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Bewust 
veranderen
Ken je dat plaatje waar iemand op een 

verhoging staat, met allemaal mensen 

die voor hem staan? Hij roept ‘wie wil 

verandering?’ en iedereen steekt zijn hand 

op en kijkt blij.  Het plaatje daaronder 

roept de man ‘wie wil veranderen?’ en 

niemand reageert. Sterker nog, niemand 

durft oogcontact te maken. 

We willen allemaal verandering. Maar 

het is zo verrekte lastig om zelf (mee) te 

veranderen. Dat komt, denk ik, vooral 

omdat ons brein en daarmee ons gedrag 

is geprogrammeerd op genot zoeken en 

pijn vermijden. Veranderen doet soms 

een beetje pijn. Het begint namelijk met 

het bewustworden van het denken. Dat 

betekent dat je in de spiegel moet kijken. 

Naar jezelf. En daarin eerlijk moet zijn.  Je 

moet uit je comfort zone stappen. 

Dingen doen die je anders nooit deed. Of 

juist dingen laten die je altijd deed. Zoals 

dat extra wijntje ’s avonds op de bank. 

Wat veranderen ook moeilijk maakt, is 

dat we van tevoren niet altijd weten wat 

het resultaat is. We kunnen er nog niet op 

vertrouwen dat na de groeipijn het genot 

weer terugkomt. De enige manier waarop 

dit vertrouwen kan groeien, is door te 

doen. Na het denken, het inzicht, overgaan 

tot actie. En stapje voor stapje resultaat 

boeken. Ben hierin mild voor jezelf. Maak 

de stappen niet te groot. Focus op wat 

goed gaat. Beloon jezelf. Maak een feestje 

van iedere stap in de andere richting. 

Als je kunt genieten van de verandering, 

doet het geen pijn meer en kun je iedere 

uitdaging aan.

Nicole Pannebakker

Intro
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Bewust 
ondernemen

& 
de kracht van 

positieve psychologie

 Arbeids- en organisatiepsycholoog drs. Lies Wouters-Soomers is 
 eigenaar van OMG Advies en heeft een passie voor de positieve 
 psychologie.

 Monique Ravenstijn is eigenaar van een aantal Jumbo vestigingen 
 in de kop van Noord Holland en een ondernemer met een missie.

 Twee bewuste ondernemers die samen het boek “Hoe dan?” schreven.
  Over de zoektocht naar geluk en het vinden van de eigen kracht.  Een 
 persoonlijk en herkenbaar verhaal met de positieve psychologie 
 als spiegel.

https://heleenverkerk.nl/online-magazine-aanbod/
https://www.facebook.com/Tekstgenoten/
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Monique Ravenstijn 
kreeg het ondernemerschap met de 
paplepel ingegoten. Zij is 5e generatie 
supermarktondernemer. Monique is 
eigenaar van Jumbo Monique. 

“Toen ik klein was wist ik het zeker, ik ga nooit die supermarkt in. Dat is niet 
zo goed gelukt.”

Vanaf het moment dat de voormalige partner van Monique uitviel door 
een burn out, stond ze er ineens alleen voor. “Ik had drie kinderen, 
twee winkels, geen bedrijfsleider, en de partner waar ik altijd op 
leunde was er niet meer.” Monique ging aan de slag en realiseerde zich 
snel dat zij het niet allemaal zelf kon doen. Ze wilde met zelfsturende 
teams werken. Bedrijfsleider erop en klaar, dacht Monique. Maar wat 
gebeurde er? De medewerkers gingen achterover leunen en wachtten 
tot ze orders kregen. Op de vraag waarom ze niet zelf aan de slag 
gingen, kwam de reactie ‘de bedrijfsleider vraagt ons niks’. Ze waren 
gewend om opdrachten te krijgen om vervolgens aan de slag te gaan.  
“Ik dacht bij mezelf OMG, dat heb ik inderdaad zelf gecreëerd. Toen 
wist ik, dat moet anders. Op dat moment kom je bij de vraag ‘hoe dan? 
Hoe ga je dat voor elkaar krijgen?’. En dán kom je vooral je eigen beren, 
draken en demonen tegen.”

“Eén van mijn belangrijkste inzichten was dat ik heel goed was in het 
mezelf verstoppen. Dat ik daardoor niet alleen mezelf het beste van 
mezelf ontzegde maar ook de mensen om mij heen. Vanaf het moment 
dat ik dát begreep, kwam de verandering. Ook in mijn bedrijf.”  

Het volgende verhaal is daar een mooi voorbeeld van.
Op een gegeven moment ontstond er ruis binnen het managementteam. 
Op maandagochtend stond hierover een gesprek gepland. Het hele 
weekend voelde Monique een innerlijke strijd. Ze werd zich er van 
bewust dat ze angst had om zich kwetsbaar op te stellen. Bang om dat 
deel van zichzelf te laten zien. Aan haar team. 

Toen Monique die maandagochtend haar team vertelde over haar angst 
en haar kwetsbaarheid liet zien aan het team, kwam het keerpunt. 
Haar grootste tegenstander werd een medestander. Vanaf het moment 
dat Monique vanuit het hart en gevoel ging delen, kwam de intrinsieke 
motivatie en ontstond er draagvlak. 



8   Master Your Mind Business eMagazine Master Your Mind Business eMagazine  9 

De verbinding met het team kwam toen 
Monique uitlegde ‘we willen er naar toe 
klimmen om ooit supermarkt van het jaar 
te worden. Of we het ooit halen is niet eens 
belangrijk. Het gaat er om dat we onszelf 
iedere dag uitdagen om beter te worden’.

“Mijn missie is om alles uit mezelf en 
mijn medemens te halen om vandaaruit 
verbinding te creëren. Verbinding tussen 
mensen maar ook producten. Omdat ik geloof 
dat samenwerkingen verbindingen zijn. 
Vanuit de kracht van samen ondernemen 
kun je het onmogelijke mogelijk maken.”

“Bewustwording is voor mij dat je mensen 
prikkelt om hun eigen verantwoording 
te nemen en hen bewust maakt dat ze 
keuzevrijheid hebben. Op het moment dat je 
begrijpt dat geen keuze maken ook een keuze 
is, dan ben je een heel eind op weg.  Dat je zelf 
verantwoordelijk bent voor je eigen leven en 
dus ook voor de keuzes die je maakt. Dát is 
ook wat ik hier in de supermarkt gebruik 
richting de medewerkers. Soms komen ze 
hier en mopperen ze over van alles en nog 
wat. En dan reageer ik: “Goed en wat kun je er 
zelf aan doen? Dan krijg je hele interessante 
gesprekken.”

“Ik vertel ook mijn consumenten dat wit 
brood hetzelfde is als suiker. Ik heb niet 
de illusie dat ik als Jumbo Monique, de 
levensmiddelenmarkt in beweging kan 
krijgen. Wat ik wel kan doen, is samenwerken 
met de regionale producenten. Die hebben 
veel kennis. Zij geven workshops in de winkel. 
Op deze manier laten we de klanten hiermee 
kennismaken. Vervolgens gaan consumenten 
anders kiezen. Vanaf dat moment veranderen 
de aankoop patronen. Uiteindelijk moeten 
dan ook de Unilevers van deze wereld in 
beweging komen. Zolang dat alleen hier 
in Zwaagdijk en straks in Heerhugowaard 
plaatsvindt, gaat dat geen aardverschuiving 
zijn. Maar ik geloof in het vliegwiel effect. 

Als we dit steeds meer samen oppakken, dan 
gaat die verandering er komen.” 

“Als ondernemer levert het me op dat ik 
altijd voldoende medewerkers heb en dat 
mensen met een ‘feel good’ idee bij mij 
komen. Want het werkt twee kanten op. Het 
kost aan de ene kant geld en inspanning. 
Aan de andere kant hebben we ook een 
krimpende arbeidsmarkt. Allemaal lopen we 
te worstelen om goede mensen te krijgen. Ik 
ben zichtbaar door de lezingen die ik geef en 
omdat ik in mijn winkel het podium deel met 
andere mensen. Daardoor komen de mensen 
die ik graag dichtbij wil hebben, naar me 
toe. De hele supermarktwereld  schreeuwt 
om middenkader. Ik ben deze week door 2 
potentiële bedrijfsleiders gebeld die graag bij 
mij willen komen werken.”

“Ook klanten voelen zich thuis in mijn 
winkel. Mensen missen vaak de onderlinge 
verbinding. Ik geloof dat de supermarkt de 
kerk van de toekomst is. Niet qua religie maar 
wel qua ontmoeting en verbinding. Ik sta zelf 
op de kansel om het verhaal te vertellen. Om 
te inspireren en te informeren. Ik deel mijn 
kansel met de regionale leveranciers, met de 
bibliotheek, met de gemeente Medemblik. 
Er komen hier elke week 20.000 bezoekers. 
Ik heb ‘business to consumer’ contact. Dat 
is ook de reden dat een kinderdagverblijf 
en Van der Valk het interessant vinden om 
samen te werken via Jeelink. 

“Ik geloof dat de 
supermarkt de kerk van 
de toekomst is.”

Deze formule staat voor verbinding. Het 
linken van mensen, bedrijven en producten 
ten behoeve van een duurzame toekomst 
en een leefbare wereld waar een plek is 
voor iedereen. Ik ben er voor mezelf achter 
gekomen waarom ik die supermarkten heb. 
Pakken koffie verkopen vind ik helemaal 
niet meer zo interessant. Daar heb ik andere 
mensen voor en die doen dat erg goed. 

Laatst zei iemand ‘jij moet coach worden’. 
Dat wil ik niet. Op deze manier kan ik 
veel meer impact maken. Ik denk dat het 
wakker schudden mijn taak is. Of dit nou de 
medewerkers of mijn klanten zijn.” 

“Als werkgever is Monique onwijs leuk”

“Zij is inspirerend. Laat bijvoorbeeld zien hoe het ook op 
een andere manier kan. Hoe je naar een klant toegroeit en  

hoe jij jezelf daarin kunt ontwikkelen .”

“Ze geeft een positieve wending aan ieder probleem dat zich 
voordoet of hoe het anders kan in de winkel . Daarin steunt ze
 iedereen en ze geeft de ruimte om ook (je)zelf te ontdekken.”

“Persoonlijk vind ik haar een hele sterke vrouw. Zij geeft 
complimenten als het er mooi uit ziet in de winkel. Dat geeft weer 

een stimulans om het er ook top uit te laten zien.”

Silvia van de Wetering
Bloemist Jumbo Zwaagdijk

Jumbo Monique

Jeelink

https://www.jumbomonique.nl
https://www.jeelink.nl
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Lies Wouters- 
Soomers 
Werkte een aantal jaren als commercieel 
manager. Nu heeft zij als arbeids- en 
organisatie psycholoog haar eigen bedrijf.

Toen Lies nog als commercieel manager 
werkte, merkte zij dat aandacht geven aan 
de mensen op haar afdeling, tot betere 
prestaties leidde. Tegelijkertijd kreeg ze door 
dat de wereld nog niet klaar voor was voor 
dat inzicht. Ze merkte dat het geven van 
die persoonlijke aandacht en het daarmee 
mensen helpen ontwikkelen, datgene was 
dat haar vleugels gaf in haar werk.

“Op een gegeven moment ging ik me afvragen 
‘wat gaat mijn volgende stap zijn, waar wil 
ik naar toe’. Ik had een heel mooie carrière 
ontwikkeling doorlopen tot dat moment. De 
volgende logische stap was een trap hoger in 
de hiërarchie. Dat sprak mijn ego wel aan. 
Maar ergens wist ik dat ik daardoor niet 
gelukkig zou worden. Zo’n stap brengt je 
namelijk verder weg van de mensen.” 

Toen Lies ging nadenken over wat ze wel 
wilde, kwam ze eracht wat haar al die jaren 
al boeide: mensen. Ze zei haar baan op en 
ging psychologie studeren. Vijf jaar geleden 
startte ze OMG Advies.

 “Positieve psychologie is een hele jonge 
ontwikkeling in de psychologie. Sinds de 
laatste 20 jaar wordt hier veel onderzoek 
naar gedaan. Voor die tijd werd er vooral 
ingezoomd op ziektepatronen en op wat er 
allemaal mis gaat. Met de opkomst van de 
positieve psychologie wordt er ook gekeken 
naar wat er goed gaat en hoe het komt dat 
het goed gaat.

De onderzoeken in de positieve psychologie 
geven handvatten hoe we gelukkiger kunnen 
worden. Op welke manier we sterker in het 
leven kunnen staan. 

Vaak vertaal ik het als van min 2 tot 0 is de 
ouderwetse psychologie. Van 0 tot plus 20 
kom je bij de positieve psychologie. 

Voordat ik met de psychologie in aanraking 
kwam, ben ik altijd in de overtuiging geweest 
dat gelukkige mensen veel productiever 
zijn. Daarom was de positieve psychologie 
voor mij een thuiskom moment. Het is 
wetenschappelijk bewezen. Ik vind dat we 
ons daar meer op moeten gaan richten.

Ik kom veel bij bedrijven. Ik merk dat wat je 
op de werkvloer ziet, vaak een weerspiegeling 
is van de leider die daar boven staat. Als er 
een bepaalde cultuur is dan is dat vaak een 
gevolg van het gedrag van de leider. Meestal 
heeft dat te maken met onbewuste processen.

Bewustwording is voor mij dat je naar jezelf 
kunt kijken en zegt ‘hé wacht eens even, 
dit is mijn patroon. Hier kan ik anders mee 
omgaan. Het ligt niet bij de ander, ik kan 
iets bij mezelf veranderen’. Bijvoorbeeld 
Monique die er als leider achter komt dat de 
mensen waar ze een zwak voor heeft, iets 
meer mogen dan iemand waar ze een allergie 
voor heeft. Die bewustwording zorgt er voor 
dat je er vervolgens anders mee omgaat. Hoe 
krachtig is dat, zo’n zelfinzicht als leider. Zij 
heeft tenslotte geen manager boven haar die 
haar hierop aanspreekt. Als je deze vorm van 
bewust leiderschap als voorbeeld hebt in een 
organisatie, dan werkt het ook door in de rest 
van de organisatie.

Dat is het stukje bewustwording dat Monique 
zo krachtig maakt als eigenaar en als leider 
van het bedrijf. Omdat zij naar haar eigen 
patronen durft te kijken en durft te zien 
welke effecten die patronen hebben op haar 
mensen. Dat wens ik alle leiders toe. Om in de 
spiegel te durven kijken om ook hun andere 
kant te zien.”

OMG advies

http://www.omgadvies.nl
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Hoe dan? 
Het verhaal van twee vrouwelijke 

ondernemers dat herkenbaar is, inspireert 

en praktische tips geeft aan iedereen die op 

zoek is naar een gelukkiger leven vanuit zijn 

of haar eigen kracht.

Lies organiseert Top Noord Holland. Een 

congres dat als doel heeft om ondernemers, de 

politiek en het onderwijs met elkaar in gesprek 

te brengen. Een gemeenschappelijke kennis 

brengt ze bij elkaar met de opmerking  ‘voor 

Top moet je bij Monique zijn, die is interessant’. 

Monique: “We zagen in Top geen wederzijds 

belang. We hadden ook een gesprek over de 

tijd dat Lies in de corporate wereld werkte. Ik 

herkende haar verhaal: dat als je verandering 

wilt, je eerst zelf moet veranderen. Toen was 

er een intuïtief stemmetje dat zei ‘je moet haar 

vragen om samen een boek te schrijven’.” 

Vier weken later zagen ze elkaar weer. 

Geïnspireerd door een boek dat Monique 

‘toevallig’ had gewonnen, werd het idee geboren 

om elkaar brieven te schrijven. Monique vanuit 

haar persoonlijk veranderproces, Lies vanuit 

de positieve psychologie. 

De kracht van het boek zit volgens de auteurs in 

het feit dat de verhalen over de zoektocht van 

Monique, herkenbaar zijn voor iedereen die 

met bewustwording bezig is. Klik hier voor meer info

Lies legt vervolgens uit wat er precies gebeurt. 

Hoe het komt dat er iets gebeurt en welke 

processen hierbij horen. Waardoor de lezer 

hulp krijgt hoe ze daar in hun eigen leven mee 

kunnen omgaan.

Lies: “Monique vertel over haar levensverhaal, 

haar proces. In het hoofdstuk over superbronnen 

bijvoorbeeld schrijven we over gebeurtenissen 

waar je kracht uit haalt. Op welke momenten 

was dat en wat heeft dat voor je gedaan? En 

dan vertel ik in de brief terug waarom dat 

werkt. Hoe je dat meer bewust kunt inzetten. 

Voor Monique is bijvoorbeeld de zee iets waar 

ze veel kracht uit haalt. Ik leg uit wat de reden 

is dat zij die dag naar de zee gaat, hoe het komt 

dat dit iets bij  haar losmaakt en waarom dat 

haar vervolgens kracht geeft.”

Monique: “Of je aan de top van Shell staat 

of je bent putjesschepper op de Noordzee, 

uiteindelijk zijn die processen voor iedereen 

hetzelfde. Het is geen boek dat expliciet voor 

vrouwen is geschreven of voor zakenmensen. 

Het gaat er uiteindelijk gewoon om dat mensen 

bewust zijn van wat ze doen. Wat hun status 

is in dit leven, is niet belangrijk. We hebben 

allemaal met deze uitdagingen te maken. Het 

is geschreven voor iedereen die gelukkiger wil 

zijn en daarin ook naar zichzelf durft te kijken.”

https://www.boekenbestellen.nl/boek/hoe-dan/9789491863127
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Narsingh Balwantsingh (43) 
is presentator, cabaretier en 
personal performance coach. 
In het NTR programma 
‘Iedereen verlicht’ gaat 
Narsingh in een tuktuk op 
bezoek bij verlichte mensen.

Zijn eigen zoektocht begint op 
het moment dat Narsingh na 
17 jaar zijn baan bij de Hindoe 
Omroep kwijtraakt.

CoverStory
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Narsingh
“Ik voelde me heel erg gedegradeerd. Dat was het moment dat ik 
  mezelf opnieuw moest uitvinden. Ben ik er zelf dan nog wel? 

Ik weet nog dat ik in die periode terugdacht 

aan al die mensen die ik had geïnterviewd 

over bewustzijn. Aan de gesprekken over 

wie je nou eigenlijk werkelijk bent. Toen 

dacht ik ‘misschien moet ik er zelf ook eens 

aan geloven’. En ben ik het zelf in de praktijk 

gaan brengen.”

Hoe ging dat dan?

“Ik herinnerde me een gesprek met een 

Belgische man. Omdat hij ledematen miste, 

had hij letterlijk het gevoel dat hij niet meer 

zichzelf was. Deze man ging mediteren. Zijn 

leermeester zette hem aan tot denken over 

vragen als ‘wie ben je nou eigenlijk werkelijk. 

Ben ik dit lichaam of ben ik iets dat voorbij 

dit lichaam gaat’. 

Hij zei ook: ‘We zijn als mens in staat om 

op de maan te komen. We kunnen met een 

telescoop zelfs voorbij de maan kijken. Er 

komt een tijd dat we naar mars kunnen gaan. 

Die lange afstandsreizen maken we al. Maar 

de 20 cm van het hoofd naar het hart, dat lukt 

ons niet’. 

Dat raakte me enorm. Niet op het moment 

dat ik hem interviewde. Dat was pas later 

toen ik echt in de put zat. Toen dacht ik ‘wow 

wat is die reis eigenlijk?’. Toen ben ik gaan 

mediteren.”

Word je als Hindoestaan niet mediterend 

geboren? 

Het grappige is dat de Hindoestanen die ik 

ken in Nederland, vaak meer ritueel dan 

spiritueel bezig zijn. Dat waren wij thuis ook. 

De priester kwam 1 of twee keer per jaar bij 

ons thuis en dan deden we een vuuroffer. Heel 

mooi was dat. Het is alleen extern gericht. 

Er is weinig vertaling naar wat het innerlijk 

betekent. We groeien op met de theorie, 

we hebben het alleen nooit in de praktijk 

gebracht. Grappig is dat ik door het maken 

van mijn programma’s, mensen tegenkom 

die mij iets over mijn eigen traditie vertellen. 

Dan denk ik ‘oh zo moet het’. Die hebben 

kennelijk de handleiding beter gelezen dan 

dat ik die zelf ken.” 

Doe je ook nog andere dingen op het gebied 

van bewustwording?

“Ik zie mezelf als een soort amateur filosoof. 

Ik probeer na te denken en dan kom ik tot 

inzichten. Wat ik daarin interessant vind, 

is dat ik daardoor nog steeds verander. Tot 

mijn 33e, voordat ik mijn job kwijtraakte, 

dacht ik heel anders over het leven. Ik was 

een streber en wilde dingen bereiken. Ik was 

erg op het uiterlijk gericht. 

Toen viel ik als het ware in een gat. Maar 

eigenlijk val je helemaal niet, je krijgt de 

meest briljante les van het leven.”

Wat is bewustwording voor jou?

“Begrijpen wie je echt bent en van 

daaruit proberen zuivere handelingen 

te verrichten. Of in ieder geval zo zuiver 

mogelijk. Dat is voor mij bewustwording. 

Dat je echt snapt dat je een mens bent en 

iets in beweging zet. Bij elke stap die je zet, 

bij elke handeling die je verricht, zet jij iets 

groters in beweging. 

En ook de bewustwording, en dat is een 

persoonlijke ervaring, dat we onderdeel 

zijn van iets dat groter is. Dat we niet een 

individu zijn maar dat jij hetzelfde bent als 

ik. De non dualiteit.” 

Wat is er in jouw denken of doen veranderd?

“Ik heb de identificatie losgelaten. Het 

denken ‘dit is wie ik ben, dit is wat ik doe 

en kijk eens hoe goed ik dat kan’. 

En dat mindset en focus bepaalt hoe je in 

het leven staat. Door niet meer te denken 

aan wat je kwijt bent en de focus te richten 

op de mogelijkheden dan gaat er een 

wereld voor je open.”
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In ‘Iedereen verlicht” laat je een oprechte 

interesse zien. Je doet met alles mee. Waar 

ligt voor jou de grens of waar ligt jouw 

voorkeur?

De reden dat ik altijd meedoe is dat ik zelf 

een eerlijk oordeel wil vellen. Als Wim Hof 

zegt dat je het auto immuunsysteem kunt 

beïnvloeden door jouw lichaam in een 

panieksituatie te brengen door in ijs te gaan 

liggen, dan wil ik dat ervaren. Daarna trek 

ik mijn eigen conclusie. Er is een aantal 

dingen waarvan ik achteraf blij ben dat ik 

dat heb meegemaakt. De Wim Hof methode 

heeft me bewust gemaakt dat als ik me op 

mijn ademhaling focus, ik heel dicht bij 

mezelf kom. Ik doe dat nu dagelijks. Niet het 

liggende ijsbad of het koud douchen maar 

puur het bewust ademhalen. Als je diep kunt 

ademen, kun je genieten dat je leeft. Dat was 

een echte eye-opener voor mij. 

Naast presentator ben je ook coach?

Ik had 15 jaar voor de Hindoe omroep 

gewerkt en dat stopte. Dat ik mezelf al die 

jaren heb ondergedompeld in Hindoeïsme en 

Oosterse filosofie moet een bedoeling hebben 

gehad. En de gesprekken met allerlei leuke 

mensen die ik ben tegen gekomen. Ik wilde 

iets doen met die bagage. Ik ben toegepaste 

psychologie gaan studeren. Daar ontdekte 

ik veel overeenkomsten met de inzichten 

vanuit de Oosterse filosofie. Ik merkte dat 

ik heel makkelijk kan schakelen tussen 

de Westerse psychologie en de Oosterse 

filosofie. En het bij elkaar kan brengen. 

Toen heb ik mijn eigen oplossingsgerichte 

performance coaching methode ontwikkelt. 

Het komt er op neer dat ik oplossingsgericht 

werk. En dat ik daar vaak andere technieken 

uit de Oosterse filosofie in gebruik. 

Oke, ik heb drie kinderen, een drukke baan 

en voel me niet gelukkig. Ik kom bij jou voor 

hulp en dan?

Dan ga ik met je in gesprek. Je mag me 

vertellen wat er met je aan de hand is. Ik 

probeer er samen met jou achter te komen 

de kracht in jou zelf zit, om het probleem 

te tackelen. Ik werk veel met schaalvragen 

(jezelf een cijfer geven tussen 0 en 10 op 

verschillende gebieden en onderwerpen - 

red). Als de schaalvragen zijn beantwoord, 

kijken we samen wat jij op dit moment al kunt 

doen om het cijfer met een half of een heel 

punt te laten stijgen. Als de mensen inzien 

wat ze kunnen doen en ze komen zelf met 

het idee ‘ik kan morgen dit en dit al doen om 

dat voor elkaar te krijgen’, dan trigger je de 

kracht die ze al in zichzelf hebben. En dat is 

waar ik naar toe werk. Zodra het vlammetje 

is aangewakkerd, gaat het daarna vaak 

vanzelf. Ik zeg niet wat iemand moet doen. 

Ik hoor graag van iemand zelf wat hij denkt 

dat hij zelf zou kunnen doen. Ik merk dat 

mensen dit na 6 sessies meestal helemaal 

zelf kunnen. Dan snappen ze het. Ik noem 

het de ontmoeting met jezelf. 

              Foto: ©Frank Ebbe
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Je bent sinds 7 maanden raadslid voor de PvdA 

in de gemeente Rotterdam. Wat brengt de 

bewustwording jou in de gemeentepolitiek.

Ik probeer Sociaal Democratie zoveel 

mogelijk te vertalen als menselijkheid. 

Dat is al een stap naar bewustwording. Als 

politicus kun je voor of tegen stemmen. Ik 

stel mezelf de vraag: ‘hoe sta ik hier in als 

ik het vanuit menselijkheid zou bekijken?’. 

Vanuit het Hindoeïsme zeggen we: als 

iemand kwetsbaar is en jij bent in de positie 

om die persoon te helpen, dan is het jouw 

plicht om die persoon te helpen. Dat lukt niet 

altijd en dat is soms pijnlijk. 

En het ego?

Dat is een constante worsteling. Ik heb af en 

toe nog steeds last van jaloezie of kwaadheid. 

Ik ben er van overtuigd dat ego er is, dat wel. 

Wat je daarmee moet? Ik heb geleerd dat je 

het ego zoveel mogelijk moet opofferen. De 

beste manier om het op te offeren is door 

jezelf dienstbaar op te stellen. Onbaatzuchtig 

handelen is een methode om het ego kleiner 

te maken. Waar ik me aan vast hou is een 

vers uit de Veda’s. Hierin zit de oproep aan 

de mens om mens te worden. Het is een 

oproep om menselijk gedrag gaan vertonen. 

Als je geweldloos bent in denken, handelen 

en spreken dan ben je al aardig op weg. 

“De laatste 10 

jaar ben ik minder 

gaan doen alsof. 

Ben ik meer  

mezelf geworden. ”

Wil je de uitzendingen van ‘Iedereen verlicht’ 

terugkijken? Klik dan op de knop hieronder

https://www.facebook.com/groups/1036798663035490/about/
https://www.ntr.nl/Iedereen-Verlicht/273
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Yoga

Een fris nieuw idee

De Jong Rabo 

Retraite

Jong Rabo is met ruim 1.500 leden hét netwerk voor medewerkers tot 36 jaar van de 

Rabobank. Elk jaar zorgen ongeveer 80 enthousiaste commissieleden en voorzitters 

er voor dat er een mooi palet aan uiteenlopende activiteiten voor de leden klaarstaat.

MYM had een gesprek  met de leden van de GROW! commissie. Dit zijn Niels, 

Fabiënne , Esmée, Iris, Moniek en Dorien. Deze commissie organiseert activiteiten op 

het gebied van persoonlijke ontwikkeling, in de breedste zin van het woord. Dit jaar 

staat in het teken van vitaliteit.

Het dagelijkse leven even achter je laten en jezelf ontdekken. Een wereldreis maken op 

de fiets. Dit avontuur van de broer van Grow commissielid Esmee was de inspiratie om 

aan de slag te gaan met het idee van de ‘Jong Rabo Retraite’. Gedachtengangen zoals: 

‘even tot rust komen’, ‘doen waarvan je gelukkig wordt’ en ‘focussen op jezelf’ speelden 

een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van het idee van de Retraite.
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“ D i t  ja a r  s t a a t  i n  h e t 

te ke n  v a n  v i t a l i t e i t . 

D e n k  h i e r b i j  a a n 

e l e m e n te n  a ls  g e z o n d 

e t e n  e n  o p  t i j d  r u s t 

n e m e n”

Een activiteit om Jong Rabo leden kennis te laten maken met bewustworden maar 

dan wel op een luchtige manier. Een retraite waarbij je twee dagen stil moet zijn, leek 

de commissie geen succes. Na een goede brainstorm waarbij termen zoals: buiten in 

de natuur, kampvuur en meditatie centraal stonden, groeide de Jong Rabo Retraite 

langzamerhand uit tot het event van het jaar voor de GROW! commissie.

Op het moment dat de retraite online stond, zat het snel vol. Mensen reageerden erg 

enthousiast: ‘Oh dat heb ik nou altijd al willen doen’. “Het was ook een bevestiging dat 

niet alleen wij het gaaf vinden, ook de leden van jong Rabo vonden het gaaf. Er was echt 

behoefte aan. Je kunt het wel bedenken maar je weet nooit hoe het loopt,” zegt Niels 

van de Grow commissie

“Het is wel gek om van je eigen evenement te zeggen dat 
het perfect is. We mogen best trots zijn. Als je van 
tevoren bedenkt hoe je het wilt hebben en als je ziet hoe 
het heeft uitgepakt, dan is het gewoon super.”

Tijdens het retraite weekend viel op dat veel deelnemers zichzelf om dezelfde 

redenen voor de activiteit hadden ingeschreven. Een drukke baan, een druk sociaal 

leven én daarbij nog sporten. De retraite was voor hen een manier om weer even te 

kunnen ontspannen. “Veel Jong Rabo leden zijn ambitieus en willen stappen maken in 

hun carrière. Dat kost veel energie en soms vergeten we dan wat gas terug te nemen 

in ons dagelijks leven,” aldus Fabienne, voorzitter van de GROW! commissie. Tijdens 

het weekend waren er meerdere activiteiten waarmee je leert om naar een lagere 

versnelling te gaan en te vertragen. “Ik had geen idee wat ik kon verwachten van dit 

weekend maar iedereen was echt heel open,” aldus een mannelijke deelnemer.

“Een voorwaarde om zo’n evenement te organiseren en te laten slagen, is dat je je als 

organisatie flexibel opstelt. Je kunt het programma niet op de klok van minuut tot 

minuut uitvoeren. Dat werkt niet. Op die manier krijg je geen ontspannen mindset in 

de groep. Je kunt niet roepen: je hebt nú een half uur om te ontspannen, dat werkt niet. 



26   Master Your Mind Business eMagazine Master Your Mind Business eMagazine  27 

Je vraagt aan mensen om iets heel nieuws te doen. Dat betekent dat je moet mee-

veren met elkaar. Dus je moet die pot voetbal op tv aanzetten als er om wordt 

gevraagd en een bak bier in huis hebben. De deelnemers moeten naast al dat nieuws 

ook iets hebben dat ze al kennen en prettig vinden.”

“Uit de evaluatie en de feedback blijkt dat het mee 
bewegen, de openheid en de vrijheid heel erg werd
gewaardeerd. Hierdoor heeft iedereen het als heel 
ontspannen ervaren.”

“We hebben ‘s ochtends iedereen gevraagd de telefoon in te leveren. Op vrijwillige 

basis. Alle deelnemers hebben de telefoon in een envelop gedaan, de naam erop 

geschreven en in een bak gestopt. Iedereen had de vrije keuze en mocht bij zijn/haar 

telefoon als het nodig was. Eén of twee mensen hebben op vrijdag nog een keer 

gekeken vanwege privé zaken. Sommigen hebben ’s avonds wel het toestel gepakt 

om het als zaklamp te gebruiken. Als er zaklampen waren geweest, had waarschijnlijk 

niemand de telefoon gepakt. Er zijn ook momenten geweest dat mensen de behoefte 

hadden om de telefoon te pakken. Vervolgens hebben die heel bewust gekozen ‘nee, ik 

doe het niet, ik laat het liggen’.”

“Het doel was om mensen kennis te laten maken met bepaalde technieken en 

methodes om te ontspannen en om zichzelf beter te leren kennen. En dat is absoluut 

gelukt. Dat komt vooral door de groep en het feit dat iedereen heeft meegedaan. Aan 

het eind waren er verschillende deelnemers die aangaven dat ze nog iets mee gingen 

doen. Voor sommigen was de yoga het niet helemaal en de meditatie wel. Of andersom. 

Iedereen had wel zoiets van ik wil dit wel doorzetten, op de een of andere manier. Het 

heeft mensen wel aan het denken gezet. En daarmee is het doel zeker behaald.”

Kampvuur
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Het programma

Vrijdag 
Voorstelronde op basis van  mindful luisteren  en jezelf voorstellen 

Bodyscan meditatie.  Voor veel deelnemers was dit de eerste keer dat ze 

ervaren hoe je met jouw aandacht naar binnen kunt keren.

Verbindende communicatie.  Hoe ga je daadwerkelijk met elkaar in 

verbinding? Door je eerst met jezelf te verbinden. Met je eigen gevoelens en behoeften. 

Het in slowmotion de verbindende communicatie stappen doorlopen was voor een 

aantal deelnemers een eye-opener.

Yoga en Eye Gazing.  Bij dit laatste kijk je elkaar diep in de ogen en je ervaart 

wat er dan met je gebeurt. Dit was de meest vreemde oefening voor een groot deel van 

de deelnemers. Het werd omschreven als een hele bijzondere ervaring. 

Een groepje ging wandelen, een aantal deelnemers ging hardlopen en er 

wilde ook een groep deelnemers voetbal kijken (België moest die avond spelen 

voor het WK). 

De avond werd afgesloten met een  kampvuur.

Zaterdag 
De tweede dag werd begonnen met  yoga  gevolg door een  meditatie.

Tekensessie  Het maken van een tekening of collage van je huidige realiteit en 

gewenste toekomst. Waardoor je letterlijk en figuurlijk je gewenste toekomst creëert.

De retraite werd afgesloten met een  stiltewandeling  door de prachtige 

natuur in de omgeving. 

Stiltewandeling
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 Maak kennis met Janneke

 Maak kennis met Niels

Niels van der Laak
Volgens Niels is mindfulness en bewustwording 
binnen organisaties brengen, ontzettend mooi 
en dankbaar om te doen. Met simpele 
oefeningen of opdrachten kun je al ontzettend 
veel doen voor mensen. In het bedrijfsleven is 
het wel belangrijk om de juiste taal te spreken 
om mensen ook echt mee te krijgen. Dit is 
telkens weer een mooie uitdaging!

Janneke Krijgsman
Richtte na 15 jaar bedrijfsleven haar eigen 
bedrijf ‘Met Jan’ op, om meer bewustwording 
te brengen in het gewone leven én in het 
bedrijfsleven. Vanuit een grote voorliefde en 
interesse, en vanuit de overtuiging dat mensen 
floreren als ze lekker in hun vel zitten. Geeft 
Mindfulness, Brains & Emotional Intelligence 
workshops en yoga. Ook op de werkvloer.

De trainers van de 
Rabo Retraite

Volgens de GROW! commissie is het succes van het evenement 
ook te danken aan deze trainers waarmee ze samen het 

tweedaagse programma hebben gemaakt.

Marion Riteco
Marion Riteco is bedrijfskundige en jarenlang 
werkzaam geweest als HR Strategisch Business 
Partner. Deze ervaring en kennis combineert 
ze met haar kennis en kunde op het gebied van 
bewustwording en emotionele intelligentie. 
Momenteel werkt ze vanuit haar bedrijf Jazz 
Coaching & Training. Een netwerk organisatie 
waarbij ze samenwerkt met verschillende 
professionals op het gebied van Persoonlijk 
Meesterschap en Duurzaam Ondernemen. 

Fons Aranda 
Is meditatie en mindfulness trainer, coach en 
yoga leraar. Zijn passie is een bijdrage leveren 
aan het optimaliseren van welzijn en geluk van 
individuen en organisaties. Hij maakt gebruik 
van een combinatie van hedendaagse en 
oudere methodieken; afkomstig uit de yoga en 
het boeddhisme. Op die manier brengt Fons je 
terug naar de basis en wordt de balans tussen  
jouw lichaam en geest hersteld.

Maak kennis met Fons  

Tim den Heijer
Tim verbindt bewustwording met business. 
Door het geven van workshops, presentaties en 
trainingen op het gebied van bewustwording 
heeft Tim al meerdere organisaties weten 
te inspireren. Daarnaast schrijft hij blogs 
en creëert hij podcasts. “Wees jezelf, er zijn 
anderen genoeg” is zijn lijfspreuk en hij gelooft 
dat in eenieder die potentie zit, zolang je maar 
bij jezelf blijft!

Maak kennis met Tim  

 Maak kennis met Marion

https://twitter.com/kicken
http://www.metjan.nu
http://www.monkey-minds.nl
http://www.eindeloosbewustzijn.nl
https://www.meditatim.nl
https://www.jazz-coachingtraining.nl
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Wind is het organisatie ontwikkelprogramma van de gemeente Weert. 

WinD staat voor Weert in Dynamiek. Met assen en polen is 

er verbinding gebracht tussen de kernwaarden. De horizontale as gaat 

over ik als persoon en samen in de term van 

samenwerken. De verticale as gaat over betrouwbaar 

zijn in wat je doet en over bewegen. Samen vormen deze 

kernwaarden het Kompas van Weert. Iedere medewerker 

kreeg een persoonlijk kompas om te gebruiken bij de training 

zelfinzicht.

De ambtelijke organisatie van de gemeente Weert zit middenin 
een verandertraject. De 450 medewerkers kregen allemaal 
een training op het gebied van bewustwording, zelfinzicht en 
mindset. Algemeen directeur Bertus Brinkman:“We moeten met minder geld meer 
doen. Met minder mensen meer presteren. Dat zet een behoorlijke druk op de organisatie. Je 
bent er niet als je alleen anders naar het werk kijkt. De volgende vraag is wie moet dat werk 
dan doen? Uiteindelijk kom je dan toch bij de mens uit en niet bij machines of systemen. 
Die laatste twee zijn wat mij betreft altijd ondergeschikt. Als je bij de mens uitkomt, krijg je 
andere vraagstukken zoals ‘wat maakt jou nou gelukkig in het werk wat je doet? Hoe kom ik 
samen met jou bij dat punt uit? Hoe gaan we dat nou doen?’

Er zijn mensen die al 20 of 10 jaar dezelfde klus 
hebben. Zij hebben nog nooit de vraag gehoord 
‘en wat maakt jóu nou gelukkig in het werk’? Als ’s 
morgens de wekker gaat, denk je dan ik moet naar 
mijn werk toe of ik mag naar mijn werk toe. Dat zijn 
verschillende dynamieken. Of als je ’s avonds thuis 
komt en er wordt gevraagd ‘wat was vandaag jouw 
bijdrage aan wat de gemeente Weert maakt wat het 
is’? Als je op zo’n moment niks weet te noemen, dan 
ben je toch niet gelukkig? Dan doe je er niet toe. En 
dat zit niet in grote prestaties. Het gaat er om dat je 
een kop koffie voor jouw collega haalt, of dat je een 
luisterend oor hebt geboden. Dat klinkt allemaal 
heel soft. Maar dat is wat mij betreft een keihard 
fundament om gelukkig te kunnen zijn in jouw werk. 
Daardoor kun je goed presteren. En daarmee wordt 
zacht keihard. 

We hebben trainingen en workshops opgezet op het 
gebied van zelfbewustzijn. Iedereen die hier werkt, 
heeft eerst een Profile Dynamics test gedaan. 

Uit de Praktijk
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Door deze test weet je wat jouw drijfveren 
zijn. Daarna volgt de training zelfinzicht. 
Daar kijk je letterlijk in de spiegel, in jouw 
ziel. Je wordt bewust waar jouw hart sneller 
van gaat kloppen en het bloed sneller van 
gaat stromen. Je merkt misschien waar je 
emotioneel van wordt. Dat je een compliment 
nodig hebt om vooruit te komen of juist peper 
in je kont. Je weet ‘als ik dit moet doen dan 
word ik doodongelukkig, en als ik dat doe 
dan word ik echt gelukkig’. We hebben het 
niet over resultaten boeken of presteren. We 
hebben het over waar jouw diepere behoefte 
ligt als mens. 

Er waren mensen die erachter kwamen dat 
ze doodongelukkig waren op de plek waar 
ze zaten. Vanuit die gedachte hebben we een 
soort mobiliteitsprogramma opgezet. We 
zijn met deze mensen in gesprek gegaan. We 
hebben ons een beetje vergist in het effect 
daarvan. We dachten dat er een handjevol 
mensen zou komen. Uiteindelijk hebben we, 
ik overdrijf niet, tussen 30 en 50 mensen 
gesproken, een traject aangeboden of 
verplaatst. In de periode van een jaar. Wat 
we hebben onderschat is de onrust die het 
geeft. Als je iedereen door zo’n proces laat 
gaan, krijg je een soort hosanna beweging 
van ‘wow hier gebeurt wat!’. Maar op het 
moment dat iemand zegt ‘ik wil wat anders’ 
en je hebt niks te bieden, dan ontstaan er 
frustraties. 

Dat hebben we niet goed gedaan. Het 
leermoment voor ons is dat we dit meer 
procesmatig moeten aanpakken. We hebben 
het gedaan in de vorm van een experiment. 
Kijken wat het teweeg brengt. Het was ook 
letterlijk vanaf de zijlijn toe kijken wat het 
met mensen doet. Naarmate we dat meer 
deden, kwamen er steeds meer mensen die 
zeiden ‘ik wil eigenlijk wat anders’. Nu doen 
we dat meer gestructureerd.

Als iemand bijvoorbeeld leidinggevende wil 
worden, kijken we of deze persoon de skills 
van een leidinggevende heeft. Zo ja, dan 
komt die persoon terecht in een management 
development programma, dat is dan ons 
aanbod. Het kan gebeuren dat we die man of 
vrouw op termijn op een leidinggevende plek 
plaatsen of helpen elders daar te komen. Of 
we concluderen dat de persoon niet geschikt 
is. Dan is de wereld groter dan Weert. Als 
iemand weg wilt, helpen we deze persoon om 
hier weg te komen. En dat geeft weer ruimte 
voor nieuwe instroom. 

We hebben verschillende cursussen 
aangeboden. Via intranet konden de mensen 
zich aanmelden voor sporten, Reiki cursussen 
en yogalessen in de raadszaal. Het aantal 
mensen dat zich aanmeldde viel tegen. Voor 
veel mensen was het een ver van mijn bed 
show. 

We hebben geëxperimenteerd. We merkten 
dat er wel een latente behoefte is. Die 
moeten we op een andere manier gaan 
activeren. We zijn zover gegaan dat we 
met de catering afspraken hebben gemaakt 
over een gezondheidsmarkt. Gezond eten 
en gezond leven: een gezonde geest in een 
gezond lijf. Uit een enquête bleek dat een 
aantal mensen dit gedoe vond. ‘Het is leuk 
voor een keertje maar je kan toch niet van 
mij verwachten dat ik mijn broodje kroket 
laat staan’? En dat begrijp ik. Maar een ander 
deel van de mensen vond het toch wel leuk 
en interessant. En dat prikkelde vragen zoals 
‘hoe dan wel en wat dan wel’? 

Je raakt in een soort flow. Je denkt, hier kan 
alles, maar het dagelijks leven gaat natuurlijk 
ook gewoon keihard door.

Vervolg op pagina 36

Bertus Brinkman is algemeen 

directeur van de gemeente Weert. 

“Als je zegt ‘ik wil een 
betere werkgever 
worden’, dan komt dat 
van binnen uit. Dan ga 
je vanuit het hoofd naar 
het hart. 

Als je zegt ‘ik wil 
de beste werkgever 
worden’, dan zit er een 
competitief element in. 
Dan ga je met andere 
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We moesten in drie jaar een transformatie 
in het denken, het durven en het doen van 
mensen in de organisatie realiseren én 
prestaties halen én bezuinigen. 

We merkten dat de werkdruk op de 
medewerkers alleen maar was vergroot. 
Die gelukkige medewerker werd toch 
ongelukkiger. Ondanks het feit dat bij alle 
prestaties een groen vinkje kon worden 
geplaatst, heb ik om extra tijd gevraagd. Het 
experiment moet nu worden geborgd. De 
leerpunten moet je oppakken. Je moet zorgen 
dat het niet meer iets is dat naast de organisatie 
loopt. Dát is namelijk de keerzijde. Het moet 
vervlochten zijn met de organisatie. Door 
het onderdeel te laten zijn van de reguliere 
organisatie, is het niet meer iets dat je er bij 
doet, maar iets dat vanzelfsprekend is. 

We zijn er nog niet. De zachte component 
hebben we nu allemaal zo’n beetje 
doorgemaakt. Uiteindelijk gaat het er 
toch om dat er prestaties moeten worden 
geleverd. We hebben sinds maart een nieuw 
college en een nieuw coalitie akkoord. Over 
vier jaar willen we groene vinkjes hebben 
staan bij datgene dat aan de kiezer is beloofd. 
We gaan nu meer verzakelijken. We gaan 
met het managementteam praten over 
doelstellingen, over termijnen, over hoe je dat 
gaat doen én hoe je met je mensen omgaat. 
Daarbij is mijn hoogste doel dat iedereen 
als ze ‘s avonds gaan slapent, bij wijze van 
spreken de wekker niet hoeft te zetten omdat 
hij van nature al voor de wekker wakker is,  
met een goed ontbijt naar zijn werk komt en 
met plezier zijn werk doet. Want als je met 
plezier je werk doet, hoef je niet te werken.”

“Met bewegen bedoel 
ik de organisatie, die 
is altijd in beweging, 
aan het innoveren. 
Continu aan het 
ontwikkelen. In die 
beweging heb ik altijd 
de weg naar voren, 
niet terug. Kijkend 
naar wat mag en kan 
in plaats van wat 
moet.”

“Op het moment dat je start met een 
ontwikkeltraject denken veel mensen, daar 
komt de zoveelste weer aan. Je merkt een 
bepaalde scepsis bij mensen. En het is heel 
erg lastig om die scepsis te doorbreken. 

We zijn gestart met een programma 
zelfinzicht. Iedereen was verplicht om mee 
te doen. Aan de hand van het Kompas zijn 
we aan de slag gegaan. Je gaat praten in 
een groep. Bij voorkeur allemaal mensen 
van andere afdelingen, er mochten maar 2 
mensen van dezelfde afdeling in de groep 
zitten. We hebben gemerkt dat door deze 
training veel mensen over zich zelf zijn gaan 
nadenken. 

Ik heb mensen zien veranderen. Een mooi 
voorbeeld is een secretaresse die vastliep 
in haar werk. Ik zocht op dat moment 
ondersteuning in de projectwerkzaamheden 
en heb haar hiervoor gevraagd. Ze was in 
eerste instantie sceptisch. Samen zijn we 
gaan kijken wat haar wensen waren en hoe 
we de wensen en onze werkzaamheden op 
elkaar af konden afstemmen. Zij is daardoor 
uit haar schulp gekropen en heeft zich 
helemaal ontpopt. Zij doet nu het werk dat 
bij haar past. Dat is heel mooi om te zien. Ik 
heb op meerdere plekken in de organisatie 
gezien dat als je wilt bewegen en dit kenbaar 
maakt, er hele mooie dingen uit naar voren 
kunnen komen. 

Mijn eigen verandering is dat ik meer 
zelfinzicht heb gekregen. Als coördinator 
van WinD moest ik veel samenwerken met 
de coaches en trainers. Dat is een groep die 
heel ander werk doet dan ik. Ik kom uit de 
harde sector, zij zijn echt van de zachte kant. 
Ik heb nu gemerkt dat je juist ook die zachte 
kant heel mooi in projecten kunt gebruiken. 

Monique Bessems
Werkt bij de gemeente Weert als 

projectleider. Zij vertelt over haar 

ervaringen met het WinD programma. 

Niet alleen als coördinator van dit 

ontwikkeltraject maar ook wat het met 

haar als medewerker heeft gedaan.
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We hadden laatst een overleg met 
een vereniging waar wij als gemeente 
vaak  overleg mee hebben. De mensen 
van deze vereniging zijn vaak negatief 
over de gemeente, we zijn het niet vaak 
met elkaar eens. Op een gegeven moment 
heb ik gevraagd: ‘Hoe komt het dat ik 
zoveel weerstand proef zodra jullie hier 
binnenkomen? Waar komt die weerstand 
vandaan’? Op zo’n moment gaat er een 
andere wereld open. Ik benoem nu veel meer 
de onderstroom die in een groep gebeurt, 
dat zou ik eerder nooit hebben gedaan. Dit 
levert echt iets op in mijn werk. 

Ik had ook een gesprek met iemand waarbij 
ik zelf in de weerstand zat. Die meneer begon 
te praten maar ik liet hem helemaal niet 
uitspreken. Omdat ik enorm in de weerstand 
zat, kreeg hij helemaal geen kans. Op dat 
moment realiseerde ik me dat niet. Later gaf 
een collega dit aan mij terug. ‘Iets waar jij 
moeite mee hebt, is dat jij niet luistert omdat 
je in de weerstand zit’. En daar ben ik heel 
bewust aan gaan werken. Dat had nog nooit 
iemand zo hard tegen mij gezegd. Op het 
moment dat het werd gezegd, herkende ik 
het wel. Je spreekt elkaar daar niet zo snel 
op aan. De groep waarmee ik heb gewerkt in 
de trainingen, is een groep die dat wel doet. 
En daar heb ik zelf uiteindelijk heel veel aan 
gehad. Ik ben me er nu heel erg van bewust 
dat ik moet luisteren.

Bewust worden is voor mij over mezelf 
nadenken. Me bewust worden van niet alleen 
wat ik zelf ervaar maar ook wat een ander 
ervaart. Want ik vind het wel belangrijk, en 
dat is voor ieder persoonlijk, dat de mensen 
in mijn omgeving zich goed voelen. En als 
dat niet zo is, dan probeer ik ze daarbij te 
helpen. 

En voor mij is bewustwording ook dat jij je 
bewust bent dat alle keuzes die je maakt, dat 
je die zelf maakt. Dat iemand anders dat niet 
voor je kan doen.

We hebben feedback gevraagd. Na elke 
training hebben we gevraagd ‘met welk 
gevoel ga je weg’? Daar werd vervolgens 
dieper op in gegaan. Mensen konden zich 
na de training ook melden bij de interne 
coaches voor aanvullende gesprekken. 
Dat zijn collega’s die een opleiding hebben 
gedaan en gecertificeerd coach zijn. Dat was 
ook een experiment. De vraag was natuurlijk 
hoe gaat dat lopen. Voelen mensen zich veilig 
genoeg om bij een interne coach terecht te 
komen. Dat is heel erg mee gevallen.

We hebben gemerkt dat we best veel van 
de medewerkers hebben gevraagd. Omdat 
iedereen in zijn eigen tempo verandert. 
We hebben op dit moment het traject 
getemporiseerd om de medewerkers de 
kans te geven om even op adem te komen. 
Dat hoort er ook bij. We dachten in eerste 
instantie om in drie jaar door te stomen. We 
weten nu dat sommige mensen wat langer de 
tijd voor nodig hebben. Soms moet het eerst 
even indalen voordat een inzicht land en je 
weer verder kunt. Je pikt iets op en dan moet 
je daar even over nadenken. 

Het ontwikkeltraject is nu weggezet tot 
maart 2022. We hopen in ieder geval dat 
dan we niet alleen bezig zijn met strategisch 
plannen maar dat er vooral ook gekeken 
wordt naar de medewerker zelf. Wij 
proberen de organisatie te transformeren tot 
een dynamische organisatie waar iedereen 
kansen krijgt. Ik hoop als medewerker dat dit 
over vier jaar gelukt is.” 

Als ik dat vroeger hoorde, was ik beledigd. 

Aardig zijn stond voor mij synoniem aan 

een grijze muis. Nu zie ik het anders. 

Tijdens een bezoek van de Dalai Lama aan 

Nederland valt mij op hoe aardig hij is. 

‘Als de Dalai Lama naar je kijkt, voel je je 

gezien’, zeggen boeddhisten en anderen 

die met hem in contact komen.

Het is geen toeval dat de Dalai Lama zo 

aardig is. Vriendelijkheid is één, zo niet 

dé belangrijkste indicator voor onze 

geestelijke en mentale gezondheid, 

veerkracht en ons algehele welzijn. 

Vriendelijkheid komt voort uit harmonie. 

In harmonie met jezelf en je omgeving. 

Oftewel een goede balans tussen 

autonomie en verbinding. Verbinding met 

anderen zonder jezelf te verliezen of weg 

te cijferen. Verbinding vanuit innerlijke 

kracht, dat is vriendelijkheid.

Waarom vriendelijkheid? Meer en meer 

ontdekken we dat de natuur ons sociale 

gedragsregels mee heeft gegeven. 

We zijn sociale wezens, onderling met 

elkaar verbonden. Vriendelijkheid helpt 

ons er aan herinneren dat de mensen in 

onze omgeving, de co-auteurs zijn van ons 

leven. Cultuur vormt je neurobiologie. 

Ons immuunsysteem reageert op onze 

culturele mindset. Als  we  collectief 

geloven dat we op ons vijftigste gezonder 

en in betere conditie zijn, dan op ons 

twintigste dan is dat zo. Zo bewijzen de 

Tarahumara, een Mexicaanse stam. 

Uit een onderzoek van Harvard University 

blijkt dat de mensen uit deze stam op 

hun vijftigste een beter cardiovasculair 

systeem hebben, dan op hun twintigste. 

Of we het nu leuk vinden of niet, 

cultuur beïnvloedt onze gezondheid, 

werkelijkheid en geluk. 

Dit verklaart misschien waarom 

vriendelijke mensen, makkelijker carrière 

maken. En dat aardige leidinggevenden 

betere resultaten bereiken in zowel 

de harde zakenwereld als in het 

leger. Onbewust herkennen we in de 

vriendelijke mens, de krachtige en 

gezonde werknemer en de natuurlijk 

leider die we zoeken. Dus als iemand 

nu tegen mij zegt ‘Je bent zo aardig’, 

bedank ik hem of haar hartelijk voor het 

compliment. 

    Marion Riteco

Marion Riteco is ruim 
twintig jaar werkzaam in het HRM vakgebied, Zij is 
expert op het gebied van de mind en de onbewuste 
processen in organisaties. 

‘Je bent zo aardig’

Column

https://www.jazz-coachingtraining.nl
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Ajahn Brahm
Een korte inspirerende podcast van 9 minuten 

met veel humor van Ajahn Brahm. Een leuke 

manier om kennis te maken met deze grappige 

Boedhistische leermeester die ook verschillende 

bestsellers op zijn naam heeft staan. Engelstalige 

podcast ‘holy shit,  holy water’.

Het Bewuste Werken
Het bewuste werken in de non dualiteit podcast 

van Patrick Kicken, hoe gaaf is dat! In een klein 

uurtje praten Patrick en Nicole Pannebakker 

over het Bewuste Werken, bewust leiderschap, 

het eMagazine, ego, bewustworden, het nut van 

levenservaring etc.

NAAR PODCAST

 NAAR PODCAST

In deze podcastserie verkent Jasper 

Scholten, spreker en auteur van 

Het Millennial Mysterie, de thema’s 

en (levens)vragen die spelen in 

het leven van de twintiger en de 

dertiger van nu. Deze serie bouwt 

voort op zijn boek waarin hij de 

oorzaken en oplossingen zocht voor 

het millennial mysterie: hoe kan het 

dat zoveel millennials last hebben 

van te veel stress of kampen met 

een ‘is dit alles?’ gevoel, terwijl we 

leven in ongekende welvaart en de 

kansen voor het oprapen liggen?  

Er zijn natuurlijk nog veel meer 

vragen en onderwerpen die spelen 

bij millennials: Hoe haal ik meer 

voldoening uit het leven? Hoe vind 

ik de baan die bij mij past? Hoe 

ziet de ideale relatie eruit? Wat 

is spiritualiteit? Welke rol gaan 

crypto’s en blockchain spelen in 

onze toekomst? Wat is het verschil 

tussen een burn-out en depressie? 

De antwoorden op deze en vele 

andere vragen hoor je in de podcast 

serie van Jasper Scholten.

DE PODCASTS
VAN

Jasper Scholten

NAAR PODCAST

https://www.youtube.com/watch?v=mi0lX2VawFQ
http://podcast.bswa.org/e/funny-stories-of-monks-and-nuns-holy-shit-holy-water-ajahn-brahmavamso/
https://
https://www.linkedin.com/pulse/3-waarom-millennials-liever-geen-vrouwelijke-willen-jasper-scholten/
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Winnen: 3 x een Masterclass 
Workflow t.w.v. € 69,97

     Iedereen wil zich ook tijdens het werk lekker 
     ontspannen en toch energiek voelen. Het gevoel 
	 	 	 	 	 hebben	in	een	heerlijke	flow	te	zitten	als	je	aan	het	
     werk bent. Tegelijkertijd rust en helderheid in het 
     hoofd hebben. En  ‘s avonds met energie en een goed
     gevoel thuiskomen. Hoe gaaf  is het dat dit
     binnenkort ook binnen jouw handbereik ligt? 
     Hoe zou  het zijn als je dit zelf zou kunnen leren? 
     Dan hebben we goed nieuws! Want in januari 2019 
	 	 	 	 	 start	de	Masterclass	Workflow.	Gewoon	online	te		
     bestellen en thuis te volgen. Op een moment dat het 
     jou uitkomt. 

 Doe mee met de winactie
 
 Wil jij kans maken om een Masterclass te winnen? Doe dan mee! Het enige 
 dat je hoeft te doen is op de ‘doe mee’ knop te klikken. Vul je naam en 
 emailadres in en laat ons weten wat je van het Master your Mind Business 
 eMagazine vindt. Schrijf een korte recensie en wie weet ben jij één van de 
 winnaars!

Doe mee

Win
actie

Masterclass 

workflow 
  

 
 bewust 
 werken

DAT MOMENT DAT JE  WEET DAT JE KEUZES 
MOET MAKEN. VERANDEREN IS LASTIG,

MAAR HET KAN WEL.
 

https://app.enormail.eu/subscribe/b903d91fd4ad36df55631032624f491a
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Janneke Bolle (32) 
werkte ruim 6 jaar als advocaat in de internationale advocatuur en het arbeidsrecht. 
Woont samen met Jasper. Janneke is oprichster van Recharge House Amsterdam.

“Als arbeidsrechtadvocaat kon ik mensen helpen en loste ik voor 
een deel conflicten op. Maar ik merkte dat er iets niet helemaal 
lekker zat. Als ik gesprekken had met andere advocaten of met mijn 
cliënten, dan miste ik diepgang. Naast het geven van een juridisch 
advies, was ik meer geïnteresseerd in de vraag wie ben jij als mens 
en hoe sta jij in het leven?

Met dit inzicht ben ik op reis gegaan. Naar Thailand, alleen. Ik had 
het gevoel dat als ik op mezelf zou zijn aangewezen, er ruimte 
kwam om dat wat aandacht nodig had, omhoog te laten komen. In 
Bangkok ben ik in aanraking gekomen met Reiki. Ik wist meteen dat 
dit voor mij dé manier was om op een dieper niveau met mensen te 
werken en te verbinden.

Bewustwording is voor mij onder andere bewustzijn van de 
signalen die jouw lichaam geeft. Dat je op basis daarvan weet wat 
goed en niet goed voor je is. En daar ook naar leert handelen. Dat 
je jezelf beter leert kennen. Zelfkennis. 

Ik ben gestopt met mijn werk als advocaat. Merkte dat ik er 
geen energie meer van kreeg. Waar ik vroeger nog veel energie 
kreeg van een processtuk schrijven, deed ik nu gewoon mijn 
werk. Zonder voldoening te ervaren. Ik leverde nog steeds goed 
werk af, maar steeds vaker kwam ik moe thuis. ’s Ochtends had 
ik geen zin om naar kantoor te gaan. Allemaal signalen van mijn 
lichaam om te zeggen: ‘dit klopt niet, dit past niet bij jou’. Binnen de 
advocatuur zag ik veel mensen stoeien met hun energieniveau. Ze 
zitten vaak in hun hoofd en vergeten soms dat ze ook een lichaam 
hebben. Waardoor ze niet op tijd de signalen van hun lichaam 
opvangen en uiteindelijk fysieke en/of mentale klachten krijgen. 
Op dat probleem richt ik mij met Recharge House. Mensen weer 
bewust laten worden van de signalen die het lichaam geeft. Welke 
informatie kun je daaruit halen en hoe kun je daar praktisch mee 
omgaan.

Ik merk dat ik nu veel meer voldoening uit mijn werk haal. Mijn 
cliënten zijn voornamelijk hoger opgeleide mannen en vrouwen 
die de behoefte hebben om bewuster in het leven te staan. Die zich 
afvragen hoe ze dat kunnen ontwikkelen. Op een praktische manier. 
Ook geef ik workshops over hoe het menselijke energiesysteem 
werkt. En op welke manier je dat op een positieve manier kunt 
beïnvloeden.

En ja, ook de advocatuur begint nieuwsgierig te worden. Ik ben in 
gesprek met een advocatenkantoor dat een workshop wil volgen 
over energie healing. Het is fantastisch dat ik op deze manier een 
brug mag zijn tussen de zakelijke wereld en de spirituele wereld 
van energie healing.”

https://www.rechargehouse.nl
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Leonie Snijder (39)
is directeur van Snijder Incasso en Deurwaarders in Beverwijk en Hoorn NH. 
Leonie heeft een relatie met Radboud en een zoon van vier.

“Harder dan hard kan niet. Sneller dan snel kan niet. Ergens 
bereiken we een punt. Ik zie dat natuurlijk ook veel in ons 
werk. Mensen die zijn vastgelopen, doordat ze niet meer mee 
kunnen. Als je structureel 80 uur in de week moet werken, 
dan doe je iets niet helemaal goed. Dat ik zelf ben vastgelopen 
en ziek ben geworden, daarvan zeggen ze weleens dat dat de 
ultieme oefening is in loslaten. 

Vertrouwen is de basis. Het kunnen vertrouwen is loslaten. 
Het vertrouwen in je eigen manier van werken en het 
vertrouwen van je klanten in de organisatie. Als organisatie 
is het resultaat belangrijk, daar ligt dan ook de focus. Hoe je 
dat resultaat behaalt, dat kan verschillen. Door internet is 
alles veel transparanter geworden. Als de manier waarop jij 
je resultaten behaalt, anderen aanspreekt, kun je makkelijker 
groeien. Dat betekent wel dat je meer van jezelf, als mens én 
als organisatie moet durven laten zien. 

Door mijn bijnieruitputting in 2014 ben ik gedwongen 
bewuster naar mezelf te kijken. Meer bewust te leven en 
te werken. Ik geeft nu meer uit handen en plan hersteltijd 
in. Op dit moment werk ik twee dagen per week, dat gaat 
goed. Ik krijg nu meer energie. Ik kan niet zo goed stilzitten, 
hou van drukte en reuring, dus ik moet opletten. Daarom 
investeer ik tijd in ontspanning en mentale fitheid. Ik 
mediteer bijvoorbeeld twee keer per dag. 

Mindset is intentie. Met een bepaalde mindset kun je dingen 
doen. Ik denk dat als je heel bewust om gaat met jouw 
intentie, dingen des te krachtiger kunnen worden. 
Mijn mindset voor de toekomst is een vol leven, maar dan 
wel een leven vol ontspanning.”
 

https://www.snijderincasso.nl
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Nicole Pannebakker (48)
werkte ruim 20 jaar bij verschillende gemeenten door het hele land. Nicole is getrouwd met 
Bas, heeft een samengesteld gezin met 4 kinderen en is oprichter van het Bewuste Werken.

“Bewustwording is voor mij iets vanzelfsprekends. Bewust zijn 
van de keuzes die je maakt. De gevolgen daarvan accepteren en 
jouw verantwoordelijkheid daarin nemen. En jezelf bewust zijn 
door welke gedachten en emoties je wordt geprikkeld. Waar laat 
jij je door leiden in de keuzes die je maakt? En in jouw denken 
en handelen? Ik kan niet een specifiek moment noemen dat ‘het 
bewustworden’  is gestart. Net als iedereen heb ik ook life-events 
meegemaakt in het leven. Dat zijn natuurlijk wel belangrijke  
leermomenten geweest.

In mei 2016 ben ik vanuit Limburg verhuist naar een dorpje in de 
regio Rotterdam. Een logisch moment om een ander baan te zoeken. 
Dat zag ik als een kans om voor mezelf te beginnen. Het eerste jaar 
heb ik nog part-time bij een gemeente in loondienst gewerkt. Dat 
was niet de juiste keuze. Die baan kostte me veel energie. Door 
‘gedoe’ binnen het team, waar mensen uitvielen door een burnout 
of stressklachten. Zelf was ik in die periode ook vaak ziek en moe. 
Het werken voor mijn eigen bedrijf en het geven van trainingen, 
leverden mij juist energie op. Dat was een eye-opener. Uiteindelijk 
heb ik vorig jaar besloten om mijn vaste baan op te zeggen en 
volledig voor mijn eigen bedrijf te werken.

Ik heb gemerkt dat hoe meer zelfbewustzijn en zelfinzicht ik krijg, 
hoe beter ik omga met stress en weerstand. Ik ben veel meer 
ontspannen, ook in complexe situaties. Ik tel nu tot 100 of slaap 
er een nachtje over. Zonder hiervan wakker te liggen. Dat gun ik 
iedereen. Als ik het kan, kun jij het ook leren. Mijn bedrijf heet 
het Bewuste Werken. Het is gericht op het geven van trainingen en 
workshops op het gebied van bewustwording in bedrijven.

We zijn met z’n allen op zoek naar een manier om mee te kunnen 
blijven draaien in deze wereld die continu in verandering is. We 
willen leren omgaan met stress om een burnout te voorkomen. 
Van het hoofd naar het hart. Minder denken, meer ontspanning. 
Bedrijven zoeken naar een manier om mentale vitaliteit vorm 
te geven binnen hun organisaties. Mensen delen graag hun 
ervaringen. En andersom willen mensen graag leren van 
ervaringen van anderen. Kijk maar naar het succes van Zoover en 
Tripadvisor. Met de Master your Mind Business Community wil ik 
een zelfde digitale vindplaats creëren voor iedereen die stappen 
wil maken op het gebied van mentale vitaliteit. Het eMagazine is 
hierin de eerste stap. 

Zelf mediteer ik dagelijks en heb ik voor mezelf een manier 
gevonden om mindful te werken en te leven. Zonder dat ik de hele 
dag op een kussentje zit. Ik bruis van de energie en de plannen. 
Ik ben een gelukkig mens dat ik deze ontwikkeling heb mogen 
doormaken en anderen mag helpen hierin stappen te zetten.”

https://hetbewustewerken.nl
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 “Als je het ego probeert 
 te killen of te negeren dan   
 wordt het een zeurend 
 kind dat de hele dag 
 stampvoetend in jouw 
 hoofd rondloopt.”

Mindset interview

Patrick Kicken 
Podcaster, radio dj, columnist en social entertainer. Patrick stelt 

normaal gesproken in zijn podcasts aan anderen vragen over zaken 

als burn-out, mindfulness , non dualiteit en stress. Deze keer waren 

de rollen omgedraaid. Marion Riteco ging met hem in gesprek.
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V
“Verlichting is niet iets dat je voor jezelf 
doet. Je straalt dat als het ware ook af op 
jouw omgeving. De besmetting daarvan is 
onontkoombaar. Je begint de zoektocht bij 
jezelf want jij wilt van de shit af, althans ik. 
Of je wilt van de pijn af. En uiteindelijk blijkt 
het helemaal niet om jou te gaan. 

Soms ben ik helemaal enthousiast over iets. 
Dan kom ik letterlijk helemaal verlicht terug 
van een gesprek en dan denk ik: ‘wat daar 
wordt gezegd, dat is het!’. Andere gesprekken 
liggen nog steeds op de plank. Het lijkt alsof 
deze, net als goede wijn, bij mij even moeten 
rijpen. En op een gegeven moment luister 
ik er nog een naar en dan denk ik ‘ja, nou 
begrijp ik het’. En pas dan durf ik mezelf 
toestemming te geven om het online te 
zetten. 

Kwetsbaarheid
Mensen reageren op mensen. Mensen 
reageren niet op merken. We zetten onszelf 
vaak weg als een merk. Wat zit er achter 
Patrick Kicken. Wat beweegt hem? Waarom? 
Ik denk dat dát het meest interessant is. 
Ik hoop dat je die kwetsbaarheid in mijn 
interviews proeft. Ik stel vragen die steeds 
weer terugkomen. Over de vrije wil. Of 
de wereld een illusie is. Waarom leven 
we eigenlijk? Dat soort dingen. De grote 
levensvragen waar ik waarschijnlijk nooit 
antwoord op ga krijgen. Maar ik vind ze in 
ieder geval leuk om te stellen.

Het gaat er niet om, om het antwoord op de 
vraag te vinden. Op een gegeven moment lost 
de vraag op. Niet dat jij je er bij neer moet 
leggen maar meer dat je de noodzaak niet 
meer ziet om de vraag te stellen. 

Non dualiteit
Ik merk dat je steeds kwetsbaarder wordt 
als je je met deze levensvragen bezig houdt. 
Misschien is die kwetsbaarheid nooit 
weggeweest. Heb ik het alleen verhuld. Ik 
heb bij het idee van non dualiteit een periode 
een soort afstand van het leven genomen. In 
de zin van ‘het zal mijn tijd wel duren. Dan 
steken ze mijn banden maar lek. Het is toch 
allemaal maar een illusie’. Op een gegeven 
moment kom je weer terug bij de realiteit. 
Door de dingen die je echt aan het hart gaan. 
Zoals mijn vader die ziek is. Dat is geen 
perceptie, dat is echt.

Veerkracht
Je kunt de non dualiteit gebruiken als een 
soort verdoving om niets te voelen. Welke 
dingen je iets doen, je raken. Je durven laten 
raken is toch rijkdom? En daarna weer 
terugveren in plaats van er in te blijven 
hangen. Na mijn burn-out bleef ik er wel 
eens in hangen. Het terugveren gaat bij mij 
nu wel sneller merk ik. Ze noemen het niet 
voor niets veerkracht. 

Ego
De eerste paar jaren van het  leven is het ego 
net een wild paard dat je moet temmen. 
Daarna wordt het je gehandicapte broertje, 
dat mee mag om te spelen. Daar moet je mee 
leren omgaan. Met compassie. 
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Ik laat het ego altijd maar even uitspelen. 
In mijn werk als dj moet ik het soms ook 
inzetten. Als je jouw naamsbekendheid 
groot wilt houden, moet je af en toe eens een 
gek plaatje of een gekke uitspraak doen. 
Ik probeer het in te zetten waar het nodig 
is. Als je het ego probeert te killen of te 
negeren dan wordt het een zeurend kind 
dat stampvoetend de hele dag in jouw hoofd 
gaat rondlopen: ‘ik wil aandacht!’. 
Het levert ook iets op. In een film zie je toch 
ook vaak een aapje waar je om moet lachen. 
Het leukt het leven ook een beetje op. 

Vrije wil 
Het meest bevredigende antwoord dat ik 
daar op heb gehoord, is van filosoof Lammert 
Kamphuis. Hij schreef het boek 
‘filosofie voor een weergaloos leven’. Hij zegt 
dat de vrije wil een noodzakelijk iets is. Het is 
een werkbaar model. We doen alsof we een 
vrije wil hebben. Daarmee kunnen we elkaar 
ook bestraffen. Je kunt jezelf er ook mee 
aansturen. Met dat antwoord kan ik leven, zo 
voelt het ook. 

Het hoofd
Iets levert spanning op. Maak ik nou keuzes 
of overkomen de dingen mij gewoon? Hoe 
meer je daar mee aan de slag gaat, hoe meer 
spanning erop komt. 
Ik zoek niet zozeer een antwoord, ik wil van 
die spanning af. Als iemand tegen mij zegt je 
hebt wel en geen vrije wil tegelijkertijd, dan 
merk ik dat de spanning daardoor minder 
wordt. Dan kan het hoofd ratelen wat het 
wil. Het hoofd wil natuurlijk altijd ja of nee, 
zwart of wit, nul of 1. Voor mij is het veel 
belangrijker hoe ik me erbij voel ik. Voel ik 
me rustiger? Laat dan maar, voor nu is het 
goed. 

Zoektocht
In het begin was mijn zoektocht er op 
gericht om mezelf van de onzekerheid af 
te helpen. En om te zorgen dat ik rustiger 
werd.  Nu ga ik steeds meer de schoonheid 
van dingen inzien en reflecteren op dingen. 
Zonder dat er een noodzaak is.”

Wil je het hele interview luisteren? 
Klik hier voor de podcast.

Naar de podcast 

“Zonder ego was 
de Eiffeltoren 
nooit gebouwd”  

   Guido Weijers

Tim (26) is econoom en werkt als supervisor bij een 

internationaal logistiek dienstverlener. In zijn vrije 

tijd schrijft hij blogs, maakt hij podcasts en geeft hij 

trainingen op het gebied van ademhaling, meditatie en 

bewustwording. 

Wijzen & 
Wijsheid
Als leidinggevende is het onderdeel van de 
job. Je spreekt mensen aan op hun gedrag en 
je bent aan het wijzen. Wijzen op resultaten 
en wijzen op het feit dat targets zijn gehaald 
of juist niet. Duidelijk toch? 
Het brengt ook nadelen met zich mee. Want, 
als je de hele dag naar de ander wijst, wijs je 
uiteindelijk ook de hele dag naar jezelf. Een 
voorbeeld: in mijn vorige functie kreeg ik te 
maken met het fenomeen weerstand.
Ik wilde medewerkers een taak uit laten 
voeren. De medewerkers die ik erop 
aansprak deden dit niet. Eén van de 
leiderschapsstijlen die ik kon toepassen was 
de directieve aanpak (lees: boos worden en 
stem verheffen). 
Zo nu en dan gebeurde dit ook, met als 
resultaat dat ik mijzelf van binnen boos 
moest maken en daardoor een hoop 
negativiteit uitstraalde. Hierdoor voerden 
een paar extra mensen wel de taak uit. Maar 
ik had mijn doel nog niet bereikt, mijzelf op 
de kast gejaagd en dit had tegelijkertijd een 
effect op de andere medewerkers. 

Men ging over het algemeen minder ‘hard 
voor mij lopen’. Vol van dit voorval zat ik 
’s avonds op de bank en dacht: ‘ik roep wel 
steeds wat er moet gebeuren, en het is een 
vorm van directief leidinggeven, maar ik 
behaal mijn doel niet. Wat gaat hier mis’?  
Tijdens een workshop over zelfreflectie 
vond ik het antwoord: ik wijs continu naar 
de ander, maar zij doen niets anders dan mij 
een spiegel voorhouden. 
Alleen maar directief leidinggeven (wijzen) 
is op lange termijn niet goed voor je. Het is 
belangrijk om goed naar de ander te luisteren 
(ik had bijvoorbeeld niet onderzocht waarom 
de meeste mensen de taak niet wilden 
uitvoeren). Pas toen ik hier zelf open voor 
ging staan, ontstond er ruimte en werden de 
taken uitgevoerd. Hier was wel een enkele 
aanpassing voor nodig zo bleek. 
Door naar jezelf te luisteren, je kwetsbaar 
op te stellen en de stip op te horizon vast te 
houden, zal je jouw doel gaan bereiken. Op 
deze manier ga je van wijzen naar wijsheid.

https://itunes.apple.com/nl/podcast/persoonlijk-meesterschap/id1442012285?mt=2&i=1000423726583
https://www.meditatim.nl
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Reizen

Meesterlijk 
Toscane
Vlakbij Monsummano Terme in Toscane, 

ligt Agriturismo Il Bottaccino. Een oase van 

rust middenin de natuur, op slechts een half 

uur rijden van Florence en Pisa. Een plek 

waar je de stilte hoort als je ‘s avonds gaat 

slapen. Waar je geen handdoeken over de 

ligstoelen bij het zwembad hoeft te gooien 

voor een plekje. Hier heb je het zwembad 

en de tennisbaan nog voor jou alleen. En het 

handjevol andere gasten? Die zijn net als 

jij toe aan een paar heerlijke dagen om te 

ontspannen en op te laden. Zij passen zich 

ook aan la dolce vita, het zoete leven van 

Toscane. 

Riccardo Mari Bruno en zijn vrouw Marlene 

verstaan de kunst van de Toscaanse 

gastvrijheid als geen ander. En delen met ons 

hun mooie inspirerende verhaal in ReiZEN.

http://www.agriturismoilbottaccino.it/?fbclid=IwAR38bLfctflWWHUNcvrFVJyVnzye_-Ilfq0-DPUOEi2sfIyxaM-lfYkBLsA
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De aanwezigheid van paarden maken deze plek extra 

bijzonder. Paarden spelen een belangrijke rol in het leven 

van Riccardo. Hij groeide op als kind in Zuid Amerika. In 

een cultuur waar de aanwezigheid van paarden centraal  

stond. Het in contact zijn met paarden is een rode draad in 

zijn leven. De ontmoetingen met paardentrainers  in Zuid 

Amerika, Afrika en Europa en zijn nieuwsgierigheid om 

nieuwe dingen te leren, maakten hem bewust dat er nog 

een nieuwe wereld te ontdekken viel op het gebied van 

communiceren met paarden. Hij was opgegroeid in een 

sterke macho cultuur in de omgang met paarden. Het moest 

vooral snel en met kracht. De communicatie was dominant 

want het paard moest luisteren. Het was redelijk hard en 

gewelddadig. 

“Het rijden op de 
manier die ik had 
geleerd, was heel erg 
oppervlakkig. Iedere 
keer doe je hetzelfde 
trucje. Ik zocht meer 
uitdaging, meer 
diepgang.” 
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Bij iedere leermeester die Riccardo ontmoette, was 

hij nieuwsgierig en bleef hij leergierig. Op die manier 

ontdekte hij dat er veel te leren was over andere 

manieren van omgaan met paarden.  Vanaf dat moment 

paste Riccardo van iedere leermeester de dingen toe 

die hem het meest aanspraken. Op deze manier maakte 

hij zijn eigen methode. Zijn eigen meesterschap. Hij 

werd hierin vooral geinspireerd door Sally Swift en 

Pat Parelli. Volgens Riccardo is de methode niet nieuw, 

hij heeft het  alleen in een modern jasje gegoten. Zijn 

methode is gebaseerd op vertrouwen, verbinding, 

communicatie en natuurlijk leiderschap. En richt zich 

op het trainen van de mens die het paard berijdt.  

Toen Riccardo eind jaren ‘90 met zijn ouders en 

broer op Il Bottacino kwamen wonen, wilden ze een 

omgeving creëren waar ze op dezelfde manier paarden 

konden hebben. Vanuit natural horsemanship; letterlijk 

vertaald ‘de natuurlijke band tussen paard en mens’.

De paarden leven zoveel mogelijk binnen hun eigen 

natuurlijke omgeving. Ze staan grotendeels als kudde 

bijelkaar, dragen geen hoefijzers en krijgen meerdere 

keren per dag vers hooi. 

“De hele familie is 
paardenliefhebber. 
Mijn moeder en 
ik meer dan de 
anderen. Wij 
houden de traditie 
in stand.” 

Het meesterschap van Ricardo blijft niet beperkt tot de 
paardenwereld. Een Italiacanse NLP goeroe heeft de manier 
van werken van Riccardo opgemerkt. En zo gebeurde het dat 
wij getuige waren van een workshop met 40 deelnemers die de 
methode direct in de praktijk mochten brengen. 

Een aantal paarden mag vrij op het terrein loslopen. Dat levert vaak leuke 
taferelen op zoals hier bij het zwembad.

https://www.centeredriding.org
https://www.parelli.com
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Zo bewust als Riccardo en Marlene met 

de paarden omgaan, gaan ze ook om met 

de gasten. Je zou het natural hostmanship 

kunnen noemen. Dat is wat het verblijf op 

Il Bottaccinno zo bijzonder maakt. Je bent 

vrij om te gaan en te staan waar je wilt. Als 

je Casa di Caccia reserveert, het huisje aan 

de rand van het terrein, heb je het idee dat 

je alleen op de wereld bent. Alles ademt 

rust, natuur en vriendelijkheid. Precies 

de ingrediënten die je nodig hebt om te 

onthaasten. Wil je cultuur opsnuiven? 

Binnen een half uur sta je in Florence, Pisa 

of Lucca. 

Mee eten met de familie en aan de lange 

tafel genieten van de Toscaanse keuken? 

Geef dit tevoren aan en Lida de kokkin 

kookt ook voor jou. Kook je liever zelf? 

Dan krijg je die dag verse groenten uit de 

grote moestuin van Il Bottaccino.
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Soms ontdek je pareltjes zoals deze die 

je het liefst geheim wilt houden. Hier is er 

nog één. Als je van de Toscaanse keuken 

en een goed glas wijn houdt en het niet erg 

vindt om 20 minuten te rijden, dan moet 

je een keer gaan eten bij ‘Borgo la Casetta’.

Dit oud Toscaans landhuis ligt bovenop 

een berg en wordt gerund door de 

familie Morosi. Vader en moeder staan 

in de keuken van het restaurant, zoon en 

dochter zorgen ervoor dat het je aan niks 

ontbreekt aan tafel. Er is geen menukaart, 

het is eten wat de pot schaft. Daarbij wordt 

onbeperkt wijn en water geschonken. De 

tien tafels staan buiten in de Toscaanse 

tuin. Omdat het bovenop de berg ligt, is 

er een adembenemend uitzicht en heb je 

kans op mooie zonsondergangen. Vergeet 

vooraf niet te reserveren. Een laatste 

aanrader is de olijfolie die door Borgo la 

Casetta wordt gemaakt. Die moet je beslist 

mee naar huis nemen.

Casa di Caccia

Het landgoed Il Bottaccino

Borgo la Casetta

http://www.borgolacasetta.it/#/storia
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Robert en Monique deden jaren veldonderzoek over de 

hele wereld. Op basis van technieken en werkwijzen die zijn 

geworteld in de oorspronkelijke tradities in Azië, Europa 

en Noord-Amerika in combinatie met moderne methoden 

en hersenonderzoek van gerenommeerde universiteiten, 

ontwikkelden zij de Bridgeman Zelfrealisatie Methode.

De Bridgeman Academy is een bewustzijnsorganisatie 

en heeft als doel zoveel mogelijk mensen te faciliteren in 

persoonlijke ontwikkeling.

Via Bridgeman in Business wordt het bewustzijn verspreidt 

in het organisatieleven.

Maak kennis met deze avontuurlijke bewustzijnsonderzoeker  

met zijn open, toegankelijke, levensluchtige en down-

to-earth karakter en persoonlijkheid . Robert deelt zijn 

ervaringen van de afgelopen weken met ons via Insta View. 

Klik op de blauwe #, de blog of de podcast om Robert direct 

te volgen via social media.

Insta View

Robert Bridgeman
is inspirator, lichtwerker en spiritueel leraar. Hij woont samen met zijn vrouw 
Monique en hun drie zoons in het retraitecentrum Terra Nova in Zuid Frankrijk.

https://bridgeman.nl
https://bridgeman.nl/in-business/
https://terranovacenter.weebly.com


68   Master Your Mind Business eMagazine Master Your Mind Business eMagazine  69 

#Jaarprogramma

https://www.facebook.com/hashtag/jaarprogramma
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#Superleukemensen #altazarrossiter

https://www.facebook.com/hashtag/superleukemensen?source=feed_text&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altazarrossiter?source=feed_text&__tn__=*NK-R


72   Master Your Mind Business eMagazine Master Your Mind Business eMagazine  73 

  Naar podcast

https://soundcloud.com/robert-bridgeman-932691730/podcast-zelfliefde?fbclid=IwAR3P-fxdjGYwmfJ4bMlMgQ9jEvWG4vEdW1DhKrePdzdEQwyRnjF4iqE607U
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Naar blog
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Het business magazine over mindset en bewustworden

cake. Lollipop dragée jelly-o. Carrot cake 

halvah gummi bears tiramisu.

Chocolate bar tootsie roll cotton candy 

icing. 

Lollipop croissant jelly beans. Croissant 

cheesecake oat cake chocolate pow-

der I love bonbon fruitcake apple pie. 

Fruitcake cake toffee danish liquorice. 

Macaroon gummi bears I love icing I love 

croissant cupcake. Donut cake I love 

donut candy I love icing. Brownie topping 

soufflé. Sugar plum macaroon chocolate 

cake I love icing tart. Lollipop I love tart 

carrot cake I love. Pudding biscuit sugar 

plum halvah cotton candy donut carrot 

cake ice cream. Cheesecake lemon drops 

wafer. Marzipan cupcake powder I love 

cookie.

Chocolate cake gingerbread pastry lol-

lipop I love.

 I love lollipop jelly-o. Danish caramels 

jujubes sweet roll. I love jelly cake sugar 

plum topping jelly-o. Bear claw toffee 

jelly-o macaroon I love sweet roll gummi 

bears croissant. I love dessert cookie I 

love gingerbread. I love sweet powder. 

Dessert wafer gummi bears. Powder 

chocolate marshmallow chocolate cake 

sweet roll. Lemon drops powder tart 

dessert cotton candy jelly sugar plum. 

Jujubes gummi bears tootsie roll. Chu-

pa chups I love gummi bears fruitcake. 

Cheesecake I love I love bear claw cookie 

cheesecake.

Karma
Van iedere uitgave van het eMagazine gaat 10% 
van de opbrengst naar een goed doel. Klik op de 
knop voor meer info over het goede doel van deze 
editie.

KLIK HIER

https://bridgeman.nl/pijn-projecteren/
https://www.savetibet.nl/#

