar veertien en kwam met de 
vraag, zeg maar verzoek, om met haar 
vriendinnen naar Barcelona op vakantie te 
gaan. Dat leek mij op zijn minst gezegd 
nog niet zo’n goed idee. Dus zei ik vrij 
uitgesproken ‘ook voor jou zijn er grenzen’. 
Vervolgens dacht ik, grenzen, grenzen, 
hoe kan ik nu duidelijk voor haar zijn. Ik 
greep naar de kaart van Nederland en zei 
‘hoe helder wil je het hebben?’ Dit zijn de 
grenzen van Nederland, hier stopt jouw 
bewegingsruimte. Een half jaar later kreeg 
ik een telefoontje van haar, ze stond samen 
met een vriendje in Parijs...

| Ditte Hak‘everything Will be okay in the end.  
if it’s not okay, it’s not the end.’
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‘WAAr JE ENErGIE 
 VAN KrIJGt

Meer informatie over de  
beweging ‘Jezelf beter maken’ 
van De Geneeskundestudent:
www.jezelfbetermaken.nl 

d

Keuzes maken. Niet altijd leuk, wel nodig. Prof. dr. Didi Braat, 
hoogleraar voortplantingsgeneeskunde en hoofd van de afdeling 
Verloskunde en Gynaecologie in het Radboudumc: ‘Ik kies heel 
bewust voor contact met patiënten. Hoe leuk ik andere taken ook 
vind, dat contact moet er blijven. Ik merk dat ik fluitend naar huis 
fiets als ik patiënten heb gezien. Daar krijg ik energie van. 

dat moet je erin houden’
idi braat (62) zit aan  
tafel met claudia van 
Woerkom (24), voorzitter van  
De Geneeskundestudent en druk met haar 
coschappen in Zwolle. Hun thuissituatie 
verschilt – Braat is getrouwd en heeft twee 
volwassen kinderen, Van Woerkom is  
single –, maar overeenkomsten zijn er ook: 
beide vrouwen maken heel bewust keuzes 
die passen bij hun persoonlijkheid, talenten 
en interesses. 

Welke Persoonlijke keuzes 
zijn bePalend geWeest? 
Van Woerkom: ‘Ik voelde het al vóór mijn 
coschappen, maar nu weet ik het zeker: 
de operatiekamer is niks voor mij. Ik vind 
de beschouwende kant van het artsenvak 
veel interessanter. Daardoor valt een aantal 
specialismen voor mij af. Gynaecologie 
bijvoorbeeld. Een prachtig vak, maar ook 
daar hoort opereren bij. Dat past niet bij me 
en dan wordt het een té zware opgave om 
jezelf erin te bekwamen. Ik wil werk doen 
waar ik blij van word. ook heb ik er op 
een gegeven moment voor gekozen om mij 
niet te richten op onderzoek en een versneld 
promotietraject, maar meer de bestuurs- en 
beleidskant op te gaan. Dan blijf ik voor 
mijn gevoel dicht bij mezelf.’ 
braat: ‘ook ik heb op een gegeven moment 
besloten om geen grote operaties meer te 
doen. Niet lang daarna ben ik helemaal 
gestopt met opereren. Niet omdat ik dat 
niet leuk vond, integendeel. Bevallingen 
doe ik ook niet meer. Door die bewuste 
keuzes kon ik me volledig toespitsen op 

de voortplantingsgeneeskunde, naast mijn 
taak als afdelingshoofd en verschillende 
nevenfuncties. Je moet je focussen op 
datgene waar je passie ligt. Dat is goed 
voor jezelf, voor je patiënten, voor de 
afdeling, voor het ziekenhuis en goed voor 
thuis.’ 

je hebt een gezin én een 
bloeiende carrière die bol 
staat van bestuurlijke 
nevenfuncties. hoe doe  
je dat? 
braat: ‘Goede afspraken maken met 
je partner is essentieel. Mijn man vond 
het prima om de zorg voor de kinderen 
grotendeels op zich te nemen. Hij heeft 
mij alle ruimte gegeven voor mijn ambities 
en dat waardeer ik nog steeds enorm. De 
stress om de kinderen op tijd op te halen 
van de crèche heb ik dus nooit gekend. 
Die “struggle” zie ik op de afdeling wel: 
aios met jonge kinderen en een partner die 
vaak ook een carrière heeft, met een druk 
sociaal leven, sport op hoog niveau en 
dan willen ze ook nog promotieonderzoek 
doen. Dan zeg ik: “Ho even, je kunt niet 
alles tegelijk. Je moet keuzes maken en 
dat betekent dat je soms ook dingen moet 
láten. Dat promotieonderzoek kan ook na je 
opleiding.”’ 
Van Woerkom: ‘Toch is het wel een lastige 
tijd. De verwachtingen zijn hoog. Bij 
kindergeneeskunde, het specialisme dat ik 
ambieer, wordt het bijna vanzelfsprekend 
gevonden dat je als aios promoveert. En 
dan heb je op een gegeven moment nog de 

druk van het ouder worden, als je graag een 
gezin wilt…’
braat: ‘Dat begrijp ik, en juist daar moet 
je niet mee wachten. Als je kinderen wilt, 
stel het dan niet uit! op mijn spreekuur zie 
ik veel ”oudere” vrouwen die niet zwanger 
kunnen worden en die daar veel verdriet van 
hebben. Ik heb me er op allerlei fronten hard 
voor gemaakt dat aios gynaecologie tijdens 
hun opleiding kinderen kunnen krijgen. 
Daarbij heb ik ook ondervonden dat dat 
organisatorisch gezien best een uitdaging is, 
zeker als er meerdere aios tegelijk zwanger 
zijn. Het is belangrijk dat zwangere aios 
geen nachtdiensten doen, dus: hoe moeilijk 
soms ook, het moet geregeld worden.’
 
net als onder aios, zijn  
ook onder coassistenten  
de burn-outcijfers hoog. 
hoe verklaar je dat? 
Van Woerkom: ‘Als coassistent zit je in een 
sneltrein. Je raast van de ene naar de andere 
afdeling en maakt heftige gebeurtenissen 
mee. Het is helemaal niet gek als dat je diep 
raakt. Maar we praten er niet vaak over als 
het teveel wordt, het is een taboe. Dat taboe 
willen we met De Geneeskundestudent en 
een aantal belangrijke partners doorbreken.’

hoe dan? 
Van Woerkom: ‘Samen met een aantal 
partners hebben we een beweging 
opgezet: ”Jezelf beter maken”. We willen 
bewustwording op het gebied van burn-
out bevorderen, zowel onder studenten als 
beleidsmakers. Met een positieve inslag 

gaan we kijken hoe de druk op de student 
kan worden verlaagd én hoe de student 
zelf verantwoordelijkheid kan nemen om 
werkplezier te behouden.’
braat: ‘Ik denk dat de druk deels ook in 
henzelf zit, omdat ze nog niet goed weten 
wat ze willen en voelen dat ze snel keuzes 
moeten gaan maken. Coaching kan 
helpen om een heldere koers te bepalen. 
Het is geen schande om een coach in te 
schakelen, integendeel. Het is juist alleen 
maar goed om af en toe een spiegel 
voorgehouden te krijgen.’

Wat doet u zelf om 
gevoelens van stress te 
voorkomen? 
braat: ‘Ik plan mijn vrije tijd. In het weekend 
werk ik bijvoorbeeld meestal maar één dag, 
dat heb ik met mezelf afgesproken. Werken 
vind ik heerlijk, maar het is ook nodig om 
rustmomenten te nemen. Juist in hectische 
tijden is het belangrijk om goed voor jezelf 
te zorgen. Regel oppas en ga eens uiteten 
met je partner. Pak een mooi boek en neem 
daar ook de tijd voor. Doe dingen waar je 
blij van wordt. Als je goed voor jezelf zorgt, 
hebben je privé- en werkomgeving daar ook 
profijt van.’

|  Claudia van Woerkom (links)  
en Didi Braat (rechts)

Dit artikel is mogelijk 
gemaakt door KNMG.
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Zie ook 
www.sodexo.nl

jacquEliNE hOppENbROuwERs
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‘At YOUr 
rEQUESt’

Welke ontWikkelingen  
in de zorg zie jij? 
en belangrijke ontwikkeling bij ziekenhuizen 
en zorginstellingen is de toenemende 
aandacht voor beleving. Er wordt niet langer 
alleen gekeken naar de technische kwaliteit 
van de zorg, maar ook naar andere zaken 
zoals inrichting, vriendelijkheid van het 
personeel en snelheid van administratieve 
processen. Facilitaire diensten hebben 
een enorme invloed op de beleving van 
patiënten, bewoners, gasten en ook op 
medewerkers. 

hoe sPeelt sodexo  
daaroP in?
Facilitaire dienstverlening is onze core 
business. Al sinds 1966 (we bestaan dit 
jaar precies 50 jaar) heeft de oprichter 
van Sodexo, de Fransman Pierre Bellon, 
de ambitie om de kwaliteit van leven van 
mensen verbeteren. 
We zijn in die 50 jaar gegroeid tot 
een wereldspeler die met 420.000 
medewerkers wereldwijd actief is in 80 
landen. We hebben daardoor ontzettend 
veel ervaring en kennis in huis en we doen 
ook veel onderzoek naar kwaliteit van leven.

kWaliteit van leven, Wat 
bedoelen jullie daarmee? 
Kwaliteit van leven, wij zeggen Quality of 
Life (klinkt in het Engels toch iets beter), is 
voor ieder individu verschillend. Bovendien 
zijn er tal van factoren die daarop van 
invloed zijn. Je leeftijd, je opleiding, 
opvoeding, geboorteplaats, te veel om op te 

noemen. We kunnen natuurlijk niet al deze 
factoren beïnvloeden, maar we hebben 
wel onderzocht op welke dimensies van 
Quality of Life onze dienstverlening impact 
heeft. We richten ons erop om deze impact 
meetbaar en voorspelbaar te maken, zodat 
we meer waarde creëren voor mensen en 
organisaties. 

Wat voor diensten  
zijn dat dan? 
Wij bieden diensten aan voor het gehele 
spectrum van facilitair management. 
Uiteraard food services maar ook 
schoonmaakdienstverlening, conciërge 
services, gebouw- en installatie-
onderhoud, linnendienst, logistiek, inkoop, 
tuinonderhoud et cetera. In totaal bieden wij 
meer dan 100 verschillende Quality of Life 
services aan. 

en hoe zien die Quality  
of life services eruit in  
de Praktijk?
We beginnen altijd bij de klant. We 
gaan in gesprek over de missie en de 
strategie van bijvoorbeeld een ziekenhuis 
of zorginstelling en de uitdagingen die zij 
hebben. Met onze expertise en kennis die 
wij wereldwijd delen, ontwikkelen wij dan 
maatwerkoplossingen. We richten onze 
diensten zo in dat deze bijdragen aan de 
strategische doelen, waardoor organisaties 
uiteindelijk beter kunnen presteren. 

kun je een voorbeeld 
noemen? 
Veel instellingen voor senioren, met 
name in België, maken gebruik van ons 
voedingsconcept Qualitytree. Het concept 
is ook in België ontwikkeld en hiermee 
garanderen we gebalanceerde voeding 
voor ouderen. We kijken daarbij verder dan 
de menusamenstelling. We kijken ook naar 
de ambiance en inrichting, zodat mensen 
in alle rust kunnen genieten van het eten. 
We dekken bijvoorbeeld tafels zodanig dat 
mensen met dementie niet afgeleid worden, 
maar zich kunnen concentreren op het 
eten. Dit concept is er vooral op gericht om 
ondervoeding te voorkomen en daarmee 
heeft het directe impact op de kwaliteit van 
leven van bewoners en hun families.

zijn jullie ook in 
ziekenhuizen oP deze  
manier actief? 
Jazeker, daarvoor hebben we bijvoorbeeld 
het concept At your Request. Dit wordt veel 
in Amerikaanse ziekenhuizen toegepast 
en we hebben dit ook in Nederland 
geïntroduceerd. Patiënten kiezen zelf 
wanneer en wat ze eten, waardoor ze niet 
alleen meer tevreden zijn, maar ook de 
herstelperiode daardoor korter is. Dat blijkt 
uit onderzoek. Niet alleen kostenbesparend, 
maar ook een prachtige manier om je als 
ziekenhuis te profileren. Ziekenhuis De 
Gelderse Vallei krijgt bijvoorbeeld met dit 
concept alom erkenning en waardering.

Wat Willen jullie nog 
bereiken? 
We willen ook in Nederland verder groeien 
in de zorgmarkt en als volwaardige partner 
met zorginstellingen samenwerken. We zien 
de aandacht daarvoor toenemen en ook 
de bereidheid om daarin te investeren. Wij 
zijn ervan overtuigd dat zorgorganisaties 
beter presteren als zij hun kracht en expertise 
op gebied van zorg combineren met onze 
expertise. Er ontstaat dan echte impact 
op de kwaliteit van leven van patiënten, 
van ouderen, van hun families en van 
zorgmedewerkers. 

|  Jacqueline Hoppenbrouwers, 
Senior Consultant Business 
Development bij Sodexo
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tessa van den ende
Advocaat en partner 
Gezondheidszorg 
Voorzitter Marktgroep 
Zorg
Bij Nysingh-advocaten 
en notarissen

Kijk ook op 
www.nysingh.nl/zorg

INtErVIEW
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Het aantal chronisch zieken stijgt enorm. Doorverwijzing naar het 
ziekenhuis is vaak niet nodig. Wel maakt deze groei het nodig 
om de zorg dichter bij de patiënt te organiseren, in de eerste lijn. 
Diagnostisch centrum Saltro, zorggroep Huisartsen Utrecht Stad 
(HUS) en het Utrechtse Diakonessenhuis slaan de handen ineen.

SAmEN KOm 
JE VErDEr’

‘alleen ga je sneller, 

uzan knikkink, relatiemanager bij 
Saltro en programmamanager bij de HUS, 
Carin de Kok, huisarts en medisch directeur 
van de HUS, en Renee van Snippenburg, 
longarts in het Diakonessenhuis en 
coördinator transmurale zorg, doen er 
alles aan om de samenwerking tot een 
succes te maken. Bij ieder nieuw initiatief 
steken ze meteen de koppen bij elkaar, 
zodat er voor alle partijen een winsituatie 
ontstaat. De samenwerking heeft al geleid 
tot de Regionale Transmurale Afspraken 
voor CoPD, diabetes en cardiovasculair 
risicomanagement. Een ander voorbeeld zijn 
de Eerstelijns Diagnose en Advies Centra 
(EDAC’s). De oprichting van het eerste 
EDAC, in Utrecht-Zuidwest, verkeert in de 
afrondende fase. 

edac
Binnen een EDAC zullen alle vormen 
van eerstelijns diagnostiek worden 
aangeboden, waarna de huisarts voor 
een behandeladvies kan afstemmen met 
een medisch specialist. ‘organisaties 
denken vooral vanuit hun eigen belang,’ 
zegt Suzan. ‘Wij proberen onze collega’s 
ervan te overtuigen om ons te richten 
op het gezamenlijke belang: de zorg 
verbeteren, de kosten reduceren en 
patiënten faciliteren om meer regie over 
hun gezondheid te kunnen nemen. onze 
wil om samen te werken is groot. Alleen 
ga je sneller, samen kom je verder.’ Carin: 
‘Binnen een EDAC kunnen we huisartsen 
faciliteren goede zorg te leveren. Korte 
lijnen met specialisten borgen de kwaliteit 

en voorkomen dat patiënten onnodig naar 
het ziekenhuis worden doorverwezen. 
Is dit toch nodig, dan krijgt de specialist 
een goede overdracht, ter voorkoming 
van dubbele diagnostiek.’ Renee: ‘Door 
als specialisten ook enkele uren in een 
EDAC te gaan werken, brengen wij onze 
specialistische zorg naar de huisartsen. De 
eerste stap is de zorgpaden voor hartfalen 
en hartritmestoornissen uit te werken. In het 
EDAC kan de huisarts de medisch specialist 
direct om advies vragen, waarna beide 
artsen gezamenlijk een behandeladvies 
kunnen geven. Een deel van de patiënten 
die nu naar het ziekenhuis komen voor een 
diagnose, kunnen we zo al eerder zien. 
Deze patiënten krijgen specialistische zorg 
dichter bij huis en sneller duidelijkheid over 
hun klachten. Wij drieën willen dat het 
allereerst beter wordt voor de patiënt. Dat 
we heel open zijn naar elkaar maakt dat we 
al zo ver zijn gekomen.’

|  V.l.n.r.: Renee van Snippenburg, Suzan Knikkink  
en Carin de Kok
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Maandagochtend 9:00 uur, u bent net binnen om 
te beginnen aan een nieuwe week en hoort van de 
receptie dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in het 
kader van een onaangekondigd toezichtbezoek, met tien 
man op de stoep staat. Een stressvolle boodschap met 
mogelijk grote gevolgen voor uw instelling. 

eerste hulp bij

et dagelijkse reilen en zeilen 
in een zorginstelling zorgt 
al voor een goed gevulde agenda en de 
nodige stressvolle situaties. Een onverwacht 
bezoek van een toezichthouder zoals de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg of de 
Nederlandse Zorgautoriteit doet daar een 
flinke schep bovenop. 
Maar er zijn ook andere situaties denkbaar 
die veel van u vragen, zoals een datalek of 
een calamiteit in de zorgverlening. 

crisisPlan
over de timing van onverwachte toezicht-
bezoeken of andere crisis heeft u geen 
controle. Meestal bent u van tevoren niet 
op de hoogte van een toezichtbezoek en 
crisissituaties kunt u ook niet plannen. Wat 
u wel kan doen is nadenken over een plan 
van aanpak indien zich een crisis voordoet 
en dit plan uitwerken.  

U heeft in dergelijke situaties een flink aantal 
borden waarop u moet schaken, zowel 
intern als extern. Het is daarom goed om 
binnen uw organisatie duidelijkheid te 
hebben over de taakverdeling, maar ook 
hoe u omgaat met de communicatie zowel 
intern als extern en hoe u uw juridische 
bijstand regelt.

Het gebeurt in onze praktijk echter 
regelmatig dat wij worden ingeschakeld 
door een zorginstelling nádat de 
toezichthouder is begonnen met het 
verhoren van werknemers. of dat de 

toezichthouder al inzage heeft gekregen in 
alle opgevraagde gegevens, zonder dat 
de bestuurder zich heeft afgevraagd wat 
de rechten en plichten zijn van zichzelf 
en de werknemers van de instelling. ook 
schakelen instellingen ons pas in als een 
calamiteitenonderzoek al is gestart of zelfs 
al afgerond is. Maar als echte ‘partner in 
business’ staan wij ook in die situaties onze 
cliënten met juridische raad en daad bij om 
de schade zoveel mogelijk te beperken en 
ze te helpen met een plan van aanpak voor 
een eventueel volgend toezichtbezoek of 
crisissituatie.

de nysingh zorg aPP
om instellingen te helpen bij onverwachte 
toezichtbezoeken ontwikkelde Nysingh de 
app Eerste hulp bij Toezicht. Deze app stelt 
zorginstellingen in staat zich perfect voor te 
bereiden op een onverwacht bezoek van de 
NZa, de ACM, de IGZ, het oM of de AP. 
In een duidelijk overzicht vindt u alles wat u 
moet weten. De app wijst ook de weg naar 
de meest geschikte juridische specialisten 
die eventueel bijstand kunnen verlenen. Dat 
maakt het omgaan met onaangekondigd 
bezoek direct een stuk minder ingrijpend. 
Kijk voor meer informatie op 
www.nysingh.nl/zorgapp. 
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stress als

Er is niet veel onderscheid tussen mannelijke en 
vrouwelijke leidinggevenden in de zorg, meent 
Jacqueline Joppe. ‘Mijn advies: blijf gewoon 
jezelf, dan ben je in je kracht.’

acQueline joPPe, bestuursvoorzitter 
Zorggroep Elde in Boxtel en tevens 
vicevoorzitter bestuur ActiZ, noemt 
leidinggeven in een zorgorganisatie 
een aparte tak van sport. ‘Medewerkers 
hebben met hart en ziel dit vak gekozen 
en de drive om door te groeien, is minder. 
In het bedrijfsleven is dat geheel anders: 
daar denken mensen bij binnenkomst al 
na over hun volgende carrièrestap,’ zegt 
ze. Dat verschil heeft voor- en nadelen. 
‘Het kan lastig zijn om mensen al die jaren 
geïnteresseerd te houden in hun vak en de 
organisatie. Aan de andere kant levert het 
een intensieve collegiale band.’
Het omgaan met honkvaste medewerkers 
vergt specifieke competenties van 
leidinggevenden. ‘Je moet je met hen kunnen 
identificeren, snappen wat ze doen. En het 
prettig vinden om langere tijd met dezelfde 
mensen te werken.’ verklaart Joppe. ‘Verder 
is feeling voor verandermanagement een 
must. Want bij veranderingen moet je in 
staat zijn een grote groep mee te krijgen.’

zichtbaar en toegankelijk
Boven aan haar lijst staat communicatie. 
’80 procent van mijn werk bestaat uit zaken 
toelichten en uitleggen, desnoods steeds 
opnieuw. Als je mensen eerlijk vertelt wat 
er aan de hand is en ze snappen waarom 
dingen gebeuren, dan krijg je ze mee. 
Dus is het zaak dat je als leidinggevende 
zichtbaar en toegankelijk bent. Je moet echt 
houden van de zorg, weten wat er op de 
werkvloer gebeurt.’
Die liefde voor het vak deed Joppe op 

tijdens haar opleiding hbo-v, die zij op latere 
leeftijd volgde na een economische studie. 
‘Zonder die kennis van de dagelijkse praktijk 
is het onmogelijk om naar de toekomst te 
kijken. Aan de andere kant moet je je er ook 
niet door laten belemmeren. Je moet erin én 
erboven staan. Keuzes durven maken.’ Een 
van de manieren waarop Joppe de vinger 
aan de pols houdt, is meedraaien op de 
werkvloer. ‘Laagdrempelig sparren over 
knelpunten is waardevol. Als ik bijvoorbeeld 
landelijk aan tafel zit bij ActiZ, zeg ik rustig: 
maar zo zit de wereld echt niet in elkaar. 
Dat heb ik gisteren nog gezien in de dienst. 
Medewerkers waarderen dat.’

achteroverleunen
Vrouwelijke leiders in de zorg zijn er 
nog te weinig, meent Joppe. ‘Je ziet wel 
veel vrouwen in de zorg, maar niet op 
directieniveau. Ik denk dat ze misschien 
wat praktischer en wat toegankelijker zijn 
dan mannen, hoewel er zeker ook hele 
goede mannelijke bestuurders zijn. In feite 
is mijn advies aan mannen én vrouwen: 
blijf gewoon jezelf, dan ben je in je kracht. 
Leidinggeven in de zorg betekent goed 
kunnen communiceren, dat moet bij je 
passen.’
Jezelf zijn betekent ook minder stress, omdat 
je geen rollen hoeft te spelen die je niet 
liggen. ‘Als je als vrouw een bepaalde 
functie hebt bereikt, geloof dan in je eigen 
kracht. Jouw manier van werken is blijkbaar 
toch zo gek nog niet. Leun eens een keertje 
achterover en geniet van je succes. Wat dat 
betreft zouden vrouwen wel iets minder aan 

zelfreflectie mogen doen. Zelf heb ik, nu ik 
wat ouder ben, daar meer rust in gevonden. 
Zoals ik het doe, is het prima.’

balans
Uiteraard kent ook Joppe spanningsvolle 
momenten. ‘Natuurlijk heb ik het ook 
weleens warm of weet ik het even niet. 
Maar stress is een keus van jezelf. Ik ga 
daar bijna mindful mee om. Daarna laat ik 
het los en ga ik door met iets anders. Verder 
probeer ik stress te vermijden door gezond 
te leven, drie keer per week te sporten en 
in het weekend het werk niet mee naar huis 
te nemen. Ik ga dan lekker met de caravan 
op stap, incognito genieten van de kleine 
dingen. Hoewel ik wel altijd mijn mail lees 
en bereikbaar ben – dat hoort bij mijn vak.’ 
Maak dingen niet te zwaar, is haar raad. 
‘Vroeger had ik moeite dingen te relativeren, 
dat lukt nu beter. Ik geef me in mijn werk 

voor 100 procent, daar heeft de organisatie 
ook recht op. Maar niet alles is maakbaar. 
En als ik wakker lig van de stress, schiet 
niemand daar iets mee op. Medewerkers 
niet, cliënten niet en ikzelf ook niet.’
Werken in de zorg noemt Joppe motiverend 
en inspirerend. ‘Als mensen bij ons komen 
wonen, gebeurt dat op het moment dat het 
leven niet meer leuk is. Vaak is het de laatste 
halte voor hun overlijden. Als wij er dan in 
slagen die periode toch iets draaglijker te 
maken voor cliënt en familie, dan motiveert 
mij dat enorm. Dat gebeurt ook als wij een 
8,5 scoren op medewerkerstevredenheid, 
dat mensen trots zijn op onze organisatie,’ 
zegt ze. om bedachtzaam te besluiten:  
‘op microniveau mooie dingen doen – dat 
heb ik nodig om op landelijk niveau het 
debat goed te kunnen voeren. Die balans is 
voor mij onmisbaar.’

| Jacqueline Joppe

Dit artikel is mogelijk 
gemaakt door ActiZ.



42 | VROUWELIJKE LEIDERS IN DE ZORG 2016 VROUWELIJKE LEIDERS IN DE ZORG 2016 | 43
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GErICHtE 
AANDACHt

o
voorkomt verzuim

P de huidige arbeidsmarkt 
vallen momenteel meer mensen uit door 
psychische klachten dan fysieke. De kosten 
hiervan op het persoonlijke en financiële 
vlak zijn gigantisch. En dat terwijl uitval 
vaak voorkomen kan worden. Er wordt 
veel gevraagd van de werknemer. op het 
werk moet er steeds meer gedaan worden 
in minder tijd. Velen ervaren onder een 
continue druk te moeten presteren, of ze 
hebben het gevoel altijd bereikbaar te 
moeten zijn. ook thuis ervaren veel mensen 
meer drukte dan vroeger. De zorg voor de 
kinderen, mantelzorg, een verbouwing, de 
nieuwste aflevering van ‘The Bridge’. Er is 
altijd wel wat te doen.
Niet al deze dingen zijn vervelend. Veel 
mensen zijn blij met het werk dat ze doen en 
ook de rol van mantelzorger of ouder wordt 
met liefde ingevuld. Maar daar zit soms juist 
ook de valkuil. De mens is niet eindeloos 
belastbaar. Net als een telefoon, moeten 
ook mensen regelmatig hun batterij opladen, 
door even echt rust te nemen, of door tijd vrij 
te maken voor activiteiten die inspireren en 
nieuwe energie geven.

toegeven dat het niet gaat 
is voor veel mensen lastig
In de praktijk zien we echter vaak dat juist 
wanneer overspanning dreigt, mensen 
minder goed voor zichzelf gaan zorgen. Ze 
zien door de bomen het bos niet meer. Ze 
gaan aan zichzelf twijfelen. En in plaats van 
problemen kenbaar te maken, kruipen ze in 
hun schulp, of beginnen juist hard van zich 
af te bijten. 

Voor veel mensen is het nog een taboe om 
toe te geven dat het even niet gaat. Het is 
vaak makkelijker om aan je werkgever of 
collega’s te vertellen dat je de griep hebt 
dan dat je tegen een depressie aanzit, of 
dat je huwelijk in crisis verkeert. Terwijl het 
juist zo belangrijk is om in een vroeg stadium 
je verhaal kwijt te kunnen en adequate 
ondersteuning te krijgen. Daarmee kan een 
hoop ellende voorkomen worden.

24/7 toegang tot 
Professionele 
ondersteuning
MentaVitalis is specialist in externe 
coaching- en counselingdiensten om 
verzuim om psychische redenen te 
voorkomen. Al bijna 50.000 mensen in 
Nederland hebben via hun werkgever of 
arbeidsongeschiktheidsverzekeraar een 
contactkaart van MentaVitalis. Hiermee 
hebben ze 24 uur per dag, 365 dagen  
per jaar, toegang tot een netwerk van ruim  
120 bezielde professionals die 
ondersteuning bieden waar dat nodig is. 
Gesprekken vinden plaats telefonisch, 
face-to-face, of online. Soms is een eerste 
gesprek voldoende om op eigen kracht 
verder te kunnen. In andere gevallen is er 
behoefte aan een vervolg, dan kunnen 
mensen binnen een week terecht bij een 
deskundige professional in de buurt. Alle 
gesprekken zijn vertrouwelijk. Er wordt 
geen dossier opgebouwd, waardoor men 
zich veilig voelt om het echte probleem te 
bespreken. 
Juist omdat problemen in de werksfeer en 

de privésfeer elkaar zo sterk beïnvloeden 
kan bij MentaVitalis aan beide gebieden 
gewerkt worden. Vaak zie je dat wanneer 
er thuis een crisis ontstaat dit ten koste gaat 
van het functioneren op het werk. Door dit 
bespreekbaar te maken kan er gericht aan 
een oplossing gewerkt worden.

de kracht van aandacht
‘Aandacht is de meest zeldzame en puurste 
vorm van gulheid’ – Simone Weil
Naast onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid 
is aandacht hèt uitgangspunt van 
MentaVitalis. Elke cliënt krijgt de volle 
aandacht om die stappen te zetten die 
nodig zijn. Als mensen vast komen te zitten 
brengt MentaVitalis ze weer in beweging 
door te luisteren, perspectief te bieden en 
vertrouwen te geven in de toekomst. Er wordt 
gewerkt met kortdurende, resultaatgerichte 
trajecten. De trajecten worden afgestemd 
op de persoon en diens individuele situatie, 
altijd vanuit oprechte interesse en geloof in 
ieders eigen kracht en probleemoplossend 
vermogen.

Preventie van arbeids-
ongeschiktheid besPaart 
miljoenen
Reeds 14 jaar draagt MentaVitalis bij 
aan het mentaal vitaal houden van 
werkend Nederland. Haar dienstverlening 
is uniek in Nederland en bespaart 
het bedrijfsleven al gauw miljoenen 
euro’s per jaar. De zorginstellingen en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeraars 
die gebruikmaken van de externe 

counselingsdiensten van MentaVitalis zijn 
ervan overtuigd dat zij hiermee onnodig 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 
voorkomen. 
Daarbij waarderen zij het overzichtelijke 
karakter van de dienstverlening. Tegen 
een vast bedrag per maand blijft men 
beschikking houden over duurzaam 
inzetbaar en gemotiveerd personeel. 
Dit alles dankzij de kracht van aandacht.

 

| V.l.n.r.: Anniek Bello, Alexandra Gerny, Ruud Backus en Sandra Sanders| Bianca Kamphuis

‘Ik wou dat ik eerder aan de bel getrokken had’
‘Ik had het nooit zover moeten laten komen’
‘We zijn nu een half jaar verder en ik zit nog steeds ziek thuis’

ervaringen van cliënten
‘Ik ben mijn coach en MentaVitalis zeer dankbaar voor de fijne 
begeleiding op een moeilijk moment in mijn leven. Ik vind dat 
jullie uitstekende service bieden en ik geloof sterk in jullie concept 
om zo arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Ik heb jullie reeds 
aanbevolen bij anderen.’ 
‘Ik vond het eerste gesprek aan de telefoon al heel fijn. Ik voelde 
me gehoord en er werd gelijk een bepaald inzicht gegeven. Ik 
had er direct vertrouwen in dat ik spoedig en goed geholpen zou 
worden.’

ervaringen van oPdrachtgevers
‘Telkens verlengen wij ons contract, omdat we blij zijn met de 
dienstverlening. Zowel preventief als curatief zorgt MentaVitalis 
voor ondersteuning van onze medewerkers. We zijn er zeker van 
dat de dienstverlening van MentaVitalis ons meer oplevert dan 
kost.’                     Ada Stronks, Hoofd P&O DrieGasthuizenGroep 

‘Wij werken inmiddels 5 jaar samen met MentaVitalis. Gerichte 
preventie draagt eraan bij dat verzekerden gezond en met plezier 
kunnen blijven functioneren. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren 
in deze vorm van preventie loont.’

Louis van Drunen, directeur Movir

VItAlItEIt
biaNca kamphuis
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hENRiëttE VaN swiNDEREN
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j
(HOOr-)StrESS

succes zonder

e staat er misschien niet bij stil, maar er 
zijn in Nederland ruim 1,5 miljoen mensen 
die moeite hebben om alles te verstaan. 
Daar merk je waarschijnlijk weinig van, want 
slechthorendheid kun je niet zien. Slechthoren 
betekent dat je (vaak) de hogere tonen 
niet hoort waardoor je bepaalde geluiden 
mist, zoals vogelgefluit, delen van muziek 
en lettergrepen van woorden waardoor je 
gesprekken moeilijker kan volgen.

eigen ervaring
Slechthorendheid is een rot-handicap, 
weet ik uit ervaring: mijn moeder, zoon en 
zusje zijn slechthorend. Voor mijn moeder 
betekende het vroeger dat ze niet kon 
verstaan waar wij als kinderen onderling 
over kletsten. Nu ze ouder wordt, kan ze 

boos worden om dingen die ze verkeerd 
verstaat. Voor mijn zoon betekent het dat 
hij soms het verkeerde heeft geleerd, omdat 
hij gemist heeft wat de leraar aan het eind 
van de les nog net even vertelde. En voor 
mijn zusje betekent het dat ze na een week 
werken uitgeput is van het ingespannen 
luisteren naar wat er in vergaderingen wordt 
gezegd. En áls ze daarna nog energie heeft 
om naar de vrijdagmiddagborrel te gaan, 
mist ze de clou van de grappen die daar 
verteld worden.
De kans dat je als werkgever of zorgverlener 
te maken krijgt met slechthorende collega’s 
en cliënten neemt toe. Slechthorendheid 
komt het meest voor bij ouderen: 10% bij 
50-60 jarigen, 30% bij mensen ouder dan 
70. Door de vergrijzing nemen de aantallen 

toe. Bij jongeren is een toename van 
gehoorschade door te lang achter elkaar 
naar te harde muziek te luisteren. 

imPact oP functioneren
Slechthorendheid heeft impact op je 
functioneren. Zonder goede hulpmiddelen 
en revalidatie trekken ouderen zich sneller 
terug uit het sociale verkeer. Dat heeft 
gevolgen voor hun fysieke gezondheid en 
kan leiden tot snellere achteruitgang van 
cognitieve vermogens. ook voor werkenden 
kan slechthorendheid stress opleveren (zie 
kader Sophia Kramer). 
Gelukkig zijn er steeds betere oplossingen: 
er is veel innovatie in hoortoestellen en 
-oplossingen, en ook de begeleiding van 
slechthorenden en hun omgeving wordt 
steeds effectiever. Uit onderzoek blijkt dat 
slechthorenden door deze oplossingen 
een actiever sociaal leven hebben en 
optimistischer in het leven staan. 

hoorsuPPort®
Als Marketing Directeur bij Schoonenberg, 
een van de grootste audiciensbedrijven 
in Nederland, ben ik trots op hoe wij 
slechthorenden ondersteunen bij een 
oplossing waar ze iets aan hebben. 
Wij hebben daarvoor in samenwerking 
met de afdeling KNo van VUmc een 
begeleidingsprogramma ontwikkeld: 
HoorSupport®. Hiermee bieden we advies 
over juiste apparatuur en persoonlijke 
begeleiding met een boek en online 
programma met praktische tips en 
oefeningen. 

ook omdat ik zo van dichtbij meemaak hoe 
frustrerend het is om slecht te horen, raakt het 
me als ik zie wat die begeleiding oplevert 
bij onze klanten: hoe ze weer kunnen 
meedoen aan activiteiten op het werk, aan 
gesprekken op verjaardagen en er niet 
meer tegenop zien om uit eten te gaan. 
Kortom dat ze kunnen blijven meedoen met 
het leven. Ik doe dan ook een oproep aan 
alle werkgevers en zorgverleners: wees 
alert, signaleer als iemand slecht verstaat en 
adviseer hem om er iets aan te doen. Want 
echt, dat geeft minder stress en meer succes!

aria guijt, senior P&o adviseur

“Het moment waarop ik in gesprekken of tijdens overleggen 
zelf invulling ging geven aan wat er werd gezegd omdat 
ik het niet kon verstaan, was voor mij het moment om 
stappen te zetten. Inmiddels heb ik voor beide oren een 
gehoorapparaat. Ik ervaar hierdoor een flinke vooruitgang. 
Het Expertise Centrum van Schoonenberg heeft mij hierin 
goed begeleid. Ik hoor niet alleen beter, ik voel mij ook 
zekerder in mijn werk. Ik ervaar minder stress, omdat ik niet 
meer onzeker hoef te zijn dat ik zaken mis. 
Mijn werkgever heb ik geïnformeerd over de mogelijk-
heden om medewerkers met gehoorproblematiek te 
ondersteunen. Deze was, net als ik, niet op de hoogte 
van die mogelijkheden. De informatie die ik nu heb over 
hoorhulpmiddelen maakt dat ik er vertrouwen in heb dat ik 
mijn werk goed zal kunnen blijven doen.”

|  Henriette van Swinderen, 
Marketing Directeur bij 
Schoonenberg

Voor slechthorenden gaat goed horen en 
communiceren veel verder dan het gebruik van 
een hoortoestel. Het vergt extra energie om 
geluidssignalen te herkennen en van elkaar te 
onderscheiden, en te horen uit welke richting het 
geluid komt. Dat is nodig om te kunnen verstaan 
wat er gezegd wordt. Slechthorenden zijn daarom 
afhankelijk van een hoortoestel én hersenfuncties 
zoals geheugen en aandacht. Bij Sophia Kramer 
staat de menselijke factor centraal; goed horen zit 
ook tussen de oren. 
Werkende slechthorenden kunnen het extra moeilijk 
hebben. Hersenen van slechthorenden in een 

horende omgeving maken overuren, je moet meer 
moeite doen om een gesprek te voeren en dat is 
vermoeiend. Slechthorenden hebben daardoor een 
grotere herstelbehoefte. 
ook is het gehoor in het dagelijkse functioneren 
belangrijk; als slechthorende krijg je minder signalen 
uit je omgeving. Denk aan de praatjes bij de 
koffieautomaat of een bijeenkomst die belangrijke 
(onmisbare) informatie kunnen bevatten.
Sophia Kramer houdt wekelijks een spreekuur voor 
werkende slechthorenden en onderzoekt momenteel 
de effectiviteit hiervan.

sophia kramer: “goed horen zit ook tussen de oren.”
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VItAlItEIt
lEEfstijl tRaiNiNg & cOachiNg

e
de bedrijfsdiëtist zorgt voor 
bewustwording en verandering 
van eetgedrag.

VItAlItEIt
OP DE WErKVlOEr

en goede mentale en fysieke 
gezondheid is een voorwaarde voor 
het verrichten van arbeid. Een verminderde 
gezondheid is een risicofactor voor de 
arbeidsproductiviteit en inzetbaarheid. 
Naast het werk (inhoud, omstandigheden, 
voorwaarden en verhoudingen) is 
leefstijl een determinant van duurzame 
inzetbaarheid. Werknemers die zich 
fit en gezond voelen, zijn over het 
algemeen productiever, tevredener en 
verzuimen minder. Werkgevers voelen de 
verantwoordelijkheid om hun werknemers 
vitaal te houden tot aan hun pensioen. 
Werkplekken waar regelmatig een 
bedrijfsdiëtist aanwezig is zijn scholen, 
universiteiten, politie, brandweer, het 
gevangeniswezen, defensie en fabrieken. 
Nieuwe markten zijn de horeca, de handel 
en de financiële en zakelijke dienstverlening. 

cijfers over leefstijl
>  Van de werknemers voldoet 73% aan de 

bewegingsnorm van een half uur matig 
intensief bewegen per dag.

>  Van de werknemers voldoet 24% aan de 
fitnorm van ten minste 20 minuten drie keer 
per week zeer intensief bewegen. 

>  Werknemers die sporten, melden zich 
minder vaak ziek.

>  Van de werknemers heeft 44% 
overgewicht en 10% obesitas.

>  Werknemers met overgewicht verzuimen 
vaker dan werknemers met een normaal 
gewicht; werknemers met obesitas 
verzuimen gemiddeld 1,8 keer meer 
werkdagen.

>  Daarnaast is ook de productiviteit minder: 
mensen met obesitas zijn een half jaar 
meer arbeidsongeschikt dan mensen met 
een normaal gewicht.

>  Van de werknemers rookt 28%. Rokende 
werknemers verzuimen gemiddeld  

1,5 keer meer dagen dan niet-rokers en 
verlaten de werkvloer eerder door ziekte, 
arbeidsongeschiktheid of vroegtijdig 
overlijden.

>  21% van de beroepsbevolking drinkt 
excessief (20 of meer consumpties per 
week).

>  Stress heeft invloed op alle leefstijl-
factoren en vergroot de kans op 
gezondheidsrisico’s. 

inzet bedrijfsdiëtist
De bedrijfsdiëtist kan worden ingezet bij 
bevordering van een gezonde leefstijl op de 
werkvloer en het bespreekbaar maken van 
de leefstijl en het aanbieden van preventieve 
programma’s. Door haar aanwezigheid 
kan zij niet alleen vragen beantwoorden 
over voeding en dieet, maar ook 
gedragsverandering inzetten. Voorbeelden 
van interventies zijn: 
>  Een individuele aanpak bij werknemers 

met een verhoogd risico. 
>  Workshops: kookworkshops en workshops 

over specifieke thema’s zoals gezond 
eten in ploegendiensten en langere 
werkdagen.

>  Gezondheidsweken in samenwerking met 
de sportschool die verbonden is aan het 
bedrijf.

tool voor gezondheids-
management: de schijf  
van gezondheid
De schijf van gezondheid bestaat uit zes 
onderdelen die tezamen een indruk geven 
van de gezondheid: eten en drinken, 
bewegen en sport, gezond gewicht, alcohol 
en roken, slapen en mindful. De werknemer 
vult de intake in en krijgt een goed beeld 
van de verschillende onderdelen. op basis 
hiervan krijgt hij of zij tips en adviezen om 
de vitaliteit te verhogen. 

Zie ook 
www.berdienvanwezel.nl 

VItAlItEIt
bERDiEN VaN wEZEl

meer weten:
Berdien van Wezel, 
diëtisten
E-mail:  
info@berdienvanwezel.nl
Telefoon: 070 - 326 89 83

Zie ook 
www.l-t-c.nl

ANDEr GEDrAG

h

De rol van medewerkers bij zorginstanties verandert sterk.  
Mensen werken steeds autonomer in voortdurend wisselende 
teams. Leidinggevenden zijn minder sturend en meer faciliterend. 
Er vindt een verschuiving plaats in de onderlinge verhoudingen 
en werkzaamheden. Medewerkers moeten meer op eigen benen 
staan. Dit kan alleen succesvol tot stand komen als die medewerkers 
voldoende aandacht krijgen binnen dit spannende proces.

andere aanpak,

krachtig in verandering
oe houd je mensen in je zorgorganisatie 
gemotiveerd en wendbaar in tijden van 
onzekerheid? De behoefte aan veerkracht 
en beweging is nog nooit zo groot geweest. 
Binnen de zorg moet steeds meer gebeuren 
met minder mensen en middelen, zonder 
kwaliteit te verliezen. Het succes van een 
organisatie in beweging wordt bepaald 
door het vermogen van medewerkers om 
met verandering om te gaan. 

aandacht verbetert de 
kWaliteit van relaties en 
haalt het beste uit mensen
Leefstijl Training & Coaching (LTC) 
gelooft heilig in de inspirerende kracht 
van aandacht voor mensen, teams en 
organisaties. En in de kracht van iemands 
eigen beweging. In onze aanpak staat het 
vergroten van het bewustzijn en de invloed 
op de eigen situatie centraal. Vanuit een 
mens- en ervaringsgerichte aanpak patronen 
doorbreken en kwaliteit en talent zichtbaar 
maken. In onze programma’s gaan we aan 
de slag met de totale leef- en werkstijl.
 

de comPlete mens 
In onze visie manifesteert de mens zich 
op vier niveaus: Lichaam, Hoofd, Gevoel 
en Zingeving. Aandacht en ontwikkeling 
op deze niveaus maakt mensen (meer) 
compleet. Ze zullen zich sterker voelen 
en hebben een positieve invloed op hun 
omgeving. Hun potentieel komt op die 
manier optimaal tot zijn recht. Vanuit de 
haptonomie, emotioneel lichaamswerk, 
systemisch werken en veranderkunde gaan 
onze professionals aan de slag.

Praktische informatie
LTC heeft haar dienstverlening meer dan  
20 jaar geleden opgezet om mensen,  
teams en organisaties in hun ontwikkeling  
te stimuleren en te motiveren. Lees meer  
over onze ervaringen in de zorg op  
www.l-t-c.nl of bel ons gerust voor een 
persoonlijk gesprek op 088 - 422 94 22. 

‘Er zijn bijzonder verrassende resultaten behaald.  
Jullie hebben je kennis professioneel en flexibel ingezet. 
Er is nadrukkelijk gewerkt aan onderlinge communicatie, 
vertrouwen en leiderschap. In de samenwerking tussen 
de teams zien we een duidelijke vooruitgang.’

Hugo, directeur zorginstelling  

|  Berdien van Wezel



48 | VROUWELIJKE LEIDERS IN DE ZORG 2016 VROUWELIJKE LEIDERS IN DE ZORG 2016 | 49

gREEt pRiNs
VItAlItEIt

Zie ook 
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DE OVErGANG 
HOOrt Er 
GEWOON bIJ

Philadelphia en ProudWoman 
strijden tegen het laatste taboe.

reet Prins (1954) is voorzitter van de 
Raad van Bestuur van Stichting Philadelphia, 
een grote landelijke zorginstelling. Greet 
draagt niet alleen de cliënten maar ook de 
werknemers van Philadelphia een warm hart 
toe. Ze wil dat de medewerkers zo lang 
mogelijk gezond blijven, zowel fysiek als 
mentaal. Als eerste werkgever in Nederland 
biedt Philadelphia de work-life pakketten van 
ProudWoman aan, speciaal voor vrouwen 
in de overgang. 

De overgangsfase hoort bij het leven, 
dat weten we allemaal. Maar de manier 
waarop je daar mee omgaat is heel 
belangrijk. Het kan zijn dat je als vrouw  
vlak voor of tijdens de overgang minder 
goed in je vel zit. Wij vinden het 
als Philadelphia belangrijk dat onze 
medewerkers zich fysiek en mentaal goed 
voelen. Als medewerkers goed in hun vel 
zitten, heeft dat een positief effect op onze 
cliënten en hun omgeving. 

Pakketten voor vrouWen  
in de overgang 
Tijdens het Young Girls Community 
evenement heb ik Joyce van Dijk van 
ProudMom ontmoet. Zij zet zich in voor 
zwangere vrouwen en vrouwen die net 
moeder geworden zijn en vertelde dat ze 
ook iets wilde doen voor vrouwen in de 
overgang. Dat had gelijk mijn aandacht 
omdat ik zag dat deze groep vrouwen  
wel een steuntje in de rug kan gebruiken. 
Daar wil ik als werkgever graag in 
investeren.

Wij bieden sinds 1 januari 2015 de 
work-life pakketten van ProudWoman aan 
aan onze medewerksters. Het work-life 
pakket sloeg gelijk aan. Er is weinig kennis 
beschikbaar over de overgang en veel 
vrouwen weten daardoor vaak niet of hun 
klachten met de overgang te maken hebben 
of niet. Het is goed om vrouwen daarop 
voor te bereiden. Al onze medewerksters in 
de leeftijd van 45-60 jaar kunnen op basis 
van de folder die zij ontvangen zelf bepalen 
of ze aan zichzelf willen werken. 

We zien dat zij het plezierig vinden dat 
zij zonder medische indicatie en zonder 
interactie van de werkgever aan de slag 
kunnen om de balans te vinden tussen hun 
werk en vrije tijd.
Dat kan op allerlei manieren: door te sporten 
en meer te bewegen, gezonder te eten 
of mentaal sterker te worden. Dit maakt je 
actiever, weerbaarder en assertiever.
De combinatie van een mentale en fysieke 
aanpak zorgt ervoor dat de deelnemers 
echt worden uitgedaagd en een stap vooruit 
kunnen maken. De deelnemers maken zelf 
hun keuzes en stellen hun eigen grenzen. 
Dat heeft een positief effect op hun eigen 
leven en dat van hun naasten.

Wij willen dat onze medewerkers 
zo gezond mogelijk zijn en blijven. 
Als werkgever dragen wij op diverse 
manieren ons steentje bij. Wij hebben een 
totaalaanbod van diensten ter beschikking, 
zoals ProudWoman. Maar bijvoorbeeld 
ook Resilians, waar medewerkers en hun 

familieleden gebruik van kunnen maken. Dit 
betreft oplossingsgerichte coaching voor 
persoonlijke vraagstukken op het gebied van 
werk en privé. ook kunnen medewerkers 
voor financiële problemen gebruikmaken 
van Grip Schuldhulpverlening. onze 
visie is dat gezondheid een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is. Het is ook een 
verantwoordelijkheid van een medewerker 
om te investeren in zijn of haar gezondheid 
en vitaliteit. En daarbij geldt dat 
medewerkers niet bang moeten zijn om hulp 
te vragen. 

taboe 
Hoewel de overgang gewoon bij het leven 
hoort en niet iets is om je voor te schamen, 
is het toch nog steeds een taboe. Moeilijk 
slaap vatten, nachtelijk zweten, opvliegers, 
al deze klachten zouden we normaal 
moeten gaan vinden. De manier waarop 
je er mee omgaat is dus heel belangrijk. 
De overgangsfase is vooral iets wat je als 
vrouw moet accepteren. De positieve kant 
is dat je mentaal rijper bent, maar door de 
lichamelijke verandering word je afgeleid. 
Dat kan je heel onzeker maken. Met de 
handvatten die je aangereikt krijgt van 
ProudWoman leren vrouwen op een heel 
praktische manier door deze jaren heen te 
komen. 

45 jaar en afgeschreven?
Volgens de opvattingen van de huidige 
maatschappij ben je op je vijfenveertigste 
al oud. Dat is bizar, vooral als je bedenkt 
dat iedereen langer vitaal blijft en ook 

langer moet doorwerken. Gezond ouder 
worden is geen vanzelfsprekendheid, 
daar moet je ook zelf aan werken. Langer 
doorwerken is prima, maar het is wel zaak 
de beeldvorming over oud(er) worden bij 
te stellen. Het is een onderwerp dat in een 
nieuw perspectief moet worden geplaatst. 
Net als de overgang. Het zou mooi zijn 
als we de overgangsfase als een normaal 
verschijnsel gaan zien, want dat is het ook. 

het ProudWoman Work-life Pakket 
bestaat uit:
>  overgangsconsult (2 uur): uitleg en advies van een 

overgangsconsulente, inclusief voedingsadvies en health-check
>  Work-life coaching (3 uur): ga het gesprek aan met een  

work-life coach over de juiste work-life balans
>  Sporttraining (3 uur): onder begeleiding van een personal 

trainer krachtiger, fitter en energieker worden

ProudWoman heeft een netwerk van 140 erkende en 
gecertificeerde overgangsconsulenten, work-life coaches en 
personal trainers in heel Nederland.

|  Greet Prins, voorzitter van  
de Raad van Bestuur van 
Stichting Philadelphia
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Zie ook 
www.jumpmovement.com

‘W

Ineke Hurkmans (54) is founder van Jump Movement 
en brengt met haar gespreksmethode de wereld in 
beweging. De methode is ontstaan vanuit haar werk  
als consultant waarbij ze steeds de vraag stelde:  
‘Hoe kunnen mensen nog meer ZELF doen?’
Haar missie: door je oordeel uit te stellen ontstaat er 
aandacht voor elkaar en als iedereen op de wereld 
minimaal één keer een Jump kan meemaken, gaan 
mensen dat écht ervaren. 

lAWAAI
succes mag gevierd worden met 

aar ben jij trots oP?’ is een 
van de vragen die we stellen in het Jump 
Movement gesprek. Ik merk dat het best 
lastig is voor mensen in het algemeen om 
daar een antwoord op te geven. Het levert 
schaapachtige blikken naar elkaar op, 
mensen worden nerveus en verlegen en 
weten in eerste instantie niet goed wat ze 
zullen zeggen.
Hoewel ik meerdere keren per week 
participeer in een Jump Movement gesprek 
en dus die vraag ook elke keer zelf weer 
beantwoord, bemerk ik bij mezelf ook 
regelmatig een soort van schroom om hem 
te beantwoorden.

stress door succes
‘Mag ik wel openlijk trots zijn op iets? Loop 
ik niet naast m’n schoenen? Wat zullen ze 
wel niet van me denken?’ Meer van dit soort 
gedachten gaan als een flits door me heen 
terwijl ik weer stilsta bij waar ik trots op ben 
op dat moment.
Het lijkt wel een collectieve overtuiging dat 
we niet zomaar openlijk trots mogen zijn na 
een bepaalde leeftijd… 
Als kind krijgen we eigenlijk de hele dag 
openlijk applaus op elk leerstapje dat we 
maken, maar als volwassene lijkt ‘doe 
maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ 
vanzelfsprekender.
Daarom heb ik in het Jump Movement 
gesprek een applaus ingelast. Als je verteld 
hebt waar je trots op bent, dan krijg je een 
applaus, want succes mag gevierd worden 
met lawaai!

We teach What We  
have to learn
Ik heb ook ontdekt dat het gezegde ‘we 
teach what we have to learn’ klopt. Dus: 
ik ben steeds meer fijngevoelig aan het 
leren hoe succes voor mij werkt. En dat is 
bijzonder leuk om te doen!
Misschien wel leuk om dat ook eens bij 
jezelf te bekijken; waar vul jij je dagen mee, 
waarmee help je anderen en wat heeft dat 
te maken met jouw eigen leerontwikkeling? 
Boeiend om eens te doen. 

het is een succes
Inmiddels zijn we met Jump Movement 
voorbij de 60.000 deelnemers in meer dan 
11 landen. We werken met 160 Certified 
Professionals die binnen hun praktijk de 
Jump Movement methode integreren. Per 
week gaan honderden mensen de ervaring 
van een Jump Movement gesprek aan en 
ontdekken hun persoonlijke volgende stap. 
In een bedrijf, gericht op de ontwikkeling 
daar, of juist in hun persoonlijke leven. Het 
kan allemaal. In een organisatie is altijd 
beweging nodig, alles verandert steeds. 
Dat is een gegeven. En al te vaak hoor ik 
directeuren of managers zeggen dat mensen 
niet in beweging komen.
De Jump Movement methode helpt mensen 
om in contact te komen met zichzelf en 
elkaar. En dan te kijken naar de richting 
waarin beweging wordt veroorzaakt. En 
daar een stap in te maken. Door een heel 
eenvoudig draaiboek met 7 vragen te 
nemen als leidraad, een Jumpstarter die de 

stappen aanbiedt en een timer om de tijd 
stevig te managen. 
En dan gebeurt het. op een bijna magische 
manier openen mensen zich voor hun eigen 
antwoord. of dat nu in de richting van ‘meer 
omzet maken’ is, of in de richting van ‘nu 
eindelijk balans in mijn leven’. Ieder haar of 
zijn stap, precies hoe die op dat moment het 
beste past.

En het begint met vertellen over succes. 
Want als je niet kunt voelen dat je IETS kunt 
creëren, dan is een volgende stap zetten 
ook bijna niet te doen. 

Jump Movement is ontwikkeld omdat ik 
voelde dat mensen écht hun eigen antwoord 
hebben. Het is de kunst dat aan jezelf 
vragen. Te vaak wordt impliciet en zelden 
expliciet hulp gevraagd. Deze methode 
helpt om het zelf te vinden.

Voor managers in de zorg is het interessant 
om eens na te denken over in hoeverre zij 
ruimte maken voor succes in personen en 
teams. In hoeverre is het onderdeel van de 
cultuur en dagelijkse structuur?
Veel managers zeggen daar allemaal 
geen tijd voor te hebben. En dat klopt ook! 
Dus medewerkers kunnen het gemakkelijk 
zelf doen. We Jumpten in diverse 
zorginstellingen. De warme verbindingen die 
dat opleverde en de doelgerichte stappen 
die individuele medewerkers daar maakten, 
verrasten de leiding regelmatig. 
Dus meer succes door minder stress lijkt me 

een heerlijk vooruitzicht voor mensen in het 
algemeen.

Via www.jumpmovement.com kun je in 
contact komen met Certified Professionals 
die de methode introduceren bij 
organisaties. En er is de mogelijkheid om  
het draaiboek te downloaden en gewoon 
zelf te beginnen. 

VItAlItEIt
iNEkE huRkmaNs

|  Ineke Hurkmans, founder van 
Jump Movement
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boek|design
uitgeverij PP
Landgoed Kraaiveld
Jan Spieringweg 4
4285 WN Woudrichem
telefoon 0183 - 30 70 98
E-mail: info@boekdesign.nl
www.boekdesign.nl
www.picturespublishers.nl

Kenmerkend voor de producten  
van Boek|Design en uitgeverij PP  
is dat het bijna opzichzelf-
staande kunstwerken zijn.

‘Het maken van mooie 
boeken en tijdschriften, dat 
is de hoofdspecialisatie van 
Boek|Design,’ vertelt Feike de 
Keijzer, artdirector en, samen 
met echtgenoot Corné en vader 
Frans Jansen, eigenaar van 
het op Landgoed Kraaiveld 
in Woudrichem gevestigde 
grafisch ontwerpbureau en 
uitgeverij. ‘Maar,’ voegt ze  
daar onmiddellijk aan toe, 
‘behalve historische, jubileum-  
of kunstboeken voor bedrijven, 
stichtingen, of particulieren, 
ontwerpt Boek|Design ook 
jaarverslagen, brochures en 
logo’s. De variatie is groot. En 
als wij eenmaal aan de slag 
gaan, leggen we ons hart en 
onze ziel erin.’

Uniek is dat Boek|Design, vanaf 
het allereerste tot het allerlaatste 
moment, bij de totstandkoming 
van het product betrokken is: 
van vormgeving, tot uitgeven, 
tot distributie. ‘op basis van 
wat de klant wil bepalen wij 
hoe het boek, de catalogus 
of poster eruit komt te zien. 
Daarbij realiseren wij ons als 
geen ander dat elk product, elke 
inhoud van een boek zijn eigen 
eisen stelt qua grootte, stijl, 
typografie en kleur.’

‘Vanzelfsprekend worden ook 
andere vakmensen bij het 
creatieve proces betrokken. Bij 
Boek|Design hebben we een rijk 
netwerk. Aan bijvoorbeeld het 
Golden Earring-boek uit 2005, 
dat landelijk veel aandacht heeft 
gekregen, hebben ondermeer 
Anton Corbijn, Bart Chabot 
en Joost Zwagerman hun 
medewerking verleend: niet de 
eerste de besten.’
De boeken bezitten nog de 
bijzondere driedimensionale 
kwaliteiten waar geen digitaal 
product tegenop kan: ze 
zijn letterlijk zwaar, rijkelijk 
geïllustreerd en vormen bijna 
opzichzelfstaande kunstwerken. 
In de VPRo-serie ‘Van Dis 
in Indonesië’ (2012) pakte 
Adriaan van Dis tijdens een 
bezoekje aan de Balinese 
boekwinkel Ganesha niet voor 
niets ‘Bali in the 1930’s’ uit de 
schappen ter illustratie van een 
mooi documentair beeldverhaal.

12 oktober 2016 bestond VUmc 50 jaar.  

Ter gelegenheid van dit jubileum heeft 

ontwerpbureau Boek/Design in samenwerking 

met VUmc het rijk geïllustreerde fotoboek 

Elke dag beter over onderzoek, onderwijs en 

medische zorg bij VUmc mogen maken. 

Het jubileumboek bevat schitterende foto’s, 

interviews met artsen en verpleegkundigen 

én columns van onder meer Eberhard van der 

Laan, Gerrit Zalm, Kees van Kooten,  

Arie Boomsma en Joop Braakhekke.

U kunt het boek bestellen bij 

www.vuuniversitypress.com

Prijs € 27,50 (exclusief verzendkosten). 

Kijkje achter de 
schermen bij VUmc 

Elke dag beter

(Advertorial)

Makers van o.a.

1. heb lef! Soms moet je gewoon springen, ook als je niet precies weet wat er gaat 
gebeuren. Meestal kan er niet zo verschrikkelijk veel misgaan.

2. begrens jezelf! Zeker bij een sociaal beroep (maar ook in andere beroepen) kun je 
het appèl van de ander soms sterk voelen. Natuurlijk, je wilt anderen helpen, en dat is ook 
goed. Hou echter in de gaten of je echt helpt, of dat je gewoon geen ‘nee’ kunt zeggen. 
Soms is ‘nee’ zeggen namelijk beter voor alle betrokkenen.

3. kijk goed: heb je er invloed op (gehad) of niet? Soms voel je je 
verantwoordelijk voor van alles en nog wat. En als er iets is misgegaan, zoek je de schuld bij 
jezelf. Maar: maak eens een lijstje van alle dingen die van invloed waren op de situatie. En? 
Spelen er nog meer dingen een rol?

4. blijf leuke dingen doen! Het is zo logisch, maar het wordt vaak vergeten: juist als je 
hard werkt of als het leven even moeilijk is, is het belangrijk om leuke dingen te doen. Leuke 
belevenissen geven kracht en energie. En juist dat heb je in drukke of moeilijke tijden nodig.

5. blijf in contact! Sommige mensen kruipen in zichzelf als het even tegenzit of als ze 
onzeker zijn. Soms heb je dat nodig. Maar eenzaamheid kan je zorgen ook groter doen 
lijken. Kom dus ook weer uit je schulp, praat met een collega, vertel het tegen je vriendin, blijf 
in contact! Dat geeft vaak direct verlichting.

6. ga hulp halen als er problemen zijn! Kom je er zelf niet uit, schroom dan niet om 
hulp te vragen. Dat kan bij een collega, je man of vrouw, of misschien zelfs de bakker. Als het 
echt lastig wordt, is het misschien een goed idee om een coach in te schakelen. Zij kunnen je 
helpen om weer helder te denken.

7. neem pauzes! Juist als je druk bent, zijn pauzes belangrijk. Soms moet je innerlijke 
harde schijf even leeg, om daarna weer beter door te kunnen werken. Een korte pauze levert 
al veel ruimte en energie op. Maak even een wandelingetje of staar een paar minuutjes uit 
het raam.

8. denk elke dag even na: wat ging vandaag goed? Benoem drie dingen die 
goed waren vandaag. Het helpt! Er gaat meer goed dan je doorhebt. Ja, dat is altijd zo. En 
het is ontzettend fijn om te merken.

9. hou op met je perfectie! goed genoeg is … juist, … goed genoeg.
Deze tip is alleen voor perfectionisten. Probeer het eens uit: ga vandaag middelmatig 
werken. Je zult zien dat eigenlijk niemand een verschil merkt. Behalve jij dan: het geeft lucht!
Een perfectionist, die middelmatig werkt, is meer dan goed genoeg. En hij is bovendien 
ontspannen, en dat werkt wel zo lekker.

Met dank aan Alexandra Gerny – 
coach in het netwerk van MentaVitalis

9 tips
om gelukkig te 
blijven in je werk:

Voor meer informatie 
over MentaVitalis,  
zie pag. 42-43
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