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januari

woensdag

Als je je bescheurt, 
scheur je je los …

… maar om je los te scheuren, hoef je je niet te bescheuren

Aan het einde van dit jaar zit een vijfde van deze eeuw erop. Hoe kijk jij terug 
op die twintig jaar? Wat vind je memorabel? Heb je veranderd wat je wilde 
veranderen? Is gelukt wat je hoopte te bereiken?
bedenken, dan heb je nu nog 366 dagen om er iets aan te doen.
Natuurlijk willen we je daar graag bij helpen, met de teksten en oneliners 
in deze kalender. Door je los te scheuren van de waan van alledag. Door je 
uit te dagen om na te denken over jezelf, je omgeving, je leven. En niet jou 
alleen, ook de mensen om je heen. Deel de kantjes, doe oefeningen samen 
met anderen, ga in dialoog. Hoe beter mensen elkaar kennen, hoe groter het 
onderlinge vertrouwen en hoe beter de relaties.
Wat vind je in deze kalender? Op maandag oefeningen en opdrachten, op 
dinsdag inzichten over zelfstandigheid, woensdag managementzaken, en 
donderdag vooral items voor persoonlijke groei. Zaterdag en zondag zijn voor 
verrassingen en reflectie. Maar we zouden de 
dit stramien overal en altijd toepassen. Verrassingen horen erbij!
Dit jaar staan op vrijdag conflictvaardigheid en conflictmanagement centraal, 
want de maatschappij verhardt nogal. Als wij – coaches, leidinggevenden 
en adviseurs – met elkaar ervoor kunnen zorgen dat lontjes weer langer 
worden en mensen meer snappen over zichzelf, dan gaan we terug naar een 
mensvriendelijkere maatschappij.
We nodigen je van harte uit om door de kalender heen te bladeren, kantjes te 
delen (dat kan ook heel eenvoudig met de app die je gratis kunt downloaden, 
zie hiervoor de binnenzijde van de achterflap), te leren, te ontwikkelen, te 
reflecteren en bovenal te genieten van de tijd die je aan je werk besteedt.

Namens het hele team van de
2020!

Francine ten Hoedt
Hoofdredacteur
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… maar om je los te scheuren, hoef je je niet te bescheuren

Aan het einde van dit jaar zit een vijfde van deze eeuw erop. Hoe kijk jij terug 
op die twintig jaar? Wat vind je memorabel? Heb je veranderd wat je wilde 
veranderen? Is gelukt wat je hoopte te bereiken? Mocht je niets kunnen 
bedenken, dan heb je nu nog 366 dagen om er iets aan te doen. 
Natuurlijk willen we je daar graag bij helpen, met de teksten en oneliners 
in deze kalender. Door je los te scheuren van de waan van alledag. Door je 
uit te dagen om na te denken over jezelf, je omgeving, je leven. En niet jou 
alleen, ook de mensen om je heen. Deel de kantjes, doe oefeningen samen 
met anderen, ga in dialoog. Hoe beter mensen elkaar kennen, hoe groter het 
onderlinge vertrouwen en hoe beter de relaties. 
Wat vind je in deze kalender? Op maandag oefeningen en opdrachten, op 
dinsdag inzichten over zelfstandigheid, woensdag managementzaken, en 
donderdag vooral items voor persoonlijke groei. Zaterdag en zondag zijn voor 
verrassingen en reflectie. Maar we zouden de Coachingskalender niet zijn als we 
dit stramien overal en altijd toepassen. Verrassingen horen erbij! 
Dit jaar staan op vrijdag conflictvaardigheid en conflictmanagement centraal, 
want de maatschappij verhardt nogal. Als wij – coaches, leidinggevenden 
en adviseurs – met elkaar ervoor kunnen zorgen dat lontjes weer langer 
worden en mensen meer snappen over zichzelf, dan gaan we terug naar een 
mensvriendelijkere maatschappij. 
We nodigen je van harte uit om door de kalender heen te bladeren, kantjes te 
delen (dat kan ook heel eenvoudig met de app die je gratis kunt downloaden, 
zie hiervoor de binnenzijde van de achterflap), te leren, te ontwikkelen, te 
reflecteren en bovenal te genieten van de tijd die je aan je werk besteedt.

Namens het hele team van de Coachingskalender: een gelukkig en vreedzaam 
2020!  

Francine ten Hoedt 
Hoofdredacteur

B_NEL 47 scheurkalender 01 JAN .indd   3 27-06-19   11:04



Coachingskalender 2020 © Boom uitgevers Amsterdam/Francine ten Hoedt 2019

 

zaterdag

Als jij maar begrijpt 
wat ik bedoel, 

komen we er wel uit  
 

Taal zit soms raar in elkaar, 
of is het de manier waarop we ermee omgaan?

Ik heb in heel wat projecten samengewerkt met buitenlanders. Vaak kwam 
in zo’n team ook de beruchte directheid van de Nederlanders ter sprake. 
Wij spannen daarin de kroon, omdat we zonder schroom ‘nee’ durven 
zeggen of open praten over onderwerpen waar in andere landen een taboe 
op rust. Ook het feit dat we onze superieuren vrolijk tutoyeren en met de 
voornaam aanspreken, is voor sommige andere Europeanen een bron van 
verbazing.
wil, zegt hij wel ‘ja’, maar door zijn toonzetting geeft hij duidelijk aan dat 
hij ‘nee’ bedoelt. Ook in oosterse landen komt het vaak voor dat er op deze 
manier ‘ja’ gezegd wordt, om gezichtsverlies bij de vrager te voorkomen. 
Omdat iedereen dit weet, ontstaan er toch geen misverstanden.

Intussen zijn we als Nederlanders onze taal ook steeds meer diffuus aan 
het maken. Hoe noem je iemand met een niet-Nederlandse afkomst? We 
hadden ‘vreemdeling’ (letterlijk: iemand die uit een vreemd land afkomstig 
is), maar dat was te hard. Toen werd het allochtoon, medelander en nog meer 
predicaten, die allemaal om de brij heen draaien. En intussen wordt iedere 
benaming gezien als een stigmatisering.

Gaat het er niet vooral om dat je met elkaar begrijpt wat je bedoelt, los van 
de formulering? Dat vraagt dan wel weer om die beruchte Nederlandse 
directheid: ‘Bedoel je echt “ja”, of probeer je mijn gevoelens te sparen?’
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Taal zit soms raar in elkaar, 
of is het de manier waarop we ermee omgaan?

Ik heb in heel wat projecten samengewerkt met buitenlanders. Vaak kwam 
in zo’n team ook de beruchte directheid van de Nederlanders ter sprake. 
Wij spannen daarin de kroon, omdat we zonder schroom ‘nee’ durven 
zeggen of open praten over onderwerpen waar in andere landen een taboe 
op rust. Ook het feit dat we onze superieuren vrolijk tutoyeren en met de 
voornaam aanspreken, is voor sommige andere Europeanen een bron van 
verbazing.  Maar zijn we eigenlijk wel zo uitzonderlijk? Als een Belg iets niet 
wil, zegt hij wel ‘ja’, maar door zijn toonzetting geeft hij duidelijk aan dat 
hij ‘nee’ bedoelt. Ook in oosterse landen komt het vaak voor dat er op deze 
manier ‘ja’ gezegd wordt, om gezichtsverlies bij de vrager te voorkomen. 
Omdat iedereen dit weet, ontstaan er toch geen misverstanden.

Intussen zijn we als Nederlanders onze taal ook steeds meer diffuus aan 
het maken. Hoe noem je iemand met een niet-Nederlandse afkomst? We 
hadden ‘vreemdeling’ (letterlijk: iemand die uit een vreemd land afkomstig 
is), maar dat was te hard. Toen werd het allochtoon, medelander en nog meer 
predicaten, die allemaal om de brij heen draaien. En intussen wordt iedere 
benaming gezien als een stigmatisering. 

Gaat het er niet vooral om dat je met elkaar begrijpt wat je bedoelt, los van 
de formulering? Dat vraagt dan wel weer om die beruchte Nederlandse 
directheid: ‘Bedoel je echt “ja”, of probeer je mijn gevoelens te sparen?’
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zondag

Te veel is: 
altijd genoeg 

om uit te delen 

Doordeweeks zonder, op zondag bijzonder

Carnaval is voorbij; de vastentijd (voor de katholieken) is begonnen. Bij 
vasten gaat het (ook voor moslims en joden) om inkeer en bewustwording. Je 
doorbreekt je dagelijkse gewoonten op het terrein van eten en ontzegt jezelf 
allerlei vormen van genot. Behalve op zondag wat de katholieken betreft, want 
dat is een feestdag om uitbundig het leven te vieren, vanwege de opstanding 
van Jezus uit de dood.

Vandaag is een dag om iets bijzonders mee te doen. Als je doordeweeks al 
uitbundig leeft, kan dat ook een dagje ‘zonder’ zijn. Zonder de auto, zonder 
overdaad – wat nog gezonder is ook. Neem eens de tijd om een vierkante 
meter plantsoen te bekijken en laat je verrassen door de rijkdom aan kleine 
natuur! Geniet van iets wat het leven waardevol maakt. Heb oog voor het 
bijzondere in het gewone.

Juist de vastentijd is een uitnodiging om zonder voorbehoud aandacht 
te geven aan de rijkdom van het leven, ook in materieel opzicht. Als je 
dat onbevangen doet, zul je verrast zijn over alle mogelijkheden die je 
ter beschikking staan om anderen daarin te laten delen. Delen wordt dan 
vermenigvuldigen: de rekenkundige paradox van naastenliefde die het leven 
verrijkt.
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Doordeweeks zonder, op zondag bijzonder 

Carnaval is voorbij; de vastentijd (voor de katholieken) is begonnen. Bij 
vasten gaat het (ook voor moslims en joden) om inkeer en bewustwording. Je 
doorbreekt je dagelijkse gewoonten op het terrein van eten en ontzegt jezelf 
allerlei vormen van genot. Behalve op zondag wat de katholieken betreft, want 
dat is een feestdag om uitbundig het leven te vieren, vanwege de opstanding 
van Jezus uit de dood.  

Vandaag is een dag om iets bijzonders mee te doen. Als je doordeweeks al 
uitbundig leeft, kan dat ook een dagje ‘zonder’ zijn. Zonder de auto, zonder 
overdaad – wat nog gezonder is ook. Neem eens de tijd om een vierkante 
meter plantsoen te bekijken en laat je verrassen door de rijkdom aan kleine 
natuur! Geniet van iets wat het leven waardevol maakt. Heb oog voor het 
bijzondere in het gewone.

Juist de vastentijd is een uitnodiging om zonder voorbehoud aandacht 
te geven aan de rijkdom van het leven, ook in materieel opzicht. Als je 
dat onbevangen doet, zul je verrast zijn over alle mogelijkheden die je 
ter beschikking staan om anderen daarin te laten delen. Delen wordt dan 
vermenigvuldigen: de rekenkundige paradox van naastenliefde die het leven 
verrijkt.
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woensdag

Als niemand je fopt, 
doet je eigen brein het wel

Op 1 april groeit het geld aan de bomen
 
Dan Ariely en Jeff Kreisler hebben het in hun boek
irrationaliteit van je bekocht voelen. Als je een slotenmaker laat komen die 
goed in zijn vak is en binnen vijf minuten het slot heeft gerepareerd en je 
vervolgens een rekening geeft van honderd euro, dan vind je dat veel geld. Hij 
heeft er immers maar vijf minuten over gedaan. 
Als er daarentegen iemand komt die minder goed is in zijn werk en wel een 
uur bezig is met hetzelfde klusje, is het betalen van die honderd euro minder 
pijnlijk: die slotenmaker heeft echt gewerkt voor zijn geld.

Maar het enige wat je weet over deze twee slotenmakers is dat ze een 
bepaalde tijd aan jouw slot hebben gewerkt en dat ze jou daarvoor een 
rekening hebben gepresenteerd. Misschien is de slotenmaker die het slot snel 
gefixt heeft, wel iedere avond zijn vaardigheden aan het bijschaven – weet jij 
veel?

Wat je ziet, is niet het hele verhaal. Onze hersenen zorgen ervoor dat zich 
in ons hoofd een verhaal vormt over de ander, met als enige reden dat onze 
hersenen niet houden van onzekerheid en dus van gaten in een verhaal. 
Maar die opgevulde gaten zijn nog steeds gaten: de onzekerheid is weliswaar 
verpakt, maar hoe het écht zit met die ander is onduidelijk. De opvulling 
gebeurt meestal op basis van ons eigen leven, en heeft dus niet veel van doen 
met die ander. Wat we zien geeft ons vooral inzicht in hoeveel vertrouwen we 
in onszelf hebben – en daardoor in de ander.

Bron: Dan Ariely en Jeff Kreisler, 
je voordeel kan gebruiken.
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doet je eigen brein het wel

Op 1 april groeit het geld aan de bomen  
 
Dan Ariely en Jeff Kreisler hebben het in hun boek Geld en gedrag over de 
irrationaliteit van je bekocht voelen. Als je een slotenmaker laat komen die 
goed in zijn vak is en binnen vijf minuten het slot heeft gerepareerd en je 
vervolgens een rekening geeft van honderd euro, dan vind je dat veel geld. Hij 
heeft er immers maar vijf minuten over gedaan. 
Als er daarentegen iemand komt die minder goed is in zijn werk en wel een 
uur bezig is met hetzelfde klusje, is het betalen van die honderd euro minder 
pijnlijk: die slotenmaker heeft echt gewerkt voor zijn geld.

Maar het enige wat je weet over deze twee slotenmakers is dat ze een 
bepaalde tijd aan jouw slot hebben gewerkt en dat ze jou daarvoor een 
rekening hebben gepresenteerd. Misschien is de slotenmaker die het slot snel 
gefixt heeft, wel iedere avond zijn vaardigheden aan het bijschaven – weet jij 
veel?

Wat je ziet, is niet het hele verhaal. Onze hersenen zorgen ervoor dat zich 
in ons hoofd een verhaal vormt over de ander, met als enige reden dat onze 
hersenen niet houden van onzekerheid en dus van gaten in een verhaal. 
Maar die opgevulde gaten zijn nog steeds gaten: de onzekerheid is weliswaar 
verpakt, maar hoe het écht zit met die ander is onduidelijk. De opvulling 
gebeurt meestal op basis van ons eigen leven, en heeft dus niet veel van doen 
met die ander. Wat we zien geeft ons vooral inzicht in hoeveel vertrouwen we 
in onszelf hebben – en daardoor in de ander.

Bron: Dan Ariely en Jeff Kreisler, Geld en gedrag: Hoe je de psychologie van geld in 
je voordeel kan gebruiken. Amsterdam: Maven Publishing, 2018.
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vrijdag

Koning, keizer, admiraal, 
Sisyfus zijn we allemaal

Om je doel te halen, moet je soms de goden verzoeken

Sisyfus, de koning van Korinthe, was een slimme man, maar hij overschatte 
zijn koninklijke macht en daagde de goden uit. Hij wist een tijdlang aan hen te 
ontsnappen, maar daarmee verergerde hij alleen maar zijn uiteindelijke straf. 
Die luidde dat hij tot het einde der tijden een rotsblok tegen een steile berg 
op moest duwen. Steeds als hij eindelijk boven was, rolde het rotsblok van de 
top weer in de diepte. Sisyfus was gedoemd om dat rotsblok eeuwig opnieuw 
de steile berg op te duwen. Hiermee toonde oppergod Zeus aan dat de goden 
uiteindelijk altijd sterker en slimmer zijn dan mensen.

Conflictoplossing lijkt soms op zo’n sisyfusarbeid. Conflictpartners die vlak 
bij een prachtige oplossing zijn, krijgen toch weer ruzie – vaak ogenschijnlijk 
om niets – waardoor alle gesprekken en alle creativiteit voor niets lijken te 
zijn geweest. Als conflictprofessional moet je samen met je cliënten opnieuw 
de weg omhoog zien te vinden. Het lijkt onbegonnen werk, maar als je er 
zelf maar kalm en optimistisch onder blijft, zal het je negen van de tien keer 
lukken. Zeker als de onderliggende problematische systematiek en dynamiek 
zijn verbeterd, zal een oplossing steeds sneller gevonden worden.

Mocht het nou echt niet lukken, doe dan eens iets wat Sisyfus nooit gedurfd 
zou hebben: verzoek de goden en laat het rotsblok lekker vallen! Spreek 
samen af dat het daar goed ligt en nooit meer boven hoeft te komen.

Meer weten over effectieve conflictaanpak? 
Kijk dan op www.merlijngroep.nl.
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Om je doel te halen, moet je soms de goden verzoeken

Sisyfus, de koning van Korinthe, was een slimme man, maar hij overschatte 
zijn koninklijke macht en daagde de goden uit. Hij wist een tijdlang aan hen te 
ontsnappen, maar daarmee verergerde hij alleen maar zijn uiteindelijke straf. 
Die luidde dat hij tot het einde der tijden een rotsblok tegen een steile berg 
op moest duwen. Steeds als hij eindelijk boven was, rolde het rotsblok van de 
top weer in de diepte. Sisyfus was gedoemd om dat rotsblok eeuwig opnieuw 
de steile berg op te duwen. Hiermee toonde oppergod Zeus aan dat de goden 
uiteindelijk altijd sterker en slimmer zijn dan mensen.

Conflictoplossing lijkt soms op zo’n sisyfusarbeid. Conflictpartners die vlak 
bij een prachtige oplossing zijn, krijgen toch weer ruzie – vaak ogenschijnlijk 
om niets – waardoor alle gesprekken en alle creativiteit voor niets lijken te 
zijn geweest. Als conflictprofessional moet je samen met je cliënten opnieuw 
de weg omhoog zien te vinden. Het lijkt onbegonnen werk, maar als je er 
zelf maar kalm en optimistisch onder blijft, zal het je negen van de tien keer 
lukken. Zeker als de onderliggende problematische systematiek en dynamiek 
zijn verbeterd, zal een oplossing steeds sneller gevonden worden.

Mocht het nou echt niet lukken, doe dan eens iets wat Sisyfus nooit gedurfd 
zou hebben: verzoek de goden en laat het rotsblok lekker vallen! Spreek 
samen af dat het daar goed ligt en nooit meer boven hoeft te komen.

Meer weten over effectieve conflictaanpak? 
Kijk dan op www.merlijngroep.nl.
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maandag

Zolang robots 
geen angst voelen, 
kunnen ze mensen 

niet vervangen 

Een robot blijft een machine: 
hij kan zich nog lang niet meten met de mens
 
Vraag jij je ook steeds vaker af hoelang het nog duurt voordat robots ons gaan 
overheersen? Niet doen; voorlopig is er geen reden tot zorg.

Het beeld dat we van ons brein krijgen, wordt steeds gedetailleerder. Ons 
brein lijkt te bestaan uit een groot aantal redelijk autonoom werkende 
centra die onderling strijden om hun boodschap aan een overkoepelend 
coördinerend centrum te kunnen afgeven. Het hangt van de werking van dit 
overkoepelende centrum af of dit ook lukt.

Zo blijken hallucinerende middelen de centrale hersenactiviteit niet te 
stimuleren, maar juist af te zwakken, waardoor de centra die hallucinaties 
leveren erin slagen om door te breken in dat centrum. Stemmen in het hoofd 
kunnen makkelijker ontstaan als het brein geen signalen van buiten ontvangt. 
Fobieën en traumatische ervaringen zijn te onderdrukken door ons brein te 
voeden met positievere vergelijkbare situaties – maar als de gelijkenis te groot 
wordt, kan de oorspronkelijke traumatische ervaring weer doorbreken.

Een robot werkt in tegenstelling tot ons brein op basis van algoritmes en 
beslisbomen die mensen hebben vastgesteld, en is sterk afhankelijk van 
de beschikbare hoeveelheid data. Om een robot op een mens te laten 
lijken, zullen we eerst de werking van onze hersenen, en met name het 
afwegingsmechanisme van ons brein, beter moeten doorgronden. En zover is 
het nog niet.

Bron: Mariska van Sprundel, ‘Waarom een angstige herinnering onverwachts 
weer kan opduiken’, website NEMO Kennislink, 4 april 2019.

Tweede Pinksterdag
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Een robot blijft een machine:      
hij kan zich nog lang niet meten met de mens  
 
Vraag jij je ook steeds vaker af hoelang het nog duurt voordat robots ons gaan 
overheersen? Niet doen; voorlopig is er geen reden tot zorg.

Het beeld dat we van ons brein krijgen, wordt steeds gedetailleerder. Ons 
brein lijkt te bestaan uit een groot aantal redelijk autonoom werkende 
centra die onderling strijden om hun boodschap aan een overkoepelend 
coördinerend centrum te kunnen afgeven. Het hangt van de werking van dit 
overkoepelende centrum af of dit ook lukt.

Zo blijken hallucinerende middelen de centrale hersenactiviteit niet te 
stimuleren, maar juist af te zwakken, waardoor de centra die hallucinaties 
leveren erin slagen om door te breken in dat centrum. Stemmen in het hoofd 
kunnen makkelijker ontstaan als het brein geen signalen van buiten ontvangt. 
Fobieën en traumatische ervaringen zijn te onderdrukken door ons brein te 
voeden met positievere vergelijkbare situaties – maar als de gelijkenis te groot 
wordt, kan de oorspronkelijke traumatische ervaring weer doorbreken.

Een robot werkt in tegenstelling tot ons brein op basis van algoritmes en 
beslisbomen die mensen hebben vastgesteld, en is sterk afhankelijk van 
de beschikbare hoeveelheid data. Om een robot op een mens te laten 
lijken, zullen we eerst de werking van onze hersenen, en met name het 
afwegingsmechanisme van ons brein, beter moeten doorgronden. En zover is 
het nog niet. 

Bron: Mariska van Sprundel, ‘Waarom een angstige herinnering onverwachts 
weer kan opduiken’, website NEMO Kennislink, 4 april 2019.

B_NEL 47 scheurkalender 06 JUN.indd   3 27-06-19   11:07



Coachingskalender 2020 © Boom uitgevers Amsterdam/Francine ten Hoedt 2019

woensdag

Chemici hebben overal 
een oplossing voor 

Wat is het verschil tussen koken en chemie? 
Bij chemie lik je nooit de lepel af

De chemie maakt gebruik van katalysatoren: stoffen die ervoor zorgen dat 
er een specifieke verbinding tussen twee of meer andere stoffen ontstaat en 
andere verbindingen worden voorkomen. De katalysator reageert in principe 
niet mee en is in staat om zijn trucje zeer vaak te herhalen, maar op termijn 
blijft hij niet onaangedaan.

Er zijn mensen die je kunt vergelijken met katalysatoren, al noemen ze zichzelf 
vaak ‘verbinder’, of gewoon ‘leidinggevende’. Zij weten hoe je een duurzame 
samenwerking tussen verschillende mensen tot stand brengt en doen dat 
keer op keer. Maar net als chemische katalysatoren raken zij op den duur hun 
werking kwijt. Soms omdat de stoffen die een verbinding moeten vormen 
(lees: mensen) veranderen, maar soms ook omdat de katalysator gewoonweg 
op is.

Een chemische katalysator kun je niet opnieuw tot leven wekken en moet je 
vervangen, en daarom wordt spaarzaam omgegaan met deze stoffen. Een 
menselijke katalysator kun je gelukkig wel weer activeren, dus waarom zou je 
er spaarzaam mee omgaan? Zolang je er maar voor zorgt dat ze voldoende 
koolstof ontvangen – als brandstof, én om ze om te vormen tot een diamant!
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Wat is het verschil tussen koken en chemie? 
Bij chemie lik je nooit de lepel af

De chemie maakt gebruik van katalysatoren: stoffen die ervoor zorgen dat 
er een specifieke verbinding tussen twee of meer andere stoffen ontstaat en 
andere verbindingen worden voorkomen. De katalysator reageert in principe 
niet mee en is in staat om zijn trucje zeer vaak te herhalen, maar op termijn 
blijft hij niet onaangedaan.

Er zijn mensen die je kunt vergelijken met katalysatoren, al noemen ze zichzelf 
vaak ‘verbinder’, of gewoon ‘leidinggevende’. Zij weten hoe je een duurzame 
samenwerking tussen verschillende mensen tot stand brengt en doen dat 
keer op keer. Maar net als chemische katalysatoren raken zij op den duur hun 
werking kwijt. Soms omdat de stoffen die een verbinding moeten vormen 
(lees: mensen) veranderen, maar soms ook omdat de katalysator gewoonweg 
op is.

Een chemische katalysator kun je niet opnieuw tot leven wekken en moet je 
vervangen, en daarom wordt spaarzaam omgegaan met deze stoffen. Een 
menselijke katalysator kun je gelukkig wel weer activeren, dus waarom zou je 
er spaarzaam mee omgaan? Zolang je er maar voor zorgt dat ze voldoende 
koolstof ontvangen – als brandstof, én om ze om te vormen tot een diamant!
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zaterdag

Begin bij het schilderen 
altijd met de donkere 

vlakken, want licht schep je 
uit het duister

Dioni ten Busschen

Het is een kunst om de schoonheid van mensen te zien onder alle 
butsen en barsten

Kintsugi is een Japanse kunstvorm om gebroken servies te herstellen. In plaats 
van onzichtbare lijm gebruikt de reparateur goudkleurige lijm, die de breuk 
extra zichtbaar maakt en het object verrijkt.

Iets dergelijks beschrijft Ien van der Pol in
over het coachen van mensen met een trauma. Zij stelt dat deze mensen 
een stukje van zichzelf kwijtgeraakt zijn. Op het traumamoment is dat deel 
geraakt, en daarom groeit het niet verder mee. Volwassenen kunnen zo heel 
wat stukjes van zichzelf in hun jeugd hebben achtergelaten, zonder te beseffen 
dat het zo is. Ze voelen wel het gemis, maar weten niet wat ze missen in 
zichzelf. Bij herstel gaat het niet om het laten opgroeien van die stukjes (‘Zet je 
eroverheen’, ‘Ga er volwassen mee om’) of om het laten afsterven ervan (‘Het 
verleden is het verleden en daar kun je niets mee’); het gaat erom een nieuwe 
‘heelheid’ te ontwikkelen waarin er waardering en liefde is voor de afgebroken 
stukjes. Zo blijven ze wel een deel van de persoon in kwestie, maar zonder 
dat ze om aandacht blijven vragen. Door erkenning vinden ze hun plek in het 
geheel, dat zo rijker wordt.

Kintsugi voor de geest.
 

Bron: Ien G.M. van der Pol,
bij trauma
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vlakken, want licht schep je 

Het is een kunst om de schoonheid van mensen te zien onder alle 
butsen en barsten   

Kintsugi is een Japanse kunstvorm om gebroken servies te herstellen. In plaats 
van onzichtbare lijm gebruikt de reparateur goudkleurige lijm, die de breuk 
extra zichtbaar maakt en het object verrijkt.

Iets dergelijks beschrijft Ien van der Pol in Coachen waar het pijn doet, dat gaat 
over het coachen van mensen met een trauma. Zij stelt dat deze mensen 
een stukje van zichzelf kwijtgeraakt zijn. Op het traumamoment is dat deel 
geraakt, en daarom groeit het niet verder mee. Volwassenen kunnen zo heel 
wat stukjes van zichzelf in hun jeugd hebben achtergelaten, zonder te beseffen 
dat het zo is. Ze voelen wel het gemis, maar weten niet wat ze missen in 
zichzelf. Bij herstel gaat het niet om het laten opgroeien van die stukjes (‘Zet je 
eroverheen’, ‘Ga er volwassen mee om’) of om het laten afsterven ervan (‘Het 
verleden is het verleden en daar kun je niets mee’); het gaat erom een nieuwe 
‘heelheid’ te ontwikkelen waarin er waardering en liefde is voor de afgebroken 
stukjes. Zo blijven ze wel een deel van de persoon in kwestie, maar zonder 
dat ze om aandacht blijven vragen. Door erkenning vinden ze hun plek in het 
geheel, dat zo rijker wordt.

Kintsugi voor de geest.
 

Bron: Ien G.M. van der Pol, Coachen waar het pijn doet: Begeleiden naar heelheid 
bij trauma. Amsterdam: Boom, 2019.
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dinsdag

Ook een beschadigd 
systeem streeft naar 

instandhouding van de 
status quo

 

Rare jongens, die Nederlanders

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de wederopbouw: mensen werkten 
hard om Nederland weer welvarend te maken. We kregen prachtige sociale 
wetgeving om ervoor te zorgen dat iedereen een minimuminkomen zou 
hebben, ook als je niet (meer) kon werken. De werknemersverzekeringen 
en het pensioenstelsel waren gekoppeld aan het hebben van een vaste baan, 
die je pakweg veertig jaar zou vervullen bij dezelfde werkgever. Een prachtig 
systeem … voor die tijd.

We zijn nu zo’n zeventig jaar verder. Er zijn steeds meer zzp’ers, die geen 
werk in loondienst verrichten, maar werken waar werk voor hen is. Ze 
kiezen voor vrijheid, voor het zelf inrichten van hun leven, en nemen daar 
de verantwoordelijkheid voor. Ze bedenken nieuwe manieren om zeker te 
zijn van een inkomen, mochten ze onverhoopt niet meer in staat zijn om te 
werken. Er zijn steeds meer werknemers die ook wel meer vrijheid willen, 
maar vastzitten in de gouden kooitjes van het oude systeem. Wat kunnen we 
veranderen?

Vanuit overheid en sociale partners wordt geroepen dat er collectieve 
regelingen moeten komen voor de sociale zekerheid van zzp’ers. Er wordt druk 
vergaderd, en er worden allerlei ideeën bedacht en verworpen. Er moet beleid 
komen, want je kunt zzp’ers toch niet in de kou laten staan? Ze moeten toch 
ook in het systeem passen?
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Rare jongens, die Nederlanders 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de wederopbouw: mensen werkten 
hard om Nederland weer welvarend te maken. We kregen prachtige sociale 
wetgeving om ervoor te zorgen dat iedereen een minimuminkomen zou 
hebben, ook als je niet (meer) kon werken. De werknemersverzekeringen 
en het pensioenstelsel waren gekoppeld aan het hebben van een vaste baan, 
die je pakweg veertig jaar zou vervullen bij dezelfde werkgever. Een prachtig 
systeem … voor die tijd.

We zijn nu zo’n zeventig jaar verder. Er zijn steeds meer zzp’ers, die geen 
werk in loondienst verrichten, maar werken waar werk voor hen is. Ze 
kiezen voor vrijheid, voor het zelf inrichten van hun leven, en nemen daar 
de verantwoordelijkheid voor. Ze bedenken nieuwe manieren om zeker te 
zijn van een inkomen, mochten ze onverhoopt niet meer in staat zijn om te 
werken. Er zijn steeds meer werknemers die ook wel meer vrijheid willen, 
maar vastzitten in de gouden kooitjes van het oude systeem. Wat kunnen we 
veranderen?

Vanuit overheid en sociale partners wordt geroepen dat er collectieve 
regelingen moeten komen voor de sociale zekerheid van zzp’ers. Er wordt druk 
vergaderd, en er worden allerlei ideeën bedacht en verworpen. Er moet beleid 
komen, want je kunt zzp’ers toch niet in de kou laten staan? Ze moeten toch 
ook in het systeem passen?
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donderdag

Als je schip wegdrijft, 
ligt je anker los 

Met een anker leg je dingen vast die je later wilt laten stromen

Bij neurolinguïstisch programmeren (NLP) wordt gebruikgemaakt van 
ankeren: door middel van een klein gebaar en een woord leg je een gevoel 
vast, waardoor je in een later stadium dat gevoel weer kunt oproepen door 
dat gebaar of woord te herhalen, ook al bevind je je in een heel andere situatie.

Stel, je wilt je geluksgevoel ankeren, hoe breng je zo’n anker dan aan? Daar zijn 
twee momenten voor:
• het moment dat je je gelukkig voelt;
• door terug te denken aan een moment dat je je gelukkig voelde en 

helemaal in die herinnering te duiken.

Vervolgens vraag je jezelf af:
• Wat voel ik precies? Is het een koud of een warm gevoel? Is het een 

constant gevoel, of varieert het? Kabbelt het, of stroomt het snel?
• Waar in mijn lijf voel ik het? In welk lichaamsdeel? Op welke plek in welk 

lichaamsdeel?
• Kan ik vanuit de plek waar ik geluk voel, het verder door mijn lichaam 

brengen? Eerst dicht bij waar ik het voel, daarna in steeds grotere cirkels, 
totdat het door mijn hele lijf stroomt.

Op het moment dat dat geluksgevoel je zo compleet mogelijk vervult, geef je 
het een naam. Het maakt niet uit wat voor naam, het is de naam die voor jou 
bij geluk hoort. En je maakt een klein, onopvallend gebaar, dat voor jou bij dat 
gevoel hoort.
Als je dit een aantal keer herhaalt, gaat je brein naam en gebaar koppelen aan 
dat gevoel. Als je in de toekomst die naam gebruikt en dat gebaar weer maakt, 
komt het gevoel opnieuw bovendrijven.
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Met een anker leg je dingen vast die je later wilt laten stromen

Bij neurolinguïstisch programmeren (NLP) wordt gebruikgemaakt van 
ankeren: door middel van een klein gebaar en een woord leg je een gevoel 
vast, waardoor je in een later stadium dat gevoel weer kunt oproepen door 
dat gebaar of woord te herhalen, ook al bevind je je in een heel andere situatie.

Stel, je wilt je geluksgevoel ankeren, hoe breng je zo’n anker dan aan? Daar zijn 
twee momenten voor:
• het moment dat je je gelukkig voelt;
• door terug te denken aan een moment dat je je gelukkig voelde en 

helemaal in die herinnering te duiken.

Vervolgens vraag je jezelf af:
• Wat voel ik precies? Is het een koud of een warm gevoel? Is het een 

constant gevoel, of varieert het? Kabbelt het, of stroomt het snel?
• Waar in mijn lijf voel ik het? In welk lichaamsdeel? Op welke plek in welk 

lichaamsdeel?
• Kan ik vanuit de plek waar ik geluk voel, het verder door mijn lichaam 

brengen? Eerst dicht bij waar ik het voel, daarna in steeds grotere cirkels, 
totdat het door mijn hele lijf stroomt.

Op het moment dat dat geluksgevoel je zo compleet mogelijk vervult, geef je 
het een naam. Het maakt niet uit wat voor naam, het is de naam die voor jou 
bij geluk hoort. En je maakt een klein, onopvallend gebaar, dat voor jou bij dat 
gevoel hoort. 
Als je dit een aantal keer herhaalt, gaat je brein naam en gebaar koppelen aan 
dat gevoel. Als je in de toekomst die naam gebruikt en dat gebaar weer maakt, 
komt het gevoel opnieuw bovendrijven.
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zondag

En als ik iets moet zijn 
wat ik nooit geweest ben, 

mag ik dan bij jou? 
Claudia de Breij

Boekenpuzzel

Ook dit jaar hebben we de boekenpuzzel: in de kalender vind je op twaalf 
zondagen een fragment uit een boek, zonder bronvermelding. Aan jou de 
uitdaging om uit te vinden uit welk boek het komt en wie het geschreven 
heeft. Om het niet al te ingewikkeld te maken, vind je elders in de kalender 
nog minimaal twee andere teksten die gebaseerd zijn op die boeken, met 
bronvermelding. Alle titels en auteurs gevonden? Mail dan vóór 1 januari 2021 
je lijstje naar scheurjelos@bua.nl. Uit de inzenders van de goede antwoorden 
trekken we twintig winnaars. Zij mogen één van de twaalf boeken uitkiezen.

Dit is fragment 11. Uit welk boek van welke auteur(s) is dit fragment 
afkomstig?

‘Als je partner een psychische aandoening krijgt, gedraagt hij zich anders dan 
je gewend was. Denk bij psychische aandoeningen aan depressie, angst, een 
burn-out, een verslaving of psychische klachten zonder duidelijke diagnose. 
Elke psychische aandoening is als een ongenode gast. Een gast die bij jullie 
is ingetrokken en die zijn eigen weg gaat, met zijn eigen vragen, eisen en 
beperkingen. Een gast die zich manifesteert als een veelkoppig monster, 
dat zowel door je partner als door jou bestreden wordt. Maar let op: de 
aandoening valt niet samen met je partner, al zijn hij en zijn aandoening lang 
niet altijd gemakkelijk uit elkaar te houden.’
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Boekenpuzzel

Ook dit jaar hebben we de boekenpuzzel: in de kalender vind je op twaalf 
zondagen een fragment uit een boek, zonder bronvermelding. Aan jou de 
uitdaging om uit te vinden uit welk boek het komt en wie het geschreven 
heeft. Om het niet al te ingewikkeld te maken, vind je elders in de kalender 
nog minimaal twee andere teksten die gebaseerd zijn op die boeken, met 
bronvermelding. Alle titels en auteurs gevonden? Mail dan vóór 1 januari 2021 
je lijstje naar scheurjelos@bua.nl. Uit de inzenders van de goede antwoorden 
trekken we twintig winnaars. Zij mogen één van de twaalf boeken uitkiezen.  

Dit is fragment 11. Uit welk boek van welke auteur(s) is dit fragment 
afkomstig?

‘Als je partner een psychische aandoening krijgt, gedraagt hij zich anders dan 
je gewend was. Denk bij psychische aandoeningen aan depressie, angst, een 
burn-out, een verslaving of psychische klachten zonder duidelijke diagnose. 
Elke psychische aandoening is als een ongenode gast. Een gast die bij jullie 
is ingetrokken en die zijn eigen weg gaat, met zijn eigen vragen, eisen en 
beperkingen. Een gast die zich manifesteert als een veelkoppig monster, 
dat zowel door je partner als door jou bestreden wordt. Maar let op: de 
aandoening valt niet samen met je partner, al zijn hij en zijn aandoening lang 
niet altijd gemakkelijk uit elkaar te houden.’

B_NEL 47 scheurkalender 11 NOV.indd   3 27-06-19   11:09



Coachingskalender 2020 © Boom uitgevers Amsterdam/Francine ten Hoedt 2019

dinsdag

Consistentie in 
incongruentie  

is te prefereren boven 
inconsistentie in 

congruentie
 

Congruentie is overeenstemming tussen denken, voelen en spreken

Bij de kennismaking zegt een teamcoach: ‘Ik houd van directheid, jullie ook, 
hoop ik.’ De opmerking valt in goede aarde bij het team dat al zoveel last heeft 
van de eigen onduidelijke communicatie. Eindelijk iemand die hen gaat helpen 
de misverstanden de wereld uit te helpen.
De teamcoach vraagt of iedereen zich wil voorstellen met twee eigenschappen 
of vaardigheden: eentje waar je complimentjes over krijgt en eentje waarop je 
kritiek krijgt. Het gaat direct mis als Andy geen eigenschap weet te noemen, 
waarop hij kritiek krijgt. Collega Madelief blijkt allesbehalve lief en sneert: ‘Jij 
kunt helemaal geen kritiek herkennen! Sorry hoor, maar we moesten direct 
zijn, dus ben ik dat ook.’ De coach reageert met: ‘Ja ho even, direct betekent 
niet respectloos.’ Madelief reageert met: ‘Noem jij mij respectloos? Nou 
lekker dan! Over respect gesproken!’ Waarop alle teamleden afhaken.

Als coach bouw je een vertrouwensrelatie op met je coachee(s). Die is in eerste 
instantie behoorlijk broos en gemakkelijk te breken. Een van de manieren om 
je betrouwbaarheid duidelijk te maken, is door als coach voorspelbaar te zijn. 
Dat zit hem niet alleen in je gedrag, maar ook in je taalgebruik.
 

Bron: Marijke Lingsma en Roy de Brabander,
slag. Amsterdam: Boom, 2018.
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Congruentie is overeenstemming tussen denken, voelen en spreken   

Bij de kennismaking zegt een teamcoach: ‘Ik houd van directheid, jullie ook, 
hoop ik.’ De opmerking valt in goede aarde bij het team dat al zoveel last heeft 
van de eigen onduidelijke communicatie. Eindelijk iemand die hen gaat helpen 
de misverstanden de wereld uit te helpen. 
De teamcoach vraagt of iedereen zich wil voorstellen met twee eigenschappen 
of vaardigheden: eentje waar je complimentjes over krijgt en eentje waarop je 
kritiek krijgt. Het gaat direct mis als Andy geen eigenschap weet te noemen, 
waarop hij kritiek krijgt. Collega Madelief blijkt allesbehalve lief en sneert: ‘Jij 
kunt helemaal geen kritiek herkennen! Sorry hoor, maar we moesten direct 
zijn, dus ben ik dat ook.’ De coach reageert met: ‘Ja ho even, direct betekent 
niet respectloos.’ Madelief reageert met: ‘Noem jij mij respectloos? Nou 
lekker dan! Over respect gesproken!’ Waarop alle teamleden afhaken.

Als coach bouw je een vertrouwensrelatie op met je coachee(s). Die is in eerste 
instantie behoorlijk broos en gemakkelijk te breken. Een van de manieren om 
je betrouwbaarheid duidelijk te maken, is door als coach voorspelbaar te zijn. 
Dat zit hem niet alleen in je gedrag, maar ook in je taalgebruik.
 

Bron: Marijke Lingsma en Roy de Brabander, Praktijkboek Teamcoaching: Aan de 
slag. Amsterdam: Boom, 2018.
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Wat ga jij doen met de resterende 4/5e eeuw?

De laatste dag van het jaar: het klinkt bijzonder, als een deadline, alsof er na 
vandaag geen tijd meer is. Ja, de eerste 20 procent van deze eeuw zit erop, tijd 
die je nooit terugkrijgt. Maar wil je tijd wel terugkrijgen? Zou je nu geopereerd 
willen worden met de medische kennis en het instrumentarium van pakweg 
1920? Zou je nu een opleiding over leiderschap willen volgen die in 1910 is 
bedacht? Zou je de levensverwachting van een middeleeuwer willen hebben?

Gelukkig hebben we nog 80 procent van de 21e eeuw over, en als we met 
ons allen een beetje opletten, komt er ook een 22e eeuw, een 23e, een 24e 
enzovoort. En wie weet vinden onze achter-achter-achter-achterkleinkinderen 
de tijdmachine uit en halen ze ons eventjes naar hun tijd.

Stel, het is het jaar 3020 en er zijn nog mensen op aarde. Wat willen we dat 
zij over ons, de 21e-eeuwers zeggen? Wat willen we dat ze vinden als ze 
opgravingen doen en stuiten op een nederzetting uit onze tijd? We hebben nu 
de mogelijkheid om hen versteld te doen staan!

Namens het hele team van de Coachingskalender wens ik je een heel fijne 
afsluiting van 2020 en een gezond begin van 2021.

Francine ten Hoedt
Hoofdredacteur
 

donderdag

Een sprong voorwaarts 
lukt niet met beide benen 
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Wat ga jij doen met de resterende 4/5e eeuw?

De laatste dag van het jaar: het klinkt bijzonder, als een deadline, alsof er na 
vandaag geen tijd meer is. Ja, de eerste 20 procent van deze eeuw zit erop, tijd 
die je nooit terugkrijgt. Maar wil je tijd wel terugkrijgen? Zou je nu geopereerd 
willen worden met de medische kennis en het instrumentarium van pakweg 
1920? Zou je nu een opleiding over leiderschap willen volgen die in 1910 is 
bedacht? Zou je de levensverwachting van een middeleeuwer willen hebben?

Gelukkig hebben we nog 80 procent van de 21e eeuw over, en als we met 
ons allen een beetje opletten, komt er ook een 22e eeuw, een 23e, een 24e 
enzovoort. En wie weet vinden onze achter-achter-achter-achterkleinkinderen 
de tijdmachine uit en halen ze ons eventjes naar hun tijd.

Stel, het is het jaar 3020 en er zijn nog mensen op aarde. Wat willen we dat 
zij over ons, de 21e-eeuwers zeggen? Wat willen we dat ze vinden als ze 
opgravingen doen en stuiten op een nederzetting uit onze tijd? We hebben nu 
de mogelijkheid om hen versteld te doen staan!

Namens het hele team van de Coachingskalender wens ik je een heel fijne 
afsluiting van 2020 en een gezond begin van 2021.

Francine ten Hoedt 
Hoofdredacteur
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‘Scheur je los uit denken dat vastzit’ is het motto van de Coachings-
kalender. Hoe doe je dat? Daar is geen standaardrecept voor: ieder 
mens, ieder team, iedere organisatie is anders. De Coachingskalender 
biedt je iedere dag opnieuw spreuken, citaten en korte teksten om je 
te prikkelen, te inspireren, aan het denken én aan het werk te zetten.

Of je nu coach, manager, hr-professional of adviseur bent: laat je in 2020 
uitdagen om door te denken, geïnspireerd te raken en je creativiteit te 
ontwikkelen. Houd de inzichten vooral niet voor jezelf en breng ook je 
collega’s en het thuisfront in beweging.

Van werkpraktijk tot weekendgevoel en voor iedereen die eigen 
(of andermans) vastzittende gedachten durft uit te dagen:  

scheur je los!

Francine ten Hoedt is oprichter van Hat Trick consultancy, conflict-
coach, spreker en auteur. Zij schreef de Coachingskalender met co- 
auteurs uit diverse disciplines.

Download de digi -

tale kalender en 

deel de oneliners 

met anderen.

Francine ten Hoedt
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